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Oktober was een drukke maand 
voor het KNGMG. De Staringlezing, 
ter ere van en nagedachtenis aan 
geo logische pionier W.C.H. Staring 
(1808-1877), werd op 13 oktober 
gehouden door Bruce Levell. De 
Escherprijs, genoemd naar prof.  
dr. B.G. Escher, werd op 22 oktober 
uitgereikt aan Desirée Roerdink 
voor haar uitstekende afstudeer-
scriptie over isotopenfractionatie. 
Ook hebben wij de enquête over het 
Netherlands Journal of Geosciences 
(NJG) afgesloten.  
Bij het ter perse gaan van deze  
Geo.brief was nog onbekend hoe 
groot de respons was, maar het 
bestuur zal in een komend nummer 
berichten over de uitkomst.
De Staringlezing, de Escherprijs  
en de NJG zijn net als de Geo.brief 
enkele van de kernactiviteiten  
van het KNGMG. De vraag is of dit 
soort activiteiten genoeg is om  

.van de voorzitter

En nu verder

ken en correspondenties hebben 
leden zich hierover uitgesproken.
De suggesties en aanbevelingen 
van de leden laten zich ruwweg  
verdelen in drie categorieën, die 
grotendeels samenvallen met de 
doelstellingen van het Genootschap, 
namelijk het behartigen van de be -
langen van de leden, het versterken 
van de contacten tussen de leden 
en het bevorderen van het belang 
van de aardwetenschappen voor de 
samenleving.
De doelstelling om de belangen  
van leden te behartigen wordt  
herkend in de wens van sommige 
leden voor loopbaanbegeleiding en 
-advies, cursussen en ook Europese 
accreditatie. Hierdoor zouden voor-
al nieuwe starters op de arbeids-
markt (zogenaamde ‘Young Profes-
sionals’) geholpen kunnen worden 
en zich sterker betrokken gaan  
voelen bij het Genootschap.
Het versterken van contacten tus-
sen de leden zou gediend zijn met 
een intensivering en verdere verbe-
tering van bestaande activiteiten, 
zoals frequentere thema-gebonden 
bijeenkomsten, het organiseren van 

.www.kngmg.nl
Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads,  
interessante links, ledenlijst etc.
Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het  
kngmg-web voor de komende periode is: 

Anderheggen

Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de  
KNGMG-website regelmatig te  bezoeken, omdat hier de meest actuele 
mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u zelf 
ook eventueel commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. 
Indien u beschikt over de de juist hard- en software kunt u zich boven-
dien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke 
berichten kunt missen.

Geef uw email adres door aan het kngmg 
om ons bestand up-to-date te maken. Stuur een mail met uw naam, 
adres, woonplaats, en liefst ook geslacht en voornaam naar: 
kngmg@kiviniria.nl met als onderwerp/subject: “actuele gegevens”.  
Bij voorbaat hartelijk dank!

congressen zoals de successvolle 
Klimaatsconferentie van 2008 en 
meer gebruik van communicatie-
middelen zoals internet en virtuele 
netwerken.
Het bevorderen van het belang van 
de Aardwetenschappen naar buiten 
toe vereist een actievere rol buiten 
het KNGMG. Dit zou kunnen door de 
aandacht voor Aardwetenschappen 
trachten te verhogen op scholen en 
in de media, waarbij vooral ook 
maatschappelijk en politiek rele-
vante vraagstukken aangesneden 
worden. Het KNGMG zou hierbij een 
spreekbuisfunctie kunnen vervullen 
en als discussieplatform fungeren. 
Als relatief kleine vereniging met 
beperkte middelen zullen er keuzes 
gemaakt moeten worden. De eerste 
is of het KNGMG van alles een beet-
je moet doen, of zich vooral moet 
toeleggen op één van de drie doel-
stellingen. In de komende maanden 
zal het bestuur zich hierover buigen 
en tot voorstellen komen. Daarbij 
zijn uw suggesties natuurlijk altijd 
van harte welkom. 

Menno de Ruig

ons Genootschap van een gezonde 
toekomst te verzekeren. Ons leden-
bestand, net onder de 900 schom-
melend, is de laatste tijd redelijk 
stabiel. Toch is het aantal jongere 
leden klein, en is het aantal stu-
dentleden en AIO/OIO-leden samen 
niet meer dan iets boven de 100. 
Zoals eerder aangekaart door onze 
vorige voorzitter, is de betrokken-
heid van de leden relatief gering 
(positieve uitzonderingen daarge-
laten) en wordt de band met de  
verschillende Kringen steeds los-
ser. Zoals elke vereniging moet  
het KNGMG zijn bestaanrecht ver-
dedigen en zich bezinnen op wat  
er nu verder moet gebeuren om 
zowel de leden als de doelstellin-
gen van dienst te zijn. Tijdens  
de jaarvergadering van 6 mei j.l. 
(zie Geo.brief 4 van dit jaar) is 
reeds over dit onderwerp gespro-
ken, en ook in individuele gesprek-

Het Bestuur van de Stichting  
Dr. Schürmannfonds roept gega-
digden op voor een subsidie voor  
het jaar 2010.

De subsidie is bedoeld voor 
Nederlandse geologen, om onder-
zoek te doen met betrekking tot 
de evolutie van de Aarde in het  
Precambrium (Hadaeïcum, 
Archaeïcum en Proterozoïcum). 
In principe komen alleen de kos-
ten van veldwerk voor subsidie in 
aanmerking. Bijbehorend labora-
toriumonderzoek kan in beperkte 
mate voor subsidiering in aanmer-
king komen, maar hoogstens als 
aanvulling op de bijdrage (finan-
cieel of in natura) van het onder-
zoeksinstituut of de instelling 
waaraan de aanvrager verbonden 
is. Het Fonds neemt geen salaris-
kosten en sociale lasten van  
personeel voor zijn rekening. 

De voorkeur van het Bestuur gaat 
uit naar substantiële, probleem-
gerichte onderzoeksprojecten. De 
goed gemotiveerde aanvraag, ver-
gezeld van de nodige bijlagen, 
dient een gespecificeerde begro-
ting te bevatten. Subsidie van 
congresbezoek wordt bij hoge uit-
zondering toegekend.
Een genummerd aanvraagformu-
lier voor subsidie is bij de secreta-
ris van de Stichting verkrijgbaar. 
Dit formulier moet, volledig inge-
vuld en voorzien van de nodige 
bijlagen, vóór 1 januari 2010 in 
zesvoud worden ingeleverd bij de 
secretaris van de Stichting:

Dr. Charles E.S.Arps
h.t. Secretaris Stichting  

Dr. Schürmannfonds
Starkenborglaan 4

2341 BM  Oegstgeest
e-mail: charps@planet.nl

.dr. schürmannfonds

Subsidie-aanvraag 2010
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Over het algemeen kun je zeggen 
dat er in Nederland niet zo heel 
veel interesse bestaat voor het 
geologische ontstaan van het 
Nederlandse landschap of van  
de ondergrond. Waar flora en 
fauna al sedert 1905, met de 
oprichting van de Vereniging tot 
behoud van Natuurmonumenten, 
in de publieke belangstelling 
kwamen en cultuurhistorische 
waarden vanaf 1915 (met de 
oprichting van de vereniging 
Heemschut), duurde het tot  
ver in de 20e eeuw voordat er 
aandacht kwam voor het behoud  
van bijzondere aardkundige  
verschijnselen in het landschap. 
Vooral dankzij de inspanningen 
van Gerard Gonggrijp.

Daarom is het toe te juichen  
dat in sommige provincies aard-
kundige monumenten worden 
benoemd. Dat zijn de meest bij-
zondere of zeldzame aardkundige 
elementen in het landschap, die 
vanuit een wetenschappelijk of 
educatief oogpunt het waard  

.diversen

Aardkundig Erfgoed

zijn om behouden te blijven.  
Deze monumenten hebben een 
beschermde status, waardoor ze 
niet zo makkelijk worden onderge-
ploegd, afgegraven of onder een 
laag zand verdwijnen.
Vooral in de provincie Noord- 
Holland is men de laatste jaren 
actief geweest. Vanaf 2002 zijn 
er 80 gebieden met bijzondere 
aardkundige kwaliteiten aange-
wezen waarvan er 17 door Provin-
ciale Staten zijn geselecteerd als 
aardkundig monument.  
Hieronder vallen bijvoorbeeld  
het Naardermeer (ontstaan door 
erosie van veen), duingebieden 
met bijzondere duinvormen, de 
westzijde van Wieringen en de 
Aetsveldsche Polder, een voorma-
lig meer in een veengebied dat 
geheel opgevuld is met rivierklei 
en waarvan het oppervlak door 
inversie nu plaatselijk wat hoger 
ligt dan de omgeving.
Op 23 september j.l. heeft de 
provincie Noord-Holland de laat-
ste aardkundige monumenten  
onthuld. Het betreft wat resten 

Het informatiepaneel op de Balgzanddijk. Foto Wim Hoogedoorn

van kleine stuwwallen op Texel 
(waarvan die bij Den Hoorn met 
een ‘fossiel’ klifje), een paar voor-

malige getijdenkreken, een deel 
van de kustduinen, het Balgzand 
(het meest westelijke deel van  
de Waddenzee dat ooit onderdeel 
van het Hollandse veengebied 
was), de Breehorn (een prachtig 
abrasievlak aan de noordzijde van 
Wieringen) en de Noorderhaaks of 
de Razende Bol (een schitterende 
buitendelta).
Onder grote publieke belangstel-
ling werd door gedeputeerde Bart 
Heller van de Provincie Noord-
Holland en burgemeester Kees 
Vriesman van Den Helder een 
informatiepaneel onthuld op de 
Balgzanddijk. Tijdens de onthul-
ling werd door dr. Wim de Gans 
van TNO Bouw en Ondergrond 
een gloedvol betoog gehouden 
over het belang van de geologie 
en van aardkundige monumenten.

