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.van de voorzitter

Actuele vragen

Niet alle vragen zijn even makkelijk 
te beantwoorden. Zo vragen vrienden 
en kennissen mij meer dan eens wan-
neer de olie nou eigenlijk op raakt. 
Een vraag waar moeilijk eenduidig 
antwoord op te geven is, één waar-
over boeken volgeschreven zijn, vaak 
met sterk verschillende conclusies. 
Dit is kenmerkend voor actuele, 
maatschappelijk relevante en contro-
versiële thema’s. Nog lastiger is dat 
de meeste mensen niet zitten te 
wachten op langdradige uiteenzettin-
gen met allerlei wetenschappelijke 
onzekerheden; ze willen het liefst 
kort en bondig antwoord.
Er zijn tegenwoordig nogal wat actu-
ele vraagstukken waarin de aardwe-
tenschappen een prominente rol  
spelen, zoals milieu, grond gebruik, 
klimaatverandering, zeespiegelstij-
ging, duurzame energievoorziening 
en ga zo maar door. Dat is goed voor 
onze tak van wetenschap, want zo 
blijft er voor de voorzienbare toe-
komst nog veel werk en onderzoek 
voor ons. Als aardwetenschapper 
mag van je verwacht worden dat je 
op zijn minst de wetenschappelijke 
basis van deze vraagstukken kent en 
die kunt uitleggen aan buitenstaan-
ders. Wij zijn tenslotte de vertegen-
woordigers van ons vakgebied. Als 
overkoepelende organisatie van 
aardwetenschappers in Nederland is 
het ook een taak voor het KNGMG om 
de leden over dergelijke vraagstuk-
ken te informeren en betrokken spe-
cialisten aan het woord te laten.
Ook nu weer is het goed mogelijk  
dat men als geoloog gevraagd wordt 

.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:

Verbeek
Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de  
KNGMG-website regelmatig te bezoeken.

naar een onderbouwde mening over 
het gebruik van onze ondergrond, 
want ‘Barendrecht is woedend’, zoals 
in grote koppen stond te lezen in ver-
scheidene dagbladen. Dit naar aan-
leiding van het besluit van de verant-
woordelijke ministers dat de proefop-
slag van CO2 in de ondergrond van 
Barendrecht toch doorgaat, ondanks 
het bezwaar van de bewoners. Ik 
neem aan dat bij de leden van het 
KNGMG verschillende meningen 
bestaan over de wenselijkheid en 
wijsheid van dit besluit. Belangrijk  
is hier vooral de wetenschappelijke 
feiten en onzekerheden te kennen 
waarop een mening ge baseerd kan 
worden. Ik ben daarom tevreden dat 
we in de vorige Geo.brief uitgebreid 
aandacht hebben kunnen besteden 
aan het onderzoek naar ondergrond-
se opslag van CO2 in Nederland en 
Barendrecht in het bijzonder. Ik hoop 
dat wij dit in de toekomst kunnen 
blijven doen.

Onlangs werd u een aantal wat min-
der lastige vragen gesteld; namelijk 
om uw mening te geven over het 
Netherlands Journal of Geosciences 
(NJG). Namens het bestuur wil ik alle 
leden die hebben deelgenomen aan 
deze enquête zeer hartelijk bedan-
ken. Met een response van ca. 20% 
van het ledenbestand mag de enquê-
te beslist een succes worden 
genoemd. U kunt er meer over  
lezen in deze Geo.brief.

Menno de Ruig

– advertentie –

Het einde van het jaar roept al eeuwen lang bespiegelingen op bij  
veel schrijvers en hoofdredacteuren. Ik vraag me wel eens af of dat  
op het zuidelijk halfrond ook zo is, tenslotte komen daar de bladeren 
aan de boom, inplaats van er vanaf te vallen. Dat zou een minder  
contemplatief gevoel moeten oproepen dan hier in Nederland. Met 
zoveel collegae werkend op dat deel van de aardbol zou iemand me  
dat toch eens moeten vertellen. 
Bij de collega’s op het vakgebied zitten er trouwens ook heel veel  
die al met pensioen zijn. Misschien dat die me vast andere zaken  
kunnen vertellen, me kunnen voorbe reiden op de ‘burgerlijke’ staat van 
pensionado. Want ondanks alle discussies in dit land over pensioen-
leeftijd zit het er voor mij bijna op, ik ga niet voor 67. Dus na meer 
dan 10 jaar goede wensen, komen die de volgende keer van een andere 
hoofdredacteur. Ik blijf u dat allemaal natuurlijk wel toewensen, werk-
plezier en veel gezondheid, maar dit is de laatste keer via de Geo.brief: 
een heel gelukkig 2010.

Dick van Doorn, 
Hoofdredacteur

.kerstboodschap

Beste geologen, mijnbouwers en 
andere lezers,
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Het artikel van Peter de Ruiter over R.W. van Bemmelen heeft veel reacties 
opgeleverd. Positieve, maar ook een met een scherpe kanttekening bij de 
mens Van Bemmelen. 

Beste Peter,
Ik heb je stukje over Van Bemmelen in de Geo.brief gelezen. Ik heb 
daarbij wel enkele bedenkingen. Voordat je Van Bemmelen op een al te 
hoog voetstuk plaatst, is het goed je te verdiepen in de duistere zijden 
van deze geoloog. Lees het boek “Zij moest eerst” van Wibo van de 
Linde (Strengholt, Naarden, 1984) of zoek even op internet. Ik citeer:
“De bedenkelijke kant van Van Bemmelen kwam aan het licht door een 
aflevering van het actualiteitenprogramma Tros Aktua, die werd uitge-
zonden op 7 januari 1984. In zijn reportage deed journalist Wibo van de 
Linde uit de doeken hoe hij bijna twee jaar eerder kennis had gemaakt 
met de ‘wereldvermaarde’ geoloog Rein van Bemmelen en diens echtge-
note Lucie. Het hoogbejaarde stel kondigde in een interview aan dat ze 
samen binnenkort een einde zouden maken aan hun leven omdat ze 
beiden ernstig ziek waren, en niet van plan waren om de ‘dreigende ver-
sukkeling’ af te wachten. Omstandig legde het echtpaar uit dat Lucie 
vanwege allerlei medische complicaties eerst zou moeten gaan; Rein 
zou enkele weken later volgen. Geheel volgens afspraak slikte de Haagse 
dame de slaaptabletten die ze jarenlang voor dit doel had opgespaard en 
overleed op 2 maart 1983. (F. de Jong)”
Dan gebeurt er iets, dat de woorden “zij moest eerst” een nieuwe bete-
kenis geeft. Van Bemmelen vertrekt naar Oostenrijk, waar hij intrekt bij 
een oud-vriendin van het echtpaar. Van de Linde vertrouwt het niet en 
doet aangifte bij justitie, maar die kan niets strafbaars ontdekken. Het 
is begrijpelijk dat Van de Linde is gaan twijfelen aan de intenties van 
Van Bemmelen, die in 19 november 1983 onverwacht aan kanker over-
lijdt. Bij de begrafenis in zijn nieuwe Oostenrijkse woonplaats Unter-
Pirkach blijkt dat hij, minder dan een half jaar na de dood van zijn 
vrouw, in het huwelijk was getreden met de Oostenrijkse dame. 

Met vriendelijke groet, Fokko van Hulten

Beste Fokko,
Dank voor je commentaar. Het verhaal was mij – en bijna iedere Neder-
lander – bekend omdat het uitvoerig in het (TV) nieuws is geweest. Er 
zijn nog wel andere verhalen over Van Bemmelen, maar die zijn minder 
zeker, minder bekend en misschien alleen maar roddel. Onder andere 
over zijn boek “The geology of Indonesia” zijn vragen. Waar is het eerste 
manuscript gebleven? In Indië? Gegapt door een Indische medewerker 
tijdens de Japanse bezetting? Verbrand bij een drukker in Duitsland in 
1945 (dit heeft de geur van collaboratie)? We weten het niet.
Maar daar gaat mijn artikel niet over. Ik hoop op meer licht, ongeacht of 
hij nu een Albert Schweizer of een serie moordenaar is geweest, betref-
fende zijn geologische betekenis. Hier lopen de meningen ver uiteen. Ik 
heb het de waarschijnlijk grootste kenner van de geologische publicaties 
over Indonesië, Han van Gorssel, gevraagd. Zijn antwoord was: “Variërend 
van halfgod (de Indonesiërs) tot charlatan (De Roever)”. Mijns inziens  
verdient dit de aandacht. Met zijn magnum opus heeft hij in alle geval  
de Indonesische geologen voor vele generaties een geweldig geschenk 
gegeven. Zonder dat boek zouden ze allemaal Nederlands hebben moeten 
leren om de literatuur van voor de oorlog te kunnen opnemen. 

Hartelijke groeten, Peter

P.S. Gerrit Achterberg vermoordde zijn hospita maar was ook een groot 
dichter. Die zaken moet we scheiden.

.reactie .diversen

Cees Laban (TNO – Bodem en 
Grondwatersystemen) heeft op  
1 oktober j.l. een ‘Friendship 
Award’ gekregen van de Volks-
republiek China. Deze hoogste 
onderscheiding voor buitenlandse 
experts is in 1991 ingesteld en is 
sindsdien aan zo’n 1000 buiten-
landers uitgereikt. Laban heeft de 

Chinese award voor Cees Laban
onderscheiding gekregen voor zijn 
werk in China: “Your hard working 
and achievement during your 
staying in China improved the 
cooperation, understanding and 
friendship between China and  
the Netherlands, and you have 
the appreciation and respect of 
your Chinese colleagues.”

.ingezonden

Tip voor meer Dinosauruseieren

Naar aanleiding van het interessante artikel Mijmeren bij Dinosauruseie-
ren in Geobrief 6 is hier een aanrader voor meer dino-eieren. Tijdens het 
INHIGEO-congres 2001 in Portugal werd boven op een steile falaisekust 
bij het stadje Lourinhã, in de provincie Estramadura, een indrukwekken-
de vindplaats van Boven-Jurassische dinosauruseieren bezocht. De vind-
plaats ligt 60 km NNW van Lissabon, 350 m van het strand en is 
gemakkelijk te bereiken via de EN 247.
In 1993 vonden de kinderen Isabel, Horacio en Octacvio Mateus hier op 
een zondag een groot aantal fossiele eierschalen in Boven-Kimmeridgien/ 
Onder-Tithonien afzettingen. In 1995/96 werd een aantal complete nes-
ten met goed geconserveerde eieren, en botfragmentjes en tanden van 
Theropoden aangetroffen. Zes grote steenblokken met in totaal 34 com-
plete ovale eieren, variërend tussen 125 en 137 mm lengte, bleken na 
preparatie volgroeide embryo’s te bevatten.
De kinderen hebben zich tot volwaardige paleontologen ontwikkeld en 
beheren het privé GEAL Museum (Grupo de Etnologia e Arqueologia da 
Lourinhã) waar de rijke vondsten worden bewerkt en tentoongesteld. 
Adres: Rua João Luis de Moura, 2530 Lourinhã. 