Hans Hooghart

Onthulling van het paneel door burgemeester Kees Vriesman van Den Hel-

der (links) en gedeputeerde Bart Heller. Foto Wim Hoogedoorn
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.actueel

TNO CATO pilot plant bij EON op de Maasvlakte. De pilot plant wordt in CATO-2 gebruikt om CO2 afvangprocessen verder te ontwikkelen
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Al sinds de vroege jaren 1990, voordat 
CATO-1 van start ging in 2004, wordt 
CO2 gebruikt om gas te produceren uit 
steenkoollagen, het zogenaamde ‘tight 
gas’. De mogelijkheden om CO2 onder-
gronds op te slaan om de hoeveelheid 
CO2 die door de mens in de atmosfeer 
uitgestoten wordt te verminderen, wordt 
in Nederland pas sinds het begin van dit 
decennium onderzocht en getest. Er loopt 
sinds 2004 een proef op de Noordzee 
waar GDF Suez in het K12-B veld de CO2 
die met het aardgas meegeproduceerd 
wordt, direct terugpompt in het reservoir. 
Nederland is, samen met Noorwegen, 
pionier op het gebied van CO2-opslag 
en hoopt deze positie te verstevigen met 
CATO-2. 

Grote tegenzin
CATO-2 heeft dit voorjaar van minister 
Van der Hoeven van Economische Zaken 
de eerste vijf miljoen euro ontvangen. In 
totaal zal het budget (inclusief subsidies) 
voor het project, dat vijf jaar gaat duren, 
94 miljoen euro bedragen. Het program-
ma zal veel breder van opzet zijn dan  
van zijn voorganger. Universiteiten, 
onderzoeksinstituten (o.a. TNO, ECN en 
KEMA), oliemaatschappijen (o.a. SHELL 
en GDF Suez), energiebedrijven (o.a. 
Nuon, EON), toeleveringsbedrijven voor 

de offshore (zoals Schlumberger), maar 
ook de Stichting Natuur en Milieu en  
de Stichting De Noordzee zullen in alle 
mogelijke dwarsverbanden samenwerken 
om plannen te maken en oplossingen te 
zoeken voor alle aspecten van het hele 
traject van afvang, transport en opslag 
van CO2: technisch, economisch, 
juridisch en sociaal.
Jan Brouwer, programmaleider van  
CATO-2: “Maatschappelijke perceptie 

gaat voor ons een van de grootste uit-
dagingen worden om CCS (CO2 Capture 
and Storage) geaccepteerd te krijgen, 
misschien nog wel meer dan de techniek. 
Dat is ook de reden dat wij de Milieube-
weging bij dit project betrokken hebben. 
Greenpeace is principieel tegen en is om 
die reden uit CATO-1 gestapt. ‘Natuur en 
Milieu’ en ‘De Noordzee’ staan niet op 
voorhand afwijzend tegen ondergrondse 
opslag van CO2, al zijn ze verre van jui-

“Met de grootst mogelijke tegenzin”

Vervolgonderzoek naar 
ondergrondse opslag 
van CO2 in CATO-2
CATO-1 (CO2 Afvang, Transport en Opslag), het programma waarin Nederlandse universiteiten en onderzoeks-

instituten de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan hebben naar de mogelijkheden van ondergrondse opslag van 

CO2, krijgt een vervolg in CATO-2. Waar CATO-1 zich richtte op de vraag of ondergrondse opslag van CO2 in 

principe mogelijk is, gaat CATO-2 een grote stap verder door in de komende vijf jaar plannen te ontwikkelen 

voor twee demonstratieprojecten van CO2-opslag in de ondergrond. Programmaleider is dr. Jan Brouwer van 

TNO Bouw en Ondergrond.

Participanten

Oliemaatschappijen
 GDF-SUEZ
 Shell
 TAQA
 Wintershall
Gastransport
 Gasunie
Milieuorganisaties
 Natuur en Milieu
 Stichting de Noordzee
Energiebedrijven
 EON
 RWE
Ingenieursbedrijven
 Grontmij
 IF technology

Hoogovens
 Corus
Chemische industrie
 DSM
Adviesbureaus
 Ecofys
Milieudiensten
 DCMR
 Twence
Toeleveringsbedrijven
 Procede
 Schlumberger
 PDC

Onderzoeksinstituten
 TNO
 Kema
 ECN
Universiteiten/hogescholen
 Rijksuniversiteit Groningen
  TU Delft
 Universiteit Leiden
 Universiteit Twente
 Universiteit Utrecht
 Wageningen Universiteit
  VU Amsterdam
 Hogeschool Saxion
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De Nederlandse overheid streeft 
naar een, op termijn, 100% duur-
zame energiehuishouding. Onder-
gronds opslaan lijkt voorlopig  
een aantrekkelijke manier om  
de uitstoot van CO2 te beperken. 
In dit kader bereidt Shell een 
demonstratieproject voor om CO2 
op te slaan in twee (bijna) lege 
gasvelden onder Barendrecht. 

Afvang en Transport
Het gas in kwestie wordt geleverd 
door een waterstoffabriek van 
Shell Pernis, de Shell Gasification 
Hydrogen Plant. Het gas is zeer 
zuiver, d.w.z. het bestaat voor 
minder dan 1% uit andere mole-
culen dan CO2. In Pernis wordt 
het gas gecomprimeerd tot mini-
maal 40 bar, waarna het door een 
nieuw aan te leggen pijpleiding 
wordt getransporteerd naar 
Barendrecht. Daar aangekomen 
wordt het verder gecomprimeerd 
tot de druk die nodig is om te 
injecteren.

(in dit geval lichter dan zout 
water) en van een gas. De uitein-
delijke druk wordt ongeveer 8 bar 
onder de oorspronkelijke reservoir-
druk gehouden; de caprock heeft 
bewezen dat aan te kunnen.
In totaal wordt 10 miljoen ton CO2 
opgeslagen. Ter vergelijking: ruwweg 
moet Nederland om een emissiere-
ductie van 30% in 2020 te halen, 
60 miljoen ton per jaar besparen. 

Protest
Eerste kandidaat voor het opslag-
project was een oud gasveld in De 
Lier. Maar omdat de putten in dat 
veld voor het grootste deel al in de 
jaren 90 afgesloten en daardoor 
niet meer goed toegankelijk zijn, is 
daar vanaf gezien. Ook kon niet vol-
doende gegarandeerd worden dat 
de oude putten niet zouden lekken.
In Barendrecht werd een geschikt 
alternatief gevonden, want:
• De gasvelden zijn geologisch 
geschikt: ze liggen op voldoende 
diepte, hebben een goede afdek-
laag en het reservoirgesteente 
(zand) is gunstig.
• De bestaande productieputten 
kunnen worden omgebouwd tot 
injectieput.

Barendrecht

.achtergrond

• De afstand van de bron, Pernis, 
tot de opslag is niet al te groot  
en de opslag vindt plaats op een 
landlocatie. Twee omstandig-
heden waarvoor de overheid haar 
voorkeur heeft uitgesproken.
• Barendrecht is een relatief klein 
veld, de hele levenscyclus van 
een injectieproject kan met dit 
eerste veld in betrekkelijk korte 
tijd doorlopen worden.
Zoals verwacht hebben de plan-
nen veel stof doen opwaaien. 
Want, zo vragen de bewoners van 
Barendrecht zich af, welke 
ge varen brengen deze plannen 
voor onze woonomgeving met zich 
mee? Waarom dit demonstratie-
project in een dichtbevolkt gebied 
uitvoeren? Waarom Barendrecht?
De Milieu Effect Rapportage  
concludeert dat het Barendrecht-
project aan alle richtlijnen van  
de overheid voldoet, zowel op 
het gebied van de techniek 
(keuze locatie en transport-tracé, 
uitvoering van het project) als op 
het gebied van de veiligheid voor 
omwonenden en andere milieu 
aspecten.
Barendrecht is er niet gerust op. 
Op 29 juni zei de gemeenteraad 

CO2-opslag en Barendrecht, het zijn zo langzamerhand bijna synoniemen 
geworden. Er is veel over gepraat, er is veel over geschreven, maar het  
laatste woord is zeker nog niet gezegd. Waar gaat het allemaal om?

Opslag
De reservoirs waarin het CO2 wordt 
opgeslagen zijn twee reservoirs uit 
NAM’s Rijswijk-concessie: Baren-
drecht en Barendrecht-Ziedewij. 
Het eerste veld, ontdekt in 1984, 
produceert sinds 1999 op 1700 
m diepte uit de De Lier formatie; 
het tweede, ontdekt in 1992 en in 
productie sinds 1997, op 2700 m 
diepte uit de Bunter. Het veld 
Barendrecht is uitgeproduceerd in 
2010, de CO2-opslag kan in 2011 
beginnen en zal ongeveer drie  
jaar duren. Het vullen van Baren-
drecht-Ziedewij komt in 2015 aan 
de beurt en zal 25 jaar duren.  
Voor het vullen worden bestaande 
injectieputten omgebouwd. Als  
het veld gevuld is worden de put-
ten nog enige tijd gemonitord en 
uiteindelijk definitief ingesloten.
De opslag van CO2 gebeurt onder 
superkritische omstandigheden, 
d.w.z. bij een minimum tempera-
tuur en druk van resp. 31ºC en 
73 atm. Het gas heeft dan de 
eigenschappen van een vloeistof 

chend. Kees Venderik van Groen Links 
heeft het zo verwoord: ‘met de grootst 
mogelijke tegenzin moeten wij toegeven 
dat het nodig is’.  
Ik denk dat de meeste partijen er zo over 
denken. Het kan niet anders. Het is een 
noodzakelijk kwaad. In de eerste plaats 
moeten er echt duurzame oplossingen 
gevonden worden en moet er energie  
worden bespaard, maar dat is nu nog  
niet voldoende. De eerste tijd gaat het 
daarmee niet lukken. Eigenlijk voeren 
wij dit project uit met de intentie om  
er zo snel mogelijk weer vanaf te zijn.  
Wij hopen over 20, 25 jaar te kunnen 
zeggen: leuk, nuttig, maar gelukkig nu 
niet meer nodig.”