Freek van Veen

Literatuur: 
I. Mateus et., 1997. Couvée, œufs et embryons d’un Dinosaure Théropode du Jurassique supérieur  
de Lourinha (Portugal). C.R. Acad. Sci. Paris, Earth & Planetary Sciences, 325, 71-78.
Colloquium Upper Jurassic paleoenvironments in Portugal. Memorials de Academia das Ciencias  
de Lisboa, Tomo XXXVII, 1998. 

Cees Laban (links) met zijn award.



 4    Geo.brief   december 2009

   .achtergrond

‘ Berengoede’ geologie 
op Bereneiland
Felix Gradstein studeerde stratigrafie aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt, na ruim twee decennia in Canada, 

nu 15 jaren in Noorwegen. Hij is hoogleraar Stratigrafie en Micropaleontologie aan de geologische afdeling van 

het Natural History Museum van de Universiteit van Oslo. Hij was van 2000 tot 2008 voorzitter van de Inter-

national Commission on Stratigraphy. Onder zijn voorzitterschap is de nieuwe stratigrafie van Precambrium tot 

Kwartair vastgesteld en grotendeels geratificeerd. In mei 2010 in Wenen zal hij de Jean Baptiste Lamarck 

Medal van de European Geosciences Union uitgereikt krijgen voor zijn bijzondere bijdrage aan de stratigrafie. 

In dit artikel een verslag van zijn onderzoek op Bereneiland.

Miseryfjellet (Ellendigheidsberg) met 536 m het hoogste punt. Hier dagzomen de jongste afzettingen van het eiland: een 200 m dik pakket grijs-rode 

schalies, wat zanden en concretielagen, met ammonieten, brachiopoden, palynomorphen en zelfs een 3 m lang amfibisch monster van Midden-Trias 

ouderdom.
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Een internet zoektocht naar Bear Island 
geeft meer dan 32 miljoen hits. Er zijn 
dan ook talloze Bear Islands in de wereld. 
Maar ‘mijn’ Bereneiland ligt op 74.30ºN 
en 19.01ºO, en is daarmee het meest 
noordelijke. Het werd ontdekt door nie-
mand minder dan onze Willem Barentsz 
in 1596, en door de expeditie zo 
ge noemd omdat ze daar een voorbij-
zwemmende ijsbeer schoten.

Vogelreservaat
Het eiland ligt ongeveer halverwege het 
Noorse vaste land en Spitsbergen en 
heeft een oppervlakte van 176 km2. Het 
is Noors territorium en vrijwel ontoegan-
kelijk vanwege een gebrek aan natuurlijke 
havens, hoge zeedeining, dichte mist en 
steile klifkusten. Het eeuwig slechte weer 
heeft het eiland te danken aan zijn lig-
ging op de grens van ‘warmere’ NO- en 
‘koudere’ Z W-gaande zeestromingen die 
elkaar daar zo ongeveer kruisen. In de 
zomer is de gemiddelde temperatuur  
rond 4ºC, in de winter goed onder nul. 
IJsberen zijn er zelden, alleen wanneer  
ze ‘vergeten’ met het winterdrijfijs terug 
te zwemmen naar het nog hogere noor-
den. Er is een kleine populatie poolvos-
sen (er zijn geen kleinere zoogdieren),  
die van vogels en eieren moeten leven, 
een groot bestand aan alken, allerlei 
meeuwachtigen, stormvogels, jagers, 
papegaaiduikers en wat ganzen. De zuid-
oostelijke klifkusten vormen één groot 
vogelreservaat. Helaas liggen daar vaak 
Russische visfabriekboten voor anker in 
de magere beschutting van het eiland; dit 
jaar dreef er een tegen het grootste vogel-
klif (500+ m). De kapitein en stuurman 
zeiden na aanhouding dat ze pas wodka 
begonnen te drinken nadat het enorme 
schip gestrand was. De Noorse regering 
zegt dat het roestige bakbeest pas in de 
zomer van 2010 van de steile klippen 
weggesleept zal worden (en dan vast zinkt 
als een baksteen...).

Veerdienst
Vanaf 1916 werden er door een Noors 
bedrijf op het NO-deel van het eiland 
kolen gewonnen. Dit was prima antraciet 
die vlak onder het oppervlak voorkomt in 
metersdikke lagen, en sterk is verbroken. 
Toen de kolenwinning op deze barre en 
eenzame locatie niet meer rendabel bleek 
te zijn, werd het bedrijf in 1925 plots 
verlaten. Het enige wat er nog aan herin-
nert, zijn verwrongen rails, een roestige 
locomotief, en ingestorte schachten en 
tunnels. De kolen zijn van Laat-Devoon 
tot Vroeg-Carboon ouderdom en behoren 
tot de oudste steenkool ter wereld. Het is 

een wonderlijk gezicht in augustus pape-
gaaiduikers te zien ‘nestelen’ net boven 
de bijna 380 miljoen jaren oude kolen-
lagen, terwijl er vieze sneeuw ligt op het 
nauwe, bruisende en druipende strand. 
Tot het midden van de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw, was er een wekelijkse 
Noorse veerdienst naar Spitsbergen, die 
Bereneiland aandeed. Je moest van de 
grote veerboot in kleine vaartuigjes om 
afgezet te worden op het eiland, iets wat 
niet altijd even makkelijk was. Een hele 
generatie Noorse geologen heeft weken 
op het eiland gekampeerd voor hun doc-
toraal of PhD studie. Op het eiland ging 
alles te voet met grote rugzakken vol pro-
viand, tent en geweer. Dit soort veldwerk 
hield plotseling op toen het vliegveld bij 
Longyearbyen op Spitsbergen werd aan-
gelegd, en de veerdienst gestaakt werd. 
Sindsdien zijn er nog maar zelden bezoe-
kers op Bereneiland. Er is nu speciaal 
een landingsvergunning nodig, die aan-
gevraagd moet worden bij de gouverneur 
van Spitsbergen, en het is niet zo dat 
eenieder die krijgt.

Olie en gas
Geologenbezoek is er nu voornamelijk in 
verband met het bestuderen van analogen 
in het kader van de olie- en gasexploratie 
in de Barentsz Zee. Bereneiland geeft 
concrete informatie over dit deel van de 
Arctic met drie afzettingscomplexen: het 
Pre-Devoon economisch basement, het 
Laat-Paleozoïsche bekken en het Perm-
Trias platform, een pakket van meer  
dan 3 km dik in totaal.

Speciaal de fluviatiele Nordkapp Fm 
(Viséen, O.-Carboon), de fraaie palae-
oaplysina (phylloide algen) riffen van de 
Kapp Duner Fm (Asselien, O.-Perm), en 
ook de Kapp Hanna mariene zanden met 
canyon-insnijdingen worden als mogelijke 
analogen gezien voor potentiële en bewe-
zen reservoirgesteenten in de diepere 
ondergrond van de westelijke Barentsz 
Zee. Echter, het grootste onderzeese gas-
veld ter wereld (het Russische Shtokman) 
in de oostelijke Barentsz Zee heeft dikke 
zandreservoirs van Midden- tot Laat-Jura 
ouderdom: mariene afzettingen die meer 
te maken hebben met wat aangetroffen 
wordt op het ontoegankelijke Frans 
Joseph Land (Russisch, militair en  
permanent bedekt door ijs en sneeuw),  
ten NO van Spitsbergen. 

Onderzoek
Ik was twee keer op Bereneiland: eind 
augustus 2008 en 2009, ruige excursies, 
prima georganiseerd door de ervaren Atle 
Mørk (Sintef, Trondheim). Het eerste 
bezoek was naar aanleiding van het 2008 
Geologisch Wereld Congres in Oslo. Beide 
excursies werden gefinancierd door het 
Nova Zembla consortiumproject dat ik 
oprichtte en mede leidt aan de Universi-
teit van Oslo. Dit project doet onderzoek 
op Bereneiland, maar bestudeert onder 
meer ook de meer dan 4000 Paleozoï-
sche en Mesozoïsche monsters die de 
1921 Noorse expeditie op Nova Zembla 
(Nieuw Land) nam (zie http://www.nhm.
uio.no/norlex/). Nu is dit eiland vrijwel 
ontoegankelijk voor geologen.

Papegaaiduiker, Bereneiland.
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Op Bereneiland ging onze belangstelling 
in 2008 speciaal uit naar de meer dan 
140 m dikke Landørdingsvika Fm, die 
regelmatige en zeer fraaie afwisselingen 
laat zien van schalies, silt en fluviatiele 
zanden met oncolithische en koraalcarbo-
naten. De terrigene klastische lagen  
vertonen calcrete paleosols met planten-
wortels; de lagunaire tot ondiep mariene 
afzettingen met af en toe kastverwering 
vormen de top. Een voorlopige datering 
van de Landnørdingsvika Fm met behulp 
van palynologie (Lycospora assemblages), 
komt tot Laat-Serpukhov tot en met 
Vroeg-Bashkir, in de overgang van  
Mississippien tot Pennsylvanien. 

Global warming events
In 2009 hebben wij de cyclische afzettin-
gen van de iets jongere Bogevika Member, 
Kapp Kare Fm (B.-Carboon) bestudeerd. 
Deze afzettingen vertonen in het noorden 
(niet in het zuiden) een meer complexe 
cycliciteit met gelamineerde, zwarte scha-
lies, oncolitische kalken, fusulinen kalken 
en dikke zanden; een pakket van in totaal 
45 m dik. Autoassociatie met significantie 
tests geeft een sterke periodiciteit aan per 
8 tot 9 lagen, één die niet zonder meer 
visueel is waar te nemen.
Al deze sedimenten werden rythmisch 
afgezet in een warm en droog klimaat 
gedurende een periode die wereldwijd 

gekarakteriseerd is door snelle en veelvul-
dige zeespiegelfluctuaties. In de meeste 
Pangea-locaties zijn pakketten te vinden 
van uitgebreide mariene afzettingen die 
regelmatig afgewisseld worden met ter-
restrische lagen met paleosols met plan-
tenwortels. Deze afwisseling geeft aan  
dat de cyclothemen het gevolg zijn van 
periodieke, repeterende regressies en 
transgressies van de zee over zeer grote 
afstanden, op de schaal van continenten. 
De regressies zijn in overeenstemming 
met glaciale verlagingen van de zeespie-
gel (Heckel, 2007). De hogere-orde 
transgressieve-regressieve sequenties 
worden beschouwd als zijnde het gevolg 
van glacio-eustatische fluctuaties onder 
de invloed van de Gondwana-glaciaties in 
het Boven-Carboon. 
Het interessante van de cyclische sedi-
menten op Bereneiland is dat ze verge-
lijkbaar zijn met de bijna even oude, of 
iets jongere (+ 5 m.y.) cyclische afzettin-
gen op Pangea in de Ural en in de ooste-
lijke USA. Daar komt bij dat de ondiep-
mariene fusuliniden (groot-foraminiferen) 
in de mariene cyclische lagen op Beren-
eiland af en toe massaal voorkomen, net 
als op Nova Zembla. Vladimir Davydov 
heeft daar kunnen reconstrueren dat de 
fusuliniden gedurende global warming 
events noordwaarts gemigreerd zijn tot 
40° N, en gedurende gobale afkoeling 

events terug migreerden naar 30-35° N. 
Dit laatste proberen we nu op Beren-
eiland ook aan te tonen.