‘Flag ships’
Het uiteindelijke doel van alle projecten 
binnen CATO-2 is om twee grote demon-
stratie-opstellingen, de ‘flag ships’, voorbe-
reid te hebben. Vooruitlopend op deze pro-

jecten worden twee kleinere demo’s uitge-
voerd. Het eerste is het roemruchte project 
in Barendrecht waar CO2, afkomstig van 
de Shell-raffinaderij in Pernis, in een leeg 
NAM-gasveld opgeslagen moet worden. 
Het tweede is Chemelot, een DSM-project 
in Geleen, waar CO2 opgeslagen gaat wor-
den in een aquifer, met als toegevoegde 
waarde de mogelijkheid dat de CO2 gaat 
migreren naar de bovenliggende koollaag, 
er uitwisseling plaatsvindt van CO2 en CH4 
in de kolen, zodat er methaan geprodu-
ceerd kan worden. Bij beide opstellingen is 
het de ambitie om per project 20 miljoen 
ton CO2 te injecteren. Geen hoeveelheden 
die voor een substantiële vermindering van 
de uitstoot van CO2 in de atmosfeer zullen 
zorgen, maar wel projecten die, na hun 
testfase in 2014, zoveel kennis en er varing 
hebben opgeleverd dat er na de grote 
demo’s in 2020 daadwerkelijk overgegaan 
kan worden tot grootscheepse implementa-
tie van CCS.

Hoofd van het programmabureau van 
CATO-2, ir. Jan Hopman, heeft zich 
samen met de CATO-2 werkgroep de 
afgelopen anderhalf jaar beziggehouden 
met het opzetten van het project, het 
aantrekken van partijen, het samenstellen 
van werkpakketten en het inzichtelijk 
maken van alle kruisverbanden. “Wij  
hebben in die periode de stap gezet van 
losse flodders naar concrete werkpakket-
ten voor iedere partij. Van CATO-1, een 
project dat niet-competitief was, werken 
we in CATO-2 met een grote matrix van 
partijen, kennis en deelgebieden. Het 
gaat hier niet om individuele belangen, 
maar om de samenwerking. Dat geeft de 
meerwaarde aan het project. Locaties, 
specifieke kennis en specifieke vragen in 
het hele traject van afvang, transport en 
opslag geeft een spinnenweb van kruis-
verbanden. Voorbeelden van locaties zijn 
Delft (DAP, Delft Aardwarmte Project, 
opslag van CO2), de Maasvlakte (afvang 
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unaniem nee tegen het demon-
stratieproject. De veiligheid  
voor de bewoners en toekomstige 
generaties is niet maximaal 
gewaarborgd. De angst zit diep. 
Angst voor bodembewegingen; 
angst voor lekkage langs de  
putten door de cementpluggen 
(zie afbeelding); angst voor een 
blow-out, vergelijkbaar met de 
ramp in Kameroen waar in 1986 
CO2 ontsnapte uit het Nios 
kratermeer, de zuurstof verdreef 
(omdat het zwaarder is dan lucht) 
en 1700 mensen en vele dieren 
deed stikken.

De risico’s zijn minimaal, maar 
een 100% garantie dat er nooit 
iets zal gebeuren kan bij een  
project van zeer lange duur, de 
Eeuwigheid, per definitie niet 
gegeven worden. Dan toch alleen 
inzetten op energiebesparende 
maatregelen? Redden we het 
daarmee? De discussie gaat voort.

Frederique van Schijndel

van CO2 bij de geplande EON-centrale), 
Geleen (CO2-opslag), de Eemshaven 
(afvangen en transport van CO2). Werk-
pakketten kunnen gaan over de kwaliteit 
van de verbuizing voor transport, verbete-
ring of ontwikkeling van nieuwe methodes 
voor het afvangen van CO2, tot het moni-
toren van gasvelden die gebruikt worden 
voor opslag.” 

Over 300 jaar
Technisch is het al mogelijk om CO2 
uit rookgassen te halen, te transporteren  
en onder de grond te stoppen. Maar het is 
nog erg duur. Pas wanneer duidelijk wordt 
wat het gaat kosten via ETS (Emission 
Trading System) om CO2 in de atmosfeer 
te brengen, zal blijken wanneer opslag 
economisch aantrekkelijk wordt. Een pro-
bleem van een heel andere orde, een met 
een tijdspanne van enkele eeuwen, is de 
vraag wie verantwoordelijk is voor de 
opgeslagen CO2. Brouwer: “Bij de win 

ning van olie en gas is de operator (de 
oliemaatschappij die de boring uitvoert) 
verantwoordelijk tijdens de fase van pro-
ductie. Als de winningsvergunning is 
afgelopen, wordt het veld verlaten: de lei-
dingen worden afgesloten, de installaties 
afgebroken. De overheid neemt daarna de 
verantwoordelijkheid over. Bij de opslag 
van CO2 is het vooralsnog niet duidelijk 
of en wanneer de verantwoordelijkheid 
van de operator moet overgaan naar de 
overheid. Geen mens weet hoe Nederland 
er over een paar honderd jaar uitziet. In 
ieder geval heel anders dan nu. Wij weten 
dus ook niet welke operator dan aanspra-
kelijk is. Dit soort problemen gaan wij ook 
aanpakken binnen CATO-2. Net als de 
publieke perceptie. De angst voor opslag 
onder de grond is niet reëel. CO2 kan niet 
ontploffen, aardgas kan dat wel. Zolang 
er geen dal is waarin CO2 kan zakken en 
alle zuurstof verdrijft (denk aan Lake Nios 
in 1986), is het niet gevaarlijk. De afge-

Bronvermelding
Samenvatting MER “Ondergrondse 
opslag van CO2 in Baren drecht”, 
www-static.shell.com/static/nld/
downloads/co2/refdocs/ 
Samenvatting.pdf  
Hieruit is ook de illustratie  
afkomstig www.co2geonet.com

Schematische weergave van de situatie in de velden Barendrecht en 

Barendrecht – Ziedewij na, resp. tijdens het vullen met CO2.

(Euromastjes langszij voor schaal).

Links het veld Barendrecht na de vulfase: Alle bovengrondse installaties die voor 
de CO2-injectie werden gebruikt, zijn weggehaald. De bovenkant van de putcon-
structie is tot een paar meter onder het maaiveld verwijderd.
 1A Putconstructie tot op 100 m diepte afgesloten met cementplug
1B en 1C  Op twee andere dieptes nog twee 100 m lange cementpluggen
2A  Massieve cementplug direct boven het gasveld
3  CO2 opgesloten in het gasveld op circa 1700 m diepte (De Lier formatie).  

De druk in het gevulde veld is lager dan de omgevingsdruk en 8 bar 
lager dan de oorspronkelijke gasdruk

4A  Circa 90 m dikke caprock, kleisteen Lower Holland Marl
4B en 4C  Impermeabele lagen hogerop in de sequentie
2B  Cementplug in hoger gelegen impermeabele laag

Rechts het veld Barendrecht-Ziedewij tijdens de vulfase
  Compressor gebouw op maaiveld. CO2 wordt aangevoerd via pijpleiding 

onder maaiveld
5  Dubbelwandige buis, aan de buitenkant met cement in boorgat vast 

gezet. Wordt verwijderd voordat afsluitende cementpluggen geplaatst 
worden

6  Terugslagkleppen om te voorkomen dat CO2 terugstroomt als vuldruk 
weg zou vallen

7  Gasveld op circa 2700 m diepte (Bunter)
8A Circa 430 m dikke caprock, waarvan 107 m Upper Keuper
8B en 8C  Impermeabele lagen hogerop in de sequentie
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lopen 50 jaar hebben wij enorm veel 
ervaring opgedaan met gasproductie en 
transport; wij weten hoe en waar wij moe-
ten monitoren. Wij weten dat lekkage met 
name langs breuken of bestaande infra-
structuur mogelijk is maar ook dat dit 
risico zeer klein is. Het reservoir zelf 
heeft zich in de afgelopen miljoenen 
jaren al bewezen. Ik denk dat de mening 
van de burger onze grootste uitdaging is. 
Maar ik zie het niet anders dan dat wij tot 
het moment dat onze samenleving volle-
dig overgestapt is op duurzame energie, 
CO2 zullen moeten gaan opslaan.”

Internationaal
Nederland loopt samen met Noorwegen 
internationaal voorop in het onderzoek 
naar CO2-afvang en -opslag. In Noor-
wegen wordt vanaf 1996 CO2, die afge-
vangen wordt bij de productie van het 
Sleipnerveld in de Noordzee, opgeslagen 
in een aquifer op 1000 meter diepte. 
Landen als Australië, de Verenigde Staten 
en China zijn begonnen om projecten op 
te starten. Nederland wil haar voorsprong 
graag uitbuiten. Veel instellingen en 
bedrijven die betrokken zijn bij CATO-2 
opereren internationaal en zijn betrokken 
bij vergelijkbare projecten in het buiten-
land. Brouwer: “Wij hebben (nog) geen 
officiële overeenkomsten gesloten met 

Locaties
Maasvlakte: CO2-afvang (EON) 
Hengelo: CO2-afvang bij afvalverbranding (Twence)
Buggenum: CO2-afvang in kolenvergascentrale (NUON)
Eemshaven: CO2-afvang in multi-fuell energiecentrale (NUON)
Eemshaven: CO2-afvang bij kolencentrale (RWE)
Barendrecht: CO2-opslag (Shell)
Delft: CO2-opslag (Delft Aard-warmte Project, DAP)
IJmond: ZEPP: emmissieloze centrale (SEQ)
Offshore: K12-B: opslag CO2 (GDF SUEZ)
Offshore: Q8-A: opslag CO2 (Wintershall)
Offshore: P15/P18: opslag CO2 (TAQA)
Friesland: opslag CO2 in structureel hoog (CO2-ANN)
Geleen: Chemelot: opslag CO2 in aquifer (DSM)

buitenlandse organisaties, maar er zijn 
wel veel contacten. Wij zijn goed op de 
hoogte wat er wereldwijd speelt. TNO, 
KEMA, ECN, de Universiteit Utrecht, die 
allemaal in CATO-2 zitten, coördineren 
verschillende Europese CO2-projecten. 
TNO heeft contacten met China. Olie-
maatschappijen en energiebedrijven  
werken internationaal. RWE, dat Duits  
is, laat een deel van het onderzoek in 
Nederland uitvoeren. Onze Advisory 
Board, die het niveau van het onderzoek 
en de projecten controleert, bestaat uit 
een internationaal gezelschap. Nederland 

heeft veel kennis en mogelijkheden in 
huis. Wij hebben veel ondergrondse 
opslagmogelijkheden, in aquifers en in 
lege gasvelden; de locaties van CO2-
afvang en -opslag (de sources en sinks) 
liggen in Nederland dichtbij elkaar; wij 
hebben een infrastructuur die gebaseerd 
is op 50 jaar gasproductie. En wij hebben 
de kennisinfrastructuur. Die kennis en  
die logistieke mogelijkheden moeten  
wij gebruiken in de toekomst.” 