Al dit soort spannende studies waren  
nog niet bekend en werden niet uitge-
voerd toen er nog een regelmatige en 
betrouwbare veerdienst was naar Beren-
eiland. Sindsdien hebben de uitstekende 
geo logisch-stratigrafische beschrijvingen 
van jonge Noorse en Deense geologen van 
toen liggen wachten op een aanpak van 
biostratigrafie gecombineerd met pale-
oceanografie, chemostratigrafie, cyclo-
stratigrafie en meer! Bereneiland wacht 
geduldig, een half jaar in het donker en 
een half jaar in het licht. 

Prof. Felix M. Gradstein
Universiteit Oslo, Noorwegen

Literatuur
Davydov, V. et al. (2004). The Carboniferous Period. In: F.M. 
Gradstein et al. A Geologic Time Scale 2004. Cambridge  
University Press, pp. 222-248.
Heckel, P.H. (2007). Pennsylvanian cyclothems in Midcontinent 
North America as far-field effects of waxing and waning of Gond-
wana ice sheets. In: C.R. Fielding et al. Resolving the Late Paleo-
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Worsley, D. (2008). The post-Caledonian development of Svalbard 
and the western Barents Sea. Polar Research 27, pp. 298-317.
Worsley, D. et al. (2001). The geologic evolution of Bjørnøya,  
Arctic Norway: implications for the Barents Shelf. Norw. Geologic 
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Kapp Hanna Formatie met submarien kanaal, Boven-Carboon
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Op 28 november opende Sandra 
Elisabeth Roelofs, presidents-
vrouw van Georgië, in Naturalis  
de Schatkamertentoonstelling 
‘Gezicht van onze evolutie. Ver-
dwaalde voorouder?’. Een unieke 
tentoonstelling van de originele 
Georgische schedel van de vroeg-
ste mensachtige die ooit buiten 
Afrika gevonden is. Deze vondst 
werpt wereldwijd veel vragen op 
over de evolutie van de mens.  
De vindplaats buiten Afrika, de 
hoge ouderdom van 1,8 miljoen 
jaar en de kleine herseninhoud 
passen niet goed in de gangbare 
theorieën over de migratie van 
onze voorouders. Sinds de raad-
selachtige vondsten in Dmanisi 
breken wetenschappers zich het 
hoofd over de vraag waarom deze 
verwant van Homo erectus al  
zo vroeg opduikt in Georgië. Het 
is de eerste keer dat het fossiel 
uit de kluis van het Georgisch 
Nationaal Museum wordt gehaald 
om te worden getoond aan het 
publiek. Een waardige afsluiting 
van het Darwinjaar in Naturalis.
De expositie is tot stand gekomen 

Naturalis, t/m 28 februari 2010

Gezicht van onze evolutie.  
Verdwaalde voorouder

dank zij de samenwerking, op 
wetenschappelijk en diplomatiek 
gebied, tussen het Georgisch 
Nationaal Museum en de Facul-
teit der Archeologie van de  
Universiteit Leiden. Na de schat-
kamerexpositie van de Dmanisi-
schedel is van 6 maart t/m  
27 juni 2010 de tentoonstelling 
‘Goud uit Georgië. De mythe van 
het Gulden Vlies’ te zien in het 
Drents Museum in Assen.

Informatie: www.naturalis.nl
www.drentsmuseum.nl

Aan de hand van monumentale  
en zeer gedetailleerde kleuren-
foto’s laat de Canadese fotograaf 
Edward Burtynsky (1955) de 
samenhang zien tussen de win-
ning van olie en het effect dat dit 
op het landschap heeft, tussen de 
cultuur van olieconsumptie en de 
infrastructuur die daarvoor nodig 
is, en volgt hij de afvalsporen die 
deze industrie en zijn gebruikers 
overal ter wereld achterlaten.
De tentoonstelling kwam tot stand 
in nauwe samenwerking met de 

Huis Marseille, Amsterdam, t/m 28 februari 2010

Tentoonstelling:  
Edward Burtynsky-OIL

Nicholas Metivier Gallery, de  
Scotiabank Group, beide in 
Toronto, de Corcoran Gallery of 
Art in Washington en Torch  
Gallery Amsterdam. 

Huis Marseille, museum  
voor fotografie
Keizersgracht 401, 1016 EK Amsterdam
www.huismarseille.nl

.aankondigingen

Leidse Winterlezingen
De Kring Rijnland van GEA (Stichting Geologische Activiteiten) organi-
seert dit seizoen de Leidse Winterlezingen, een serie over aardweten-
schappen. De lezingen worden gegeven in de filmzaal van Naturalis  
en zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Voor het museum moet wel 
toegang betaald worden, leden van de NGV (Nederlandse Geologische 
Vereniging) of GEA mogen gratis het museum in. 

De eerste lezing op zondag 8 november werd gegeven door prof. M. De 
Batist over het Baikalmeer, waar zich op de bodem enorme methaan-
koepels bevinden. 

Het verdere programma:

13 december 2009  Dick Mol: De Noordzee: een Schatkamer!
  Vondsten van de bodem van de Noordzee  

(wolharige mammoet, wolharige neushoorn, 
sabeltandtijger).

10 januari 2010   Wim van Westrenen: De dag dat de Aarde 
de Maan baarde.

  Een nieuwe theorie over het ontstaan van de 
maan. Deze keer niet door de inslag van een 
enorme meteoriet, maar vanuit het binnenste 
van de aarde door een op hol geslagen natuur-
lijke kernreactor diep in de aardmantel.