Aukjen Nauta

Opening van TNO CATO pilot plant bij EON op de Maasvlakte, op 3 april 2008 door minister Cramer
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Geoarcheologisch 
onderzoek in Barçin, 
Turkije
Afgelopen zomer werd ik uitgenodigd door het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) om voor mijn masters  

geoarcheologie deel te nemen aan een opgraving in Barçin bij Yenisehir in de provincie Bursa in Noordwest-

Turkije. Als geoarcheoloog word je ingeschakeld als specialist bij archeologische onderzoeken. Je werkt met 

kennis van zowel archeologie als geologie om specifieke vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de locatie 

van een archeologische vindplaats (site) en materialen die gevonden worden. 

.zaken overzee

De waterscheiding bovenop de heuvels tussen de vallei van Iznik en Yenisehir.
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Met een combinatie van veldwerk en lite-
ratuuronderzoek ga ik voor mijn master-
scriptie een reconstructie maken van het 
landschap en het klimaat van het gebied 
direct rondom de opgraving ten tijde van 
bewoning en wil ik onderzoeken waarom 
de nederzetting juist op deze plek is ont-
staan. 

Landbouwbrug
Turkije wordt, dankzij haar ligging en 
vorm gezien als een brug tussen Europa 
en het Nabije- Oosten. De aanname is, 
dat de eerste landbouw zich vanuit de 
Levant via Turkije naar Europa verspreid-
de. De precieze manier waarop dat 
gebeurde wordt echter nog niet goed 
begrepen. In het kader van het project 

‘Early Farming Communities in the Eas-
tern Marmara Region’, dat deze kwestie 
wil ophelderen, vindt archeologisch 
onderzoek plaats in Barçin. Het gaat hier 
specifiek om Barçin Höyük, een tell (ver-
hoogde nederzettingsheuvel). In het 
zevende millennium voor Christus vestig-
den de eerste bewoners zich op deze 
plek. Mogelijke factoren die een rol kun-
nen spelen bij het ontstaan van een 
nederzetting zijn de beschikbaarheid van 
drinkwater en bouwstoffen. Mijn onder-
zoek richt zich op de vraag welke factoren 
van invloed zijn geweest op de besluitvor-
ming om zich juist op deze plek in Barçin 
te vestigen. 
De site ligt in een alluviale vlakte op een 
kleine rug, mogelijk een ‘vinger’ van een 

alluviale waaier die zich vanaf de lage 
heuvels in de buurt over de vlakte uit-
strekt. Een groot deel van de vlakte was 
tot aan de jaren 1950 een moeras. Toen 
is het gebied door bemaling drooggelegd, 
kwam er een grote weg en werd er een 
vliegveld aangelegd. De grond in de vallei 
is erg vruchtbaar en dankzij irrigatie kan 
er nu vaak twee keer per jaar geoogst 
worden. 
Ondanks de irrigatie en het gebruik van 
kunstmest zijn er nog steeds gebieden  
in de vallei, zelfs dichtbij het stadje Yeni-
sehir, die niet worden gebruikt voor land-
bouw. Aanvankelijk dacht ik dat dit kwam 
door een gebrek aan water, maar uit 
gesprekken met boeren bleek dat deze 
velden de gemeenschappelijke grond van 
het stadje vormen. Herders komen hier 
met hun vee naar toe om er de dieren  
te laten grazen. 
Zelfs in de heuvels dichtbij de site wordt 
tot op grote hoogtes graan en zonnebloe-
men verbouwd. Dit is mogelijk omdat 
beide gewassen weinig water behoeven. 
Het is opvallend dat er ondanks de land-
bouwactiviteiten niet veel sprake lijkt te 
zijn van erosie op de soms erg steile hel-
lingen.

Bronnen
Dat de vallei van Yenisehir een microkli-
maat heeft, werd duidelijk toen ik de 
oversteek maakte naar de heuvels rich-
ting het noorden waar de vallei van Iznik 
ligt. Iznik, in de Romeinse en Byzantijnse 
periode Niceae geheten, was een belang-
rijke plaats in de laat-Romeinse tijd 
waarvan nog kilometers indrukwekkende 
muren overeind staan. De stad zelf staat 
ook vol met historische gebouwen en 
monumenten uit zowel de Romeinse  
als de Ottomaanse periode. 
Het verschil in landschap tussen beide 
valleien is groot. Waar je hoog in de  
heuvels aan de kant van Yenisehir nog 
akkers ziet, is  dichterbij Iznik het land-
schap veel groener. Het microklimaat aan 
deze zijde is geschikt voor het verbouwen 
van olijven en vrijwel elke helling is dan 
ook bedekt met boomgaarden. Een dui-
delijk verschil is ook de aanwezigheid van 
bronnen. Aan de zuidzijde van de heuvels 
ligt hier en daar een artesische bron, 
maar aan de noordkant zijn er tientallen 
waar het water soms met grote kracht uit-
spuit. Dit maakt de afdaling per auto 
vanuit de heuvels naar Iznik zowel een 
fantastisch mooie als angstaanjagende 
ervaring, met dank aan de vrachtwagen-
chauffeurs die hier met evenveel kennis 
van de haarspeldbochten als pure doods-
verachting de heuvels afdenderen. In het De laag met mogelijke bodemvorming in de nederzetting met de uit te snijden monsters.
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hele gebied zijn in de heuvels marmer-
groeves te vinden. De kwaliteit van het 
marmer verschilt sterk. Aan de zijde van 
Iznik zijn een paar kleine erosierestanten 
te zien waar een goede kwaliteit marmer 
gewonnen wordt, maar in het zuiden van 
de vallei van Yenisehir is het marmer te 
sterk verbrokkeld voor het winnen van 
goede platen en wordt het vermalen tot 
grind.
Ook staat er een grote glasfabriek in de 
vallei. Navraag bij de lokale bewoners 
leerde dat deze niet gebouwd is omdat er 
goede grondstoffen worden gewonnen in 
de vallei, maar dat de fabriek recentelijk 
gebouwd is als werkverschaffingsproject. 

Het landschap toen
Het staat wel vast dat de vallei ook in het 
verleden vruchtbaar was en voldoende 
water kreeg. Welk deel van het land ook 
toen al gebruikt werd, is nog niet duide-
lijk. Ook waar de site zijn water vandaan 
haalde, is niet meteen te achterhalen. 
Het nabijgelegen Ilipinar, een soortgelijke 
bewoningsheuvel in de vallei van Iznik, 
was gevestigd bij een warme bron. Mis-
schien had Barçin ook zo’n bron of haal-
den de bewoners hun water uit het meer 
of het moeras dat zich uitstrekt vanaf de 
zuidkant van de site. Een andere moge-
lijkheid is dat er ooit een stroompje langs 
de site liep. Op een topografische kaart 
uit 1950 is nog een spoor van een 
stroompje te zien dat de site lijkt te ver-
delen in twee heuveltjes met een lager 
zadel ertussen. 
Om meer grip te krijgen op het landschap, 
maak ik gebruik van zowel kaartmateriaal 
als satellietbeelden die gecombineerd wor-
den in een GIS (Geographic Information 
System). Die data combineer ik met hand-
boringen met een Edelmannboor  
om inzicht te krijgen in de bovenste paar 
meter van de ondergrond. De boringen heb 
ik in het veld al geïnterpreteerd, maar 
daarnaast heb ik ook monsters genomen 
voor korrelgrootte-analyse en TGA (Ther-
mogravimetrische analyse) om de een-
heden beter te kunnen correleren.
De opgravingssite is circa drie hectare in 
oppervlakte en steekt ongeveer vier meter 
uit boven het maaiveld. De heuvel laat 
verschillende fasen van bewoning zien. 
De eerste bewoning valt in het Neolithi-
cum, rond 6400-6200 BC (bepaald 
m.b.v. C14-dateringen van vondsten die 
door hun vorm uit het Laat-Neolithicum 
lijken te stammen). Daarop volgt een peri-
ode in het Chalcolithicum (Kopertijd; de 
periode tussen Neolithicum en Bronstijd, 
ruwweg de eerste helft van het vierde mil-
lennium voor Christus). Deze fase wordt 

gevolgd door een hiaat in bewoningsge-
schiedenis. We vinden dan weer bewoning 
in de late Bronstijd (2400-2100 BC). Van 
de periode daarna is weinig bekend. In de 
late Middeleeuwen ligt er op de plek van 
de site een grafveld met een klein monu-
ment. Met name over de Neolithische 
periode is weinig bekend. Afgelopen 
zomer zijn de opgravingsputten van vorige 
seizoenen verder verdiept en zijn ook die 
oudere lagen bereikt. 

Onderzoek
De mogelijkheid om deel te nemen aan 
een deel van de opgraving en een skelet 
bloot te leggen, overbrugde voor mij de 
kloof tussen geologie en archeologie. Het 
geheel begon te leven en kreeg betekenis. 
Dit waren de mensen die in dit landschap 
leefden en stierven, wier eigendommen 
bij de opgraving naar boven kwamen. Het 
was een bijzondere ervaring om te zien 
hoe die twee vakgebieden samenkwamen 
in dit project. 
Een ander deel van mijn onderzoek richt 
zich op micromorfologie. Een van de vragen 
ging over de precieze aard van een donkere 
laag tussen het Laat-Chalcolithicum en de 
vroege Bronstijd. Een verbrandingslaag kan 
het niet zijn, want daarvoor bevat de laag  
te weinig as. Hij deed me denken aan 
bodemvorming, wat er op zou duiden dat  
de site een tijdlang niet in gebruik was voor 
bewoning of landbouw. Om meer zekerheid 
te krijgen, heb ik monsters genomen voor 
micromorfologisch onderzoek. Hiervoor 
maak je een slijpplaatje van een grondmon-

ster dat je onderzoekt op bijvoorbeeld in- of 
uitspoeling van (klei-)mineralen of andere 
indicaties voor de vorming van een bodem.
Het nemen van de monsters was lastig: 
hoewel de bewoningslagen behoorlijk 
gecompacteerd waren en ons het nodige 
werk bezorgden tijdens het boren, vielen 
ze makkelijk uit elkaar bij het bemonste-
ren. Uiteindelijk gebruikten wij een pvc-
kunststofoplossing, waarmee wij delen 
van het profiel insmeerden. Door dit een 
aantal malen te herhalen, trok de kunst-
stof in het sediment en kon er uiteinde-
lijk een aantal baksteengrote monsters 
zonder te breken uit het profiel gehaald 
worden. Deze zullen in het laboratorium 
geheel geïmpregneerd worden met kunst-
stof, waarna er slijpplaatjes van gemaakt 
worden die onder de microscoop bekeken 
worden om zicht te krijgen op de om -
standigheden en veranderingen in het 
bodembeeld en processen als bijvoor-
beeld eluviatie van klei.

Mijn dank gaat uit naar Fokke Gerritsen 
en zijn opgravingsteam, die mij de moge-
lijkheid boden dit veldwerk met veel ple-
zier uit te voeren.

Michiel Künzel
Landscape archaeology, VU Amsterdam

Kijkend vanuit de heuvels naar de vallei van Yenisehir.
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De geologie van Nederlands-Indië (sinds 
1949 Indonesië) is – van 1850 tot 1940 
– door voornamelijk Nederlandse geo-
logen bestudeerd en wetenschappelijk 
beschreven in een groot aantal publica-
ties. Al dat werk is grondig samengevat  
in een dikke monografie ‘The Geology of 
Indonesia’ (1949) door R.W. van Bem-
melen (1904–1983), de latere hoogleraar  
in de geologie te Utrecht. Sindsdien kan 
geen publicatie betreffende de geologie 
van Indonesië om dit magnum opus  
heen en Van Bemmelen is daardoor waar-
schijnlijk de meest geciteerde Nederland-
se geoloog aller tijden. Wel moet ik 
bekennen dat het boek niet alleen dik, 
maar ook – misschien wel door de poging 
tot volledigheid – nogal saai is. Daar  
komt bij dat de illustraties onhandig zijn 
ingericht en uiteraard in zwart-wit zijn 
uitgevoerd. Maar goed, de tijd waarin het 
geschreven is, namelijk tijdens en vlak na 
de oorlog, verklaart veel en moet ons mild 
stemmen. Het blijft bewonderenswaardig 
hoe één persoon een zo grote hoeveelheid 
informatie heeft kunnen ordenen en  
presenteren. 

Undatie
Behalve door zijn onmiskenbare, en uit-
zonderlijke, encyclopedische talent is  

.historisch

Van Bemmelen ook beroemd – althans 
bekend – geworden door zijn ‘undatie-
theorie’. Deze theorie komt, zeer verkort, 
op het volgende neer:
1.  Door fysische, chemische, mineralo-

gische en thermische woelingen binnen 
in de Aarde ontstaan er op verschillen-
de plaatsen en in verschillende tijden 
opwellingen en depressies van uiteen-
lopende schaal aan het oppervlak  
van de Aarde. Dit zijn de undaties  
(golvingen).

2.  Door zwaartekracht, vulkanisme, erosie 
en sedimentatie tracht de natuur met 
zichzelf in evenwicht te komen. 

3.  Uit dit spel van krachten binnenin en 
buiten op de Aarde zijn alle tektoni-
sche verschijnselen te verklaren. Com-
pressie in de traditionele geologische 
betekenis van het woord is verwaarloos-
baar. Alle plooien en overschuivingen 
zijn het gevolg van de zwaartekracht 
die de aardlagen van de hoge plekken 
naar de lagere dirigeert. 

Deze theorie, voor het eerst door Van Bem-
melen geponeerd in 1932, vond weinig 
aanhangers; volgens De Sitter (1963) door 
“its unsurveyable complexity, the conse-
quence of the secondary character of lat-
eral stress in the structural phenomena 

and the uncontrollable postulates on 
hypodifferentiation”. Hij vervolgt met een 
paar vriendelijke woorden, maar kraakt de 
theorie daarna grondig af. 

Sea floor spreading
In de zestiger jaren werd er een schat van 
wezenlijk nieuwe gegevens aangeleverd 
door oceanografie en paleomagnetica, 
gevolgd door het stoutmoedige Deep  
Sea Drilling Project (o.a. met de JOIDES 
Resolution) waardoor, op enkele hard-
nekkige tegenstanders na, zoals de Rus 
Beloussov en de Amerikaan Meijerhoff, 
de wetenschappelijke wereld al gauw  
was overtuigd van de beginselen van  
continental drift, sea floor spreading, 
subduction en de daaraan verknochte 
gebergtevorming. Van Bemmelens  
undatietheorie was hierdoor “outflanked, 
outgunned and outmanoeuvred”, maar 

Was Van Bemmelen een 
miskend genie?
In 2012 bestaat het Genootschap 100 jaar en ter gelegenheid daarvan 

zal er een boek worden uitgegeven waarin de prestaties van de Neder-

landse geologen door de jaren heen zullen worden belicht. Mij is het 

hoofdstuk Indonesië toevertrouwd en dat is geen geringe klus, maar 

gelukkig wel beduidend lichter dan die van de generaties geologen  

die met malaria onder de leden en dysenterie in de buik door vrijwel 

ontoegankelijk bossen hun weg naar geologische informatie moesten 

kappen. Ik hoef het alleen maar na te vertellen.

prof.dr. R.W. van Bemmelen
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kreeg een laatste kans in 1972 in een 
volledig door Van Bemmelen zelf gevulde 
aflevering van Developments in Geotecto-
nics: acht hoofdstukken, 250 pagina’s  
en 668 references, waarvan 117 verwij-
zingen naar zijn eigen werk. Hoogst  
merkwaardig is dat hij, Indonesië-expert 
bij uitstek en dus geïnteresseerd in de 
enorme ‘undaties’ te zien in de diepzee-
troggen van dat gebied, slechts 1 (zegge 
één) keer – en dan nog zeer terloops – de 
naam van Vening Meinesz noemt. Kinne-
sinne?

Grootse concepten
Deze publicatie overtuigt niet. Dit boek 
bevat weer een vracht aan vreemde woor-
den, begrippen en processen, nu ter ver-
dediging van de undatietheorie als alter-
natief voor ‘plate tectonics’. De illustra-
ties zijn soms onduidelijk door de veel-
heid van informatie, samengeperst op 
weinig vierkante centimeters. Postulaat 
en observatie zijn niet altijd van elkaar te 
onderscheiden en mogelijkerwijs originele 
ideeën vervagen in ondoorzichtig jargon. 

Kortom: moeilijk toegankelijk en daardoor 
minder effectief dan het misschien had 
kunnen zijn. 

Zo zien we dan twee personae schuilgaan 
onder één naam. Van Bemmelen de notu-
list, die met geweldige discipline alles 
wat men wist van de geologie van Indone-
sië rangschikte en in detail rapporteerde, 
waardoor hij de generaties na hem een 
grote dienst bewees. Het napluizen van 
honderden artikelen, waarvan trouwens 
vele van zijn eigen hand, vaak gepubli-
ceerd in relatief obscure tijdschriften, 
verdient grote waardering. De andere Van 
Bemmelen is de ‘arm waver’, de man van 
de grootse concepten, de universalist, de 
kosmoloog, de filosoof, die niet schuw is 
van extreme standpunten en huivering-
wekkende generalisaties. 

Productieve wisselwerking
Francis Bacon (1561–1626) onder-
scheidde drie soorten van natuurvorsers 
(Cohen, 2008): de mier, de spin en de 
bij. De mier sleept alsmaar materiaal aan, 

Voorbeelden van tectogenese onder invloed van de zwaartekracht (Van Bemmelen, 1954)

kriskras en met onuitputtelijk geduld; een 
empiristische aanpak waarmee je niet ver 
komt. Bij de spin komt alles om een web 
te weven uit zijn eigen lichaam; dat is de 
intellectualistische, conceptuele aanpak 
en daar schiet je al evenmin veel mee op. 
Het best is de bij, die uit de bloemen 
nectar verzamelt en die in de korf tot 
honing verwerkt. Oftewel, feiten verzame-
len is nog geen echte wetenschap; begrip-
penschema’s alleen vormen nog geen 
echte wetenschap; echte wetenschap ont-
staat pas daar waar beide met elkaar in 
productieve wisselwerking worden 
gebracht.

Van Bemmelen was ongetwijfeld een 
mier, maar had de aspiraties van de bij. 
Bleef hij steken in de spin of waren zijn 
theorieën gebaseerd op verifieerbare 
waarnemingen? Ik ben helaas lang niet 
knap genoeg om een eindoordeel uit te 
spreken over de waarde van de undatie-
theorie, die trouwens niet gehéél juist 
hoeft te zijn , om toch – mits gedoseerd 
toegepast – een bescheiden bijdrage te 
kunnen leveren aan onze inzichten in  
de wordingsgeschiedenis van de Aarde. 