14 februari 2010   Wim Noorduin: Waarom is de natuur links?
  Spiegelsymmetrie in kristallen, rechtse en linkse 

kwartskristallen, linkse aminozuren en rechtse 
suikers. 

Meer informatie: www.leidsewinterlezingen.nl en www.naturalis.nl

Oilfields #19b, Belridge, California, USA, 2003
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Herber studeerde geofysica aan de Uni-
versiteit Utrecht. Na zijn afstuderen ging 
hij werken bij de Shell. De eerste jaren 
deed hij onderzoek in het lab in Rijswijk, 
daarna vertrok hij naar Brunei en Thai-
land, kwam terug naar Nederland, ging 
naar Noorwegen, kwam in 2003 weer 
terug naar Nederland als directeur explo-
ratie Europa en werd in 2004 adjunct-
directeur van de NAM in Assen. Na een 
hectische carrière in het bedrijfsleven, 
meer in het vliegtuig dan thuis, kan  
Herber nu met de fiets naar zijn werk  
(hij woont in Haren) en geniet hij van  
een omgeving waar ruimte is om na te 
denken, waar collega’s doorvragen, twijfe-
len aan resultaten en methodes, en waar 
studenten fysica en chemie voor het eerst 
van hun leven geconfronteerd worden  
met stratigrafie, superpositie, seismiek  
en ondergrondse onzekerheden.

Lutjewad
Binnen ESRIG is het onderzoek gebun-
deld in zes groepen – centers of excellen-
ce – elk gericht op een specifiek facet 
van energie, elk met onderzoek dat dwars 
door alle vakgebonden grenzen binnen  
de universiteit gaat. Beta-kennis, gamma-
vaardigheden en de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën worden binnen een 
center of excellence samengevoegd om 
onderzoek te doen naar het veranderende 
klimaat, de invloed van de mens daarop, 
nieuwe, schone vormen van energie, effi-
ciënter gebruik van bestaande energie-

bronnen en de invloed van veranderingen 
op de economie en de maatschappij. 
Herber: “Wij hebben hier het Centrum 
voor Isotopenonderzoek, het enige insti-
tuut in Nederland waar 14C-dateringen 
worden uitgevoerd. Deze expertise wordt 
nu ook toegepast in klimaat- en atmos-
ferisch onderzoek. Op grond van de 
isotopen samenstelling van koolstof is bij-
voorbeeld te bepalen of die vrijgekomen is 
bij de verbranding van biomassa of van 
fossiele brandstoffen. Dat onderscheid is 
belangrijk in verband met emissierechten. 
De tweede groep richt zich op CO2-stro-
men in atmos feer en oceaan, met onder-
zoek naar de relatie tussen de hoeveel-

.voetlicht | Rien Herber hoogleraar in Groningen 

De geologie heeft vaak een 
waaier aan antwoorden

heid CO2 die opgenomen wordt in ocea-
nen en de toename van CO2 in de atmo-
sfeer, naar het effect van CO2 op planten-
groei, en hoeveel CO2 er in de Waddenzee 
geabsorbeerd wordt bij eb als de platen 
droogliggen. In Lutjewad in Noord-Gronin-
gen vlakbij de Waddenzee staat een mast 
waar permanent de samenstelling van de 
lucht wordt gemeten. De derde groep 
houdt zich bezig met alle verschillende 
vormen van energie – fossiel, wind, zon, 
biomassa, geothermie – en rekent door 
wat de consequenties zijn voor de econo-
mie bij een specifiek gebruik. De vierde 
groep richt zich op de technologie van het 
transport en verbranding van gas. De vijf-
de groep doet onderzoek naar de commu-
nicatie tussen wetenschap en maatschap-
pij. De ontdekkingen en ontwikkelingen in 
de wetenschap hebben alleen maar zin 
als die kennis in de maatschappij terecht-
komt. En omgekeerd moeten wetenschap-
pers weten wat er in de maatschappij 
speelt. Op dit moment is de voorgenomen 
CO2 opslag bij Barendrecht een sprekend 
voorbeeld.”

Continentale helling
Herber is aangetrokken om de zesde 
groep op te zetten, Geo-energie. Hij gaat 
binnen het hele energie-spectrum zorg 
dragen voor aardwetenschappelijke ken-
nis en onderzoek, een mooie uitdaging. 
“Ik mag mijn eigen vakgroep opzetten. Ik 
ben begonnen met het geven van colleges 
geologie aan 3e jaars studenten fysica  

Rijksuniversiteit Groningen heeft sinds 1 september van dit jaar weer een aardwetenschapper in huis. Geofysi-

cus Rien Herber is, na een carrière van 30 jaar bij de Shell, hoogleraar Geo-energie geworden bij het nieuwe 

instituut ESRIG (Energy and Sustainability Research Institute Groningen) van de Faculteit Wiskunde en Natuur-

wetenschappen. Niet met de ambitie om een nieuwe geologiefaculteit op te richten – met de grote reorganisatie 

in de jaren ’70 en ’80 zijn de Aardwetenschappen uit Groningen verdwenen – maar om voor een degelijke geo-

logische basis te zorgen bij de Groningse onderzoeksgroepen die gerangschikt zijn rond het thema energie.