Ik geef het bestuur van het Genootschap 
ter overweging om een wetenschappelijke 
bijeenkomst te organiseren om R.W. van 
Bemmelen, Van Waterschoot van der 
Grachtpenningdrager en ooit Nederlands 
meest bekende geoloog, zowel te eren als 
kritisch te evalueren om zo voor hem een 
eerlijke plaats in de geschiedenis van de 
Nederlandse Aardwetenschappen in te 
kunnen ruimen. 

Peter de Ruiter

Citaat ontleend aan Cohen, Flores, 2008. De her-
schepping van de wereld. Het ontstaan van de 
moderne natuurwetenschap. Bert Bakker, ISBN 
978903513347I.
De Sitter, L.U., 1963. Structural Geo logy,  
2nd edition. McGraw-Hill Book Company. 
Van Bemmelen, R.W. 1932 De undatietheorie  
(hare afleiding en toepassing op het westelijk  
deel van de Soendaboog). Natuurk. Tijdschr.  
V. Ned. Ind., 92, 1, pp. 85-242.
Van Bemmelen, R.W., 1949. The geology of  
Indonesia. Staatsdrukkerij.
Van Bemmelen, R.W., 1954. Mountain building.  
A study primarily based on Indonesia, region of 
the world’s most active crustal deformation.  
Martinus Nijhoff, Den Haag.
Van Bemmelen, R.W., 1972. Geodynamics Models. 
An evaluation and a synthesis. Developments in 
Geotectonics 2, Elsevier, ISBN 0-444-40967-x
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Juist in de poolgebieden is er de afgelo-
pen decennia een duidelijke toename 
geregistreerd van de temperatuur. Als 
gevolg daarvan zijn de Arctische gletsjers 
flink kleiner geworden. Om de bijdrage 
van deze volumeverandering aan de zee-
spiegelstijging te kunnen schatten, is  
het van belang de dynamische reactie  
van de gletsjers op klimaatverandering  
te begrijpen.

Terugkoppeling
Gletsjers zijn namelijk geen statische brok-
ken ijs die groter worden als het koud is, 
en kleiner worden als het warm is. Het zijn 
grote trage rivieren van ijs die vanuit een 
hooggelegen accumulatiegebied naar een 
lager gelegen ablatiegebied stromen en 
glijden. Dus niet alleen de temperatuur is 
van belang voor de omvang van een glet-
sjer, maar ook de mate van accumulatie  
en de stroom- en glijsnelheid van het ijs.
Een voorbeeld van de niet-lineaire relatie 
tussen temperatuur en gletsjeromvang is 
het volgende terugkoppelingsmechanis-
me: smeltwater, toch al een verlies voor 
de gletsjer, kan via gletsjerspleten en ijs-
tunnels een weg vinden naar de onder-
kant van de gletsjer. Daar fungeert het  
als smeermiddel tussen de gletsjer en de 
rotsbodem. Hoe meer smeltwater zich 

vormt, hoe makkelijker en dus sneller de 
ijsmassa naar beneden glijdt. Als vervol-
gens het gletsjeroppervlak lager komt te 
liggen, zal er nog meer smelt plaatsvin-
den, en is de kring rond.

Het doel van mijn onderzoek is om meer 
te weten te komen over de relatie tussen 
de hoeveelheid smeltwater op/in een  
gletsjer en zijn glijsnelheid. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd onder de paraplu 

.promotie

Smeltwater en de  
snelheid van glijdende  
gletsjers
Op dit moment kan ongeveer de helft van de zeespiegelstijging verklaard worden door smeltend ijs. Gletsjers 

bevatten slechts 1% van al het ijs op aarde; de rest is opgeslagen in de grote ijskappen van Groenland en 

Antarctica en de permafrost. Toch is de bijdrage aan de zeespiegelstijging evenredig verdeeld tussen massa-

verlies van de ijskappen en massaverlies van de kleinere gletsjers. Dit komt doordat gletsjers door hun geringe 

omvang veel sneller reageren op klimaatveranderingen.

Een van de negen GPS-staken in het ijs
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van een veel groter internationaal project, 
GLACIODYN, dat de dynamische reactie 
van Arctische gletsjers op klimaatverande-
ringen analyseert en onder leiding staat 
van mijn promotor prof. J. Oerlemans. 
Een beter begrip van de dynamica is 
belangrijk voor verbetering van de grote 
klimaatmodellen. GLACIODYN is op zijn 
beurt weer geïnitieerd in het kader van 
het Internationaal Pooljaar 2007-2009. 

Snelheid van de gletsjer
Om iets over de relatie tussen de hoeveel-
heid smeltwater en de glijsnelheid te kun-
nen zeggen, moeten deze twee variabelen 
bekend zijn. In het kader van dit onder-
zoek meten we de glijsnelheid van een 
gletsjer met behulp van GPS. De smelt-
waterflux wordt berekend met behulp van 
een zogenaamd massabalansmodel.
De GPS die wordt gebruikt, is door de 
technici van het Instituut voor Marien  
en Atmosferisch onderzoek in Utrecht 
(IMAU) speciaal ontwikkeld om minstens 
een jaar zelfstandig op een gletsjer of  
ijskap te functioneren. Hij staat op een 
staak die in het ijs geboord is. Gedurende 
de dag gaat de op lithiumbatterijen wer-
kende GPS een aantal keer aan om zijn 
positie te bepalen en op te slaan.  
Door middel van slimme middelingstech-
nieken kunnen we hieruit snelheden tot 
op ongeveer de dag precies bepalen; deze 
resolutie is enigszins afhankelijk van de 
snelheid van de gletsjer.
De hoeveelheid smeltwater op een gletsjer 
meten is een stuk lastiger. Daar gebrui-
ken we een model voor dat gekalibreerd 
wordt met massabalansmetingen. Zo’n 
oppervlakte-massabalansmodel ge bruikt 
meteorologische waarnemingen, zoals 
temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid 
en neerslag, van nabij gelegen stations 
om de energiefluxen (kort- en langgolvige 
straling, d.w.z. voelbare warmte en laten-
te warmte) aan het ijs oppervlak te bereke-
nen. Vervolgens wordt het model zodanig 
afgesteld dat het jaarlijkse of continue 
waarnemingen van de massabalans goed 
kan nabootsen. Het grote voordeel van 
zo’n model is dat het de hoeveelheid 
smelt voor elk gewenst moment op elk 
punt van de gletsjer kan uitrekenen.

Svalbard
De eerste helft van mijn AIO-periode heb 
ik vooral besteed aan het in detail bestu-
deren van het hiervoor beschreven proces 
op één gletsjer, namelijk Nordenskiöld-
breen, Svalbard. Deze gletsjer ligt centaal 
op het grootste eiland van Svalbard, Spits-
bergen. De ijsmassa is ongeveer 17 km 
lang en 5 km breed en stroomt vanuit  

een ijsplateau naar zee. De gemiddelde 
ijsdikte is ±300 m. Deze afmetingen zijn 
typisch voor de Arctische gletsjers van 
Svalbard. 
Sinds maart 2006 staan hier negen GPS-
staken op het ijs en een GPS-basisstation 
op een uitstekende rots. Verder staat op 
één locatie een apparaat dat met behulp 
van geluidsgolven de afstand tot het glet-
sjeroppervlak meet. Daaruit kunnen we 
het aantal centimeters gesmolten ijs of 
bijgevallen sneeuw bepalen. Ook meet 
een Automatisch WeerStation (AWS) 
sinds maart 2009 een aantal meteorolo-
gische variabelen die ons kunnen helpen 
de gegevens van de synoptische weersta-
tions (stations die wereldwijd op hetzelf-
de moment dezelfde metingen verrichten) 
in de omgeving te vertalen naar de lokale 

omstandigheden op de gletsjer. Eenmaal 
per jaar ga ik, samen met collega’s uit 
Utrecht en Uppsala, Zweden, op veldwerk 
naar de gletsjer om de GPSen te vervan-
gen en extra metingen te verrichten. Met 
de gegevens die wij zo verzameld heb-
ben, hopen wij meer inzicht te krijgen in 
het gedrag van gletsjers bij veranderingen 
in het klimaat. 

Marianne den Ouden
IMAU, Universiteit Utrecht

Dit promotie-onderzoek vloeit voort uit het onderzoek ‘Meltwater 
input, flow and calving of arctic glaciers’, waarvoor dr. C. Tijm-
Reijmer een NWO-subsidie ontving vanuit het International Polar 
Year – IPY. Zie www.ipy.nl

Svalbard is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, ruim 550 km ten noorden van Noorwegen.
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.HOVO

Naast alle reguliere opleidingen, 
bedrijfscursussen, en bij- en 
omscholingsmogelijkheden die 
deel uitmaken van de klassieke 
carrière, is er voor 50-plussers 
een andere mogelijkheid om op 
een aangename manier meer te 
leren over het eigen vakgebied, of 
juist iets heel anders. HOVO – 
Hoger Onderwijs voor Ouderen – 
ook wel de Seniorenacademie 
genoemd, biedt kortere en langere 
cursussen aan, lezingen en excur-
sies in alle mogelijke richtingen. 

Het idee van hoogwaardig onder-
wijs voor ouderen heeft Toulouse 
als geboortegrond, waar de Franse 
hoogleraar Pierre Vellas (politieke 
economie) in 1972 een zomerpro-
gramma voor gepensioneerden 
opzette met colleges, rondleidin-
gen en allerlei culturele activitei-
ten. De cursussen waren bedoeld 
voor mensen die op een leeftijd 

Afgelopen zomer zijn mijn vrouw 
en ik met een HOVO-excursie 
onder leiding van Tom Reijers naar 
het Cantabrisch gebergte in Noord-
west-Spanje gegaan. Deze reis was 
voor ons deels nostalgie, deels 
geologie, deels cultuurhistorie. 
Voor mijn kandidaats had ik veld-
werk gedaan langs de rivier de 
Esla samen met Peter Haalebos. 
We kampeerden in een tentje 
langs de rivier, die ook voor de 
nodige afkoeling en het dagelijkse 
bad zorgde. Het was na de Arden-
nen-excursie het eerste karteer-
werk dat ik deed. Ik herinner me 
nog dat het moeilijk was een goed 
overzicht te krijgen. Deze keer 
vond ik het moeilijk om het veld-
werkgebied te herkennen. Het 
dorp was sterk veranderd. Toch 
was het een prettig weerzien.
De geologie van het Cantabrisch 
gebergte werd goed uitgelegd door 
Tom, eenvoudig genoeg ook voor 

zijn dat leren geen verplichting 
meer is, maar geïnspireerd wordt 
door de eigen wens om een speci-
fiek onderwerp uit te diepen. De 
school kreeg de charmante naam: 
Université du Troizième Âge of 
U3A. 

Het idee sloeg aan in andere lan-
den. In 1986 startte bij de Rijks-
universiteit Groningen de eerste 
HOVO-cursus. Ruim dertig jaar 
later volgen jaarlijks meer dan 20 
duizend deelnemers cursussen, 
lezingen of gaan op excursie. 
Wereldwijk zijn de U3A’s verenigd 
in de Association Internationale 
des Universités du Troizième Âge 
(AIUTA voor de franssprekende, 
IAUTA voor de meer angelsak-
sisch georïenteerden).
Het aanbod aan onderwijs is 
breed, van klassieke geschiede-
nis, de archeologie van het Mid-
den-Oosten, muziekgeschiedenis, 

niet-geologen. Omdat we enkele 
van de voornaamste noord-zuidlo-
pende dalen bezochten, kregen we 
een goed overzicht van de geologie. 
Samen met de duidelijke reisgids 

filosofie en religie tot de evolutie 
van de mens, algemene geologie 
en het veranderende klimaat.
Voor de aardwetenschappers die 
vinden dat zij in hun werkzame 
leven meer dan genoeg geologie 
beleefd hebben, zal er in de dui-
zend cursussen, aangeboden door 
veertien instellingen op dertig 
locaties, ongetwijfeld een cursus 
of excursie zijn die wel tot de ver-
beelding spreekt, bijvoorbeeld 

was het goed te volgen. In Leon 
hebben wij paleizen en interessante 
stadswijken bezocht, tijdens de 
velddagen hebben wij mooie kerken 
en romaanse gebouwen gezien. Het 

Oude Engelse muziek (Amster-
dam), of Leven en werk van Piet 
Mondriaan (Den Haag).
Hieronder een kleine selectie uit 
het aardwetenschappelijk HOVO-
aanbod dat in september van start 
gegaan is.

Aukjen Nauta

Op www.hovoseniorenacademie.nl staan alle 
HOVO’s in Nederland met het cursusaanbod van 
2010.        

was een interessante en ontspan-
nen excursie. En de Spaanse lun-
ches waren uitstekend.

Martine en Jaap Mondt

HOVO – Hoger Onderwijs voor Ouderen

HOVO-excursie naar Cantabrië

Amsterdam De lange weg naar de mens,  Prof.dr. B. Boekschoten 

 4 miljoen jaar evolutie 

 Het systeem Aarde dr. S. Troelstra

Rotterdam 850 miljoen jaar Europa dr. L. Minnigh

Utrecht Het veranderend klimaat dr. H. Dop (IMAU)

  dr. R. van Dorland (KNMI)

  dr. ir. W. Hazeleger (KNMI)

  Prof. dr. H. Hooghiemstra (UvA)

Limburg Onze wereld, kosmische oorsprong drs. S. Vaessen

Friesland Landschapskunde voor reizigers dr. T. Reijers

Leiden Eilanden en evolutie Prof. dr. E. Gittenberg

Karsttopografie in het Cantabrisch Gebergte, Alto de Brenas (579 m.), Riotuerto. 
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Een stratovulkaan die hoog oprijst 
boven het steppelandschap van 
Oost-Turkije. Het is heel goed 
in voelbaar waarom vroegere vol-
ken met ontzag en verering 
op keken naar de besneeuwde  
top, die zelfs op enorme afstand 
nog altijd als een waas in de  
lucht zichtbaar is. 
De Ararat is in ons westerse denk-
beeld verankerd als de plek waar 
na de zondvloed de ark van Noach 
vastliep (Genesis, Oude Testa-
ment). Westerman onderwerpt  
de berg aan een geologische 
vraag. Met hulp van geoloog Salle 
Kroonenberg wil hij onderzoeken 
of er in 1840 na een aardbeving 
een lahar heeft plaatsgevonden 
omdat de berg, in tegenstelling 
tot de algemene consensus,  
nog vulkanisch actief zou zijn. 
Volgens Armeense geologen zou 
het slechts een gewone lawine 
zijn geweest. 
Hier spreekt een schrijver die 
gelooft in wetenschap, in empirie, 
die de godsdienst allang heeft 
ingeruild voor kennis. Maar de 
berg met de mythische klank 
biedt de kans verder te gaan dan 
alleen de geologische vraag. Niet 
alleen spreekt een actieve vulkaan 
nóg meer tot de verbeelding. Het 
blijft Westerman knellen dat de 
zekerheden uit zijn jeugd verdwe-
nen zijn. Hij wil zich er niet bij 
neerleggen dat het geloof uit zijn 
leven is weggesijpeld. Hij lijdt aan 
de ontkerstening van de westerse 
wereld en hoopt op de Ararat op 
antwoorden, net als de vele ande-
re ‘arkzoekers’. 
Tot verdriet van de Armeniërs  
ligt de Ararat nu op Turks grond-
gebied. Nadat de berg jarenlang 
gesloten was voor buitenlanders 
vanwege de Koerdische opstand, 
greep Westerman zijn kans in 
2005. Kort daarna werden enkele 
buitenlandse klimmers ontvoerd 
uit kamp 1, waarna Turkije de 
regio weer afsloot.
Het boek biedt lezers met veel 
verschillende interesses aankno-
pingspunten. Een beetje reisver-

haal, jeugdherinneringen, beetje 
bergbeklimmen, wat evolutie, 
beetje politieke geschiedenis,  
iets meer geologie en godsdienst. 
Daar wringt het wellicht een beet-
je voor sommige lezers. Wester-
man raakt eventjes de materie, 
maar graaft niet verder. Zo begint 
hij heel terecht bij de naam van 
zijn schrijfonderwerp. Hij speelt 
met het woord Ararat om zijn  
fascinatie te verklaren. En gaat 
voorbij aan de meest waarschijn-
lijke etymologische verklaring, 
naar het volk der Urarten (eerste 
millennium v C). 
In dit fascinerende boek knoopt 
Westerman godsdienst, weten-
schap, geologie en geschiedenis 
aan elkaar middels een berg. Hij 
illustreert dat we, ondanks alle 
wetenschappelijke vooruitgang, 
blijven zoeken naar de vraag of  
er méér is. 
‘Ararat’ werd genomineerd voor  
de NWO Eureka prijs in 2008. 
Westerman studeerde Tropische 
Cultuurtechniek en was buiten-
landcorrespondent van NRC en  
de Volkskrant. Eerder schreef hij 
onder meer ‘El negro en ik’, een 
zoektocht naar de herkomst van 
een opgezette zwarte man in een 
Spaans museum, en ‘De Graan-
republiek’, over graanbaronnen  
in Groningen. 

René Prop, NWO

.boekbespreking

• Ararat • Frank Westerman •  
uitgeverij Atlas •  
ISBN 9789045012995 •

De Meijer (emeritus-hoogleraar 
nucleaire fysica) en Van Westre-
nen (experimenteel-petroloog aan 
de VU) hebben hun expertise 
samengevoegd in dit boek over de 
Aarde. Het beschrijft de opbouw 
van de aarde van korst tot kern, 
de processen die plaatsvinden ver 
buiten ons gezichtsveld en de 
zichtbare resultaten daarvan aan 
het oppervlak, de plaats van onze 
planeet in het zonnestelsel, haar 
ontstaan en alle technieken die 
beschikbaar zijn om haar te 
bestuderen. 
Het boek bestaat uit vijf delen. 
De eerste drie delen beschrijven 
de Aarde, haar opbouw en de pro-
cessen in mantel en kern. Voor 
geologen is dat geen vreemd ter-
rein: mineraalovergangen steeds 
dieper in de mantel of verschillen 
in seismische snelheden zijn geen 
onbekende fenomenen. De pla-
tentektoniek komt uitgebreid aan 
bod, de drijvende kracht erachter 
en de relatie tussen plaatbewegin-
gen en ertsvorming, vulkanisme 
en aardbevingen. Het aardmagne-
tisch veld wordt uitgelegd.
Deel 4 geeft informatie over alle 
mogelijk technische hulpmidde-
len voor chemische analyses, 
ouderdomsbepalingen en seismi-
sche beeldvorming. Deel 5 plaatst 
de Aarde in ons zonnestelsel, ver-
gelijkt de verschillende planeten 
en beschrijft de huidige stand van 
zaken van de geologische kennis 
van onze buurplaneten en die ver-
der van de zon. Buitengewoon 
boeiend wordt het als er gespro-
ken wordt over de vorming van de 
Aarde, de discussie wanneer de 
Aarde de naam planeet verdiende 
en het idee dat de maan gevormd 
is in het aller-onderste deel van 
de mantel tegen de kern aan, 
waar de temperatuur door kernre-
acties zo hoog opgelopen was dat 
een deel van de ondermantel 
omhoog ‘geborreld’ is uit de Aarde 
en zo de maan heeft gevormd. 
Dit boek is geschreven door een 
natuurkundige en een aardweten-
schapper. Dat geeft een grote 

meerwaarde. De geologie krijgt 
een degelijke natuurkundige 
basis, theorieën worden duidelijk 
uitgelegd, processen worden beter 
inzichtelijk. De poging een breed 
natuurwetenschappelijk lezerspu-
bliek te bereiken is echter de 
zwakke plek van dit boek. Het 
eerste deel zal de meeste geolo-
gen geen nieuwe informatie ople-
veren, al geeft het de huidige 
kennis over de samenstelling en 
opbouw van de Aarde wel helder 
en overzichtelijk weer. Jammer is 
het soms te populaire taalgebruik. 
Maar de Aarde geplaatst in een 
bredere context, de kaders die 
dieper op de onderwerpen ingaan, 
de uitleg over de vorming van de 
planeten en de natuurkundige 
onderbouwing van de processen 
die zich in de Aarde afspelen, 
maken dat ik dit een zeer infor-
matief boek vind dat het lezen 
meer dan waard is.