Rien Herber
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.voetlicht | Rien Herber hoogleraar in Groningen 

De geologie heeft vaak een 
waaier aan antwoorden

en een enkele chemicus. Het leuke is dat 
het om toegepaste geologie gaat. Ik ben 
eerst gaan uitleggen wat geologie is, hoe 
olie en gas in de grond zitten, hoe zij  
ontstaan, waarom precies op die plek  
een reservoir gevormd is en hoe wij dat 
reservoir kunnen vinden en leeghalen. 
Het concept van stratigrafie was volledig 
nieuw voor ze. Dat een diepere laag ouder 
is dan die daar bovenop. Dat wij hier op 
een sedimentpakket zitten van drie kilo-
meter dik dat afgezet is in een milieu 
waar nooit meer dan 50 meter water 
heeft gestaan. Het ís ook een spannend 
verhaal: erosie, de vorming van rivieren, 
alluvial fans, delta’s en precies zo’n zelf-
de systeem in diep water onder aan de 
continentale helling. Niet wereldschok-
kend, maar wel nieuw als je je nooit met 
geologie hebt beziggehouden. Daarna 
kwamen vragen wat een goed reservoir  
is, hoe je kunt voorspellen waar iets zit, 
welke detectiemethoden er zijn, wanneer 
je de beslissing neemt om een boring te 
zetten. De uitdaging voor de studenten 
was om hoeveelheden af te schatten, 
gevoel te krijgen van ruimte en tijd. En 
het feit dat de geologie wordt beheerst 
door onzekerheden. Je kunt ervan over-
tuigd zijn dat je een mogelijk olie/gas-
voorkomen hebt geïdentificeerd op de 
seismiek, maar het is altijd mogelijk dat 
er niets zit, of dat het gas er niet uit te 
krijgen is. Een fysicus is gewend aan 
nauwkeurige, eenduidige antwoorden.  
In de geologie is vaak een waaier van  
antwoorden mogelijk. Daarom vind ik  
het ook zo leuk om op deze faculteit les 
te geven: de studenten komen vanuit 
hun eigen achtergrond met allerlei nieu-
we gezichtspunten, dat houdt mij ook 
scherp.”

Loppersum
Naast de colleges is Herber bezig om 
onderzoek op te zetten. Hij wil zich  
onder andere richten op de registratie  
van zeer kleine trillingen gerelateerd aan  
gaswinning. “In Loppersum in Noordoost-
Groningen worden regelmatig trillingen 
door gaswinning waargenomen. Het gaat 
om trillingen met een maximale magni-

tude van 3 tot 3,5 op de schaal van Rich-
ter. Die zijn voelbaar, maar niet gevaar-
lijk. Een huis zal niet instorten, maar er 
kunnen wel scheuren ontstaan. Ik ben 
geïnteresseerd in de hele kleine trillingen 
met magnitudes van 1 en kleiner, die 
normaal wegvallen in de ruis van een 
seismogram. Als we die kunnen waarne-
men wordt het hele spectrum van trillin-
gen compleet, zodat we beter in staat zijn 
om voorspellingen te doen. Deze kennis 
is belangrijk bij de winning van gas, maar 
net zo nuttig om risico’s in te schatten  
bij het terugpompen van CO2 in lege 
gasvelden.” 
Een tweede thema waar Herbers expertise 
belangrijk is, is de discussie over ‘uncon-
ventional gas’: moeilijk te produceren 
gas. Uit een onderzoek van TNO eerder 
dit jaar is gebleken dat er in de Neder-
landse ondergrond een overmaat aan gas 
zou zitten dat onder de noemer ‘uncon-
ventional’ valt: gas dat niet met de stan-
daardmethoden te produceren is, maar 
nieuwe en speciale technieken vereist. 
Herber: “De gasreservoirs waar wij nu uit 
produceren hebben een afsluitende laag, 
zijn begrensd door breuken en bevatten 
gas dat daar vanuit het moedergesteente, 
meestal koollagen in het Carboon, in 
terecht is gekomen. Die voorraad hebben 

wij voor een groot deel opgebruikt. Maar 
er zit mogelijkerwijs ook nog unconventio-
nal gas in de ondergrond. Dat kan gas 
zijn in kolen, in schalies of als ‘basin 
centered gas’. In dat laatste geval bevindt 
het gas zich niet in een duidelijke struc-
tuur, maar zit het in slecht-permeabele 
zanden waarbij er water boven het gas zit 
dat als seal dienst doet. Water bovenop 
gas is raar, normaal is het andersom, 
maar het kan voorkomen in slechte  
reservoirs. Wil je dit gas produceren,  
dan zijn daar heel veel putten voor nodig.  
In heel Nederland zijn alles bij elkaar  
ooit 4500 putten geboord; in de Verenig-
de Staten zijn velden met 15.000 putten 
waar dit gas geproduceerd wordt. Dat 
past met de huidige technieken dus niet 
in het dichtbevolkte Nederland. Let wel: 
er moet nog aangetoond worden dat er 
basin-centered gas in ons land voorkomt, 
maar als we hier iets mee willen, moeten 
er radicaal andere winningsmethoden 
worden gevonden, zodat er in het land-
schap niets van te zien is. Dat is trou-
wens een van de onderwerpen die ik van 
het grootste belang vind voor elke vorm 
van energie: hoe kun je de winning inpas-
sen in de samenleving. Samenwerking 
met de andere vakgroepen binnen ESRIG 
is daarom essentieel.”
 
Waterstof
Herber is sinds een paar maanden  
voorzitter van de NWO-stuurgroep  
Duurzame Aarde. Hij volgt daarmee prof.  
dr. Gerbrand Komen op. Hij is lid van het 
gebiedsbestuur ALW en was voorzitter 
van de NWO-programmaraad van het Zee- 
en Kustonderzoek. Die laatste functie was 
een logisch gevolg van de periode bij de 
NAM, waarin hij zich intensief heeft 
beziggehouden met mogelijke gasproduc-
tie uit de Waddenzee. Deze functie heeft 
hij neergelegd nu hij voorzitter is van de 
Duurzame Aarde. 
In de komende tien of twaalf jaar hoopt 
Herber een geïntegreerd geologisch 
bewustzijn gecreëerd te hebben binnen 
de faculteit. Een kennis die blijft, ook als 
hij hier niet meer werkt. In deze periode, 
denkt hij, zal er grote vooruitgang geboekt 
worden in de richting van echt alternatie-
ve vormen van energie, ook met gebruik 
van fossiele bronnen. Een van de voor-
beelden die hij noemt is het ondergronds 
verbranden van kolen voor de productie 
van waterstof. Geen vervuiling aan het 
oppervlak – die blijft beneden – en de 
productie van een hoogwaardige brand-
stof. 