Aukjen Nauta

Ararat

• Hoe werkt de aarde? Een nieu-
we kijk op het binnenste van de 
aarde • Rob de Meijer en Wim 
van Westrenen • Veen Magazines, 
Diemen, 234 pp., ISBN 
9798085710677, 41,50 euro

Hoe werkt de aarde?
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.agenda

Oktober-december 2009
Specialistenlezingen, Museon, 
Den Haag op vrijdagmiddag  
van 14 – 16 uur. Kosten voor  
alle lezingen € 74,–, een lezing 
€ 8,50. Voor programma, zie 
pagina 13 van Geo.brief 6.  
Informatie: Cor Montagne  
(070 – 3381400 of cmontagne@
museon.nl)

November 2009 – januari 2010
Geotechnology colloquia SPARKS. 
‘Tussen de middag’lezingen met 
internationale sprekers. Afdeling 
Geotechnologie, TU-Delft. Infor-
matie: www.gt.citg.tudelft.nl/
sparks 

5 november 2009
Henry Darcylezingen over ‘Isoto-
pes and tracers in geology’. Infor-
matie: http://www.falw.vu.nl, 
doorklikken op Agenda. 

12 november 2009
Symposium ‘Darwin’s Legacy, the 
influence of evolutionary thinking 
on science’. Theatron, Educatori-
um, De Uithof, Utrecht. Informa-
tie: http://web.science.uu.nl/ 
darwinsymposium

18-22 november 2009
PELE2009: Planet Earth Lisbon 
Event 2009. Afsluiting van het 
International Year of Planet Earth.  
Informatie: http://www.planet 
earthlisbon2009.org/

27 november 2009
20e reünie van Stichting Geolo-
gisch Instituut Amsterdam, aan-
vang 18.00 in de Oosterkerk, 
Kleine Wittenburgerstraat 1 te 
Amsterdam. Instituuts-lezing  
door Tom de Booij “Mijn ervarin-
gen op het Geologisch Instituut  
in de periode september 1942 – 
november 1970”. Informatie: 
www.sgia.nl.

14 januari 2010
Fifth EBN/TNO workshop ‘Using 
Seismic amplitudes for high- 
grading prospects and reservoir 
characterisation – examples from 
deep and sub salt reservoirs in 
the Netherlands’, Utrecht, De Uit-

.internet
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam: www.studeren.uva.nl/ 
aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: www.weksite.nl/bsc/bodem_water_tekst.html
Centre for Technical Geoscience - Graduate Courses in  
Technical Geoscience: www.ctg.tudelft.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
Darwinjaar: www.darwinjaar2009.nl
GAIA: www2.vrouwen.net/gaia/
Geochemische Kring: www.kncv.nl/website/nl/page313.asp?color=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer. 
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
INQUA Nederland committee: www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: sedi.kring.googlepages.com/
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl

hof. Informatie en registratie: 
Organisatie-BenO-Secretariaat 
GEenGI@tno.nl

20-22 januari 2010
First International Conference  
on Frontiers in Shallow Sub-
surface Technology (FSST), Delft,  
the Netherlands. www.shallow 
subsurface.org

26-28 januari 2010
LAC2010 – International Land-
scape Archaeology Congress, 
Amsterdam. Informatie:  
www.vu.nl/en/news-agenda/ 
agenda/conferences/

1 mei 2010 en 18 juli 2010
Excursies “Nederlandse land-
schappen elders in Europa”,  
georganiseerd door Geoheritage 
NL en KNAG. De eerste reis gaat 
naar de Donaudelta in Roemenië, 
de tweede reis naar de Baltische 
Staten. Informatie: info@knag.nl.

29 juni – 2 juli 2010
Geobia 2010, te Gent, België. 
Congres over ‘geographic object-
based image analysis’. Informatie: 
http://geobia.ugent.be/

DARWINJAAR
Voor tentoonstellingen in het  
kader van het Darwinjaar,  
zie Geo.brief 4.

Adreswijziging

Dr. J.B. Stuut
Royal Netherlands Institute for 
Sea Research 
P.O. Box 59 
1790 AB  Den Burg

Drs. M. Bron
Aagje Dekenkade 8
2251 ZV  Voorschoten
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Universiteit Utrecht Studenten 
Faculteit Geowetenschappen
Masters
F. Praagman (geofysica, 5-6-2009)
M.R. de Leeuw (fysische geo-
grafie, 16-6-2009)
J.A.J. Meeren (geologie, 30-6-2009)
F.N. den Ouden (geologie, 8-7-
2009)
R.J.J. Quak (fysische geografie,  
9-7-2009) 
E.D. Melton (system earth model-
ling, 16-7-2009)
H.H. van Netten (biogeologie, 
16-7-2009) 
S.M. Paardekooper (fysische  
geografie, 17-7-2009)
S. Safaya (hydrogeologie,  
20-7-2009) 
J.M. Lammers (system earth 
modelling, 23-7-2009)
T. Viets (hydrogeologie, 23-7-2009) 
E. Verkaart (fysische geografie, 
29-7-2009) 
T.E. Morales Rua (geologie,  
4-8-2009)
V.P.M. de Leeuw (system earth 
modelling, 13-8-2009)

.universiteiten

M.T. Abogado Rios (geologie, 
14-8-2009)
M. Jansen (fysische geografie, 
14-8-2009)
J. Sprangers (fysische geografie, 
17-8-2009)
M.L. Noback (biogeologie,  
18-8-2009)
F.M. Hennekam (biogeologie, 
24-8-2009) 
J. Schuur (fysische geografie, 
25-8-2009) 
A. van Hoesel (system earth 
modelling, 26-8-2009) 
R. van Pruijssen (fysische geogra-
fie, 27-8-2009) 
T.J.J. van den Berg (fysische geo-
grafie, 28-8-2009) 
B.A. Verberne (geologie, 28-8-2009)
J. de Vries (geologie, 30-8-2009) 
E. Baptist (fysische geografie, 
31-8-2009)
L.F.M. Koster (fysische geografie, 
31-8-2009)
R.P.M. Topper (geologie,  
31 -8-2009)
H.J.S. Wytema (fysische geografie, 
31-8-2009) 
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(Bron: UU, 6 oktober 2009)

Zestig tot vijftig miljoen jaar 
ge leden, tijdens de fossiele broei-
kaswereld, was er nauwelijks een 
temperatuurverschil tussen de 
polen en de evenaar. Dat blijkt 
uit onderzoek van de Universiteit 
Utrecht, het Koninklijk NIOZ 
(Nederlands Instituut voor Zee-
onderzoek) en de University of 
California, dat op 7 oktober  
gepubliceerd is Nature. Volgens 
dit onderzoek waren, naast het 
zeewater op de Noordpool, ook  
de wateren rond de Zuidpool in 
die tijd erg warm. De zeewater-
temperatuur rond Antarctica lag 
boven de 30ºC.

.diversen

De onderzoekers baseren hun 
resultaten op boorkernen uit een 
gebied ten oosten van Tasmanië. 
Dat gebied lag tijdens het vroeg-
Paleogeen (65-35 miljoen jaar 
geleden) tegen Antarctica aan. 
Veel onderzoek naar de opwar-
ming van de aarde is gericht op 
polaire gebieden, omdat vooral 
deze gebieden gevoelig zijn voor 
klimaatverandering.

Doorbraak
Eerder lieten onderzoekers van  
de Universiteit Utrecht en NIOZ in 
diverse artikelen in Nature en Sci-
ence al zien dat de fossiele broei-
kaswereld zich in het Noordpool-
gebied manifesteerde in de inva-

Ook zeewater rond Zuidpool was tropisch 50 miljoen jaar geleden

sie van tropische algen en zeewa-
tertemperaturen van rond de 
24ºC. De zeewatertemperatuur 
rond Antarctica in die tijd was  
tot nu toe echter een groot vraag-
teken. De recente onderzoeks-
resultaten vormen daarmee een 
doorbraak in klimaatonderzoek.
Na de warmste fase (ongeveer  
50 miljoen jaar geleden) koelde  
de aarde langzaam af. De tempera-
tuur bereikte rond 33 miljoen jaar 
geleden een dieptepunt met de 
vorming van een grote Antarctische 
ijskap. Tijdens deze afkoeling 
kreeg de temperatuurgradiënt tus-
sen de evenaar en de polen meer 
en meer zijn huidige karakter.
De onderzoeksresultaten kunnen 

gevolgen hebben voor verwachtin-
gen van de klimaatverandering  
in de toekomst. De fossiele broei-
kaswereld wordt beschouwd als 
mogelijke analoog voor ons toe-
komstige klimaat. De nieuwe 
veldgegevens laten zien dat pool-
temperaturen in een atmosfeer 
met veel CO2 veel hoger kunnen 
liggen dan wat de computermo-
dellen van het IPCC voorspellen.

Publicatie: Letter in Nature 
461:776-779 (7 okt 2009). 
Early Palaeo gene Temperature 
Evolution of the Southwest  
Pacific Ocean, door P.K. Bijl, S. 
Schouten, A. Sluijs, G. Reichart, 
J.C. Zachos, H. Brinkhuis.
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