Aukjen Nauta

De zes centers of excellence bij het ESRIG instituut aan de RUG

CIO Centrum voor IsotopenOnderzoek  H.A.J. Meijer
IVEM Centrum voor Energie en Milieukunde  H.C. Moll
SSG Science and Society Group  H.J. van der Windt 
VB Verbrandingstechnologie  H.B. Levinsky 
OE Ocean Ecosystems  H.J.W. de Baar / A.G.J. Buma
GE Geo-Energie  R. Herber

Het luchtmonitoringstation Lutjewad van de 

RUG aan de Noordzeekust.
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Het Bekken van Wenen is een oude bin-
nenzee die een onderdeel vormde van de 
Centrale Para-Tethyszee tijdens het Mid-
den- en Laat-Mioceen (Badeen-Pontian). 
Het noordelijk deel van het bekken ligt  
in Tsjechië en Slowakije en het zuidelijke 
gedeelte beslaat de oostkant van Oosten-
rijk. De exploratiegeschiedenis gaat terug 

tot in de jaren 30 van de afgelopen eeuw 
en er is sinds die tijd veel onderzoek 
gedaan naar deze oude binnenzee.  
Het bekken is opgevuld met ondiep-
mariene, fluvio-deltaische en fluviatiele 
sedimenten afkomstig uit de omringende 
Karpaten en het oostelijke gedeelte van 
de Alpen. In een periode van ruwweg  
10 miljoen jaar vormde zich een sedi-
mentair lagenpakket van enkele kilo-
meters dik; het dikste gedeelte bevat 
ongeveer 5500 meter aan sedimenten.

Datering
Doordat er in een relatief korte tijd een 
dik pakket sediment is afgezet, is het 
mogelijk om op een hoge tijdsresolutie  
de stratigrafische evolutie van het Bekken 
van Wenen te onderzoeken. In dit onder-
zoek zijn we geïnteresseerd hoe de veran-

dering in tektonische activiteit en de zee-
spiegelstand van invloed zijn geweest op 
de sedimentatieprocessen in het bekken. 
Ook willen we vaststellen of er in de 
gelaagdheid van de sedimenten cycli 
voorkomen zoals de Milankovitch-cycli.
Om dit te kunnen onderzoeken hebben we 
toegang gekregen tot een boorput van de 
Oostenrijkse oliemaatschappij OMV die 
centraal gelegen is in het Weense bekken. 
Belangrijk hierbij is dat de sedimentaire 
sequentie zo continu mogelijk is. Als we  
in deze boorput nauwkeurig de ouderdom 
kunnen bepalen van de aangeboorde sedi-
menten, dan kunnen we de sedimentatie-
snelheden ter plaatse bepalen en zo meer 
inzicht krijgen in welke processen de  
sedimentatie beïnvloedden.
Gewoonlijk wordt voor de datering gebruik 
gemaakt van microfossielen die zich 

.promotie

HR Stratigrafie in het 
Bekken van Wenen
Wieske Paulissen studeerde in 2007 
af aan de Technische Universiteit 
Delft. Zij is nu bezig met een 
promotieonderzoek om door middel 
van een combinatie van technieken 
de sedimentatie-snelheden en 
-variaties in het Bekken van Wenen 
te bepalen. Een verslag van een 
promotie ‘halverwege’.

Locatie van het bekken van Wenen in de Centrale Para-Tethys met de tijdsschaal van het Mioceen inclusief weergave van de etages van de Centrale  

Para-Tethys. De put locatie is aangegeven met een groene ster. 
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bevinden in het boorgruis. Door middel 
van nannoplankton- en foraminiferen-ana-
lyse hebben we bepaald dat de sedimen-
ten zijn afgezet in het Boven-Badeen, het 
Sarmaat en het Pannoon. Echter voor de 
Centrale Para-Tethys staat de nauwkeurig-
heid van de absolute datering van die eta-
ges nog ter discussie.

Paleomagnetisme in een boorput
De microfossielen geven een goede tijds-
indicatie, maar voor dit onderzoek is die 
niet nauwkeurig genoeg. Daarom maakten 
we in dit project ook gebruik van een 
unieke logging tool die de remanente 
magnetisatie van het gesteente direct in 
de boorput kan meten. Hierbij werd niet 
de traditionele paleomagnetische onder-
zoeksmethode toegepast, waarbij aan het 
oppervlak gesteentemonsters worden ver-
zameld en de polariteit wordt bepaald in 
het laboratorium, maar werd met behulp 
van een paleomagnetische logging tool 
direct een meting verricht in de boorput. 
Deze tool is uniek omdat het de enige 
downhole logging tool is waarmee de 
ouderdom van het aangeboorde gesteente 
bepaald kan worden. De meting berust op 
het meten van drie grootheden: het totale 
magnetische veld aan de oppervlakte als 
referentie, het totale magnetische veld  
in de boorput – dit signaal is inclusief de 
remanente magnetisatie van het gesteen-
te – en de susceptibiliteit (de mate van 
magnetiseerbaarheid) van het gesteente 
in de boorput. Aan de hand van deze 
metingen is het remanente magnetisme 
in het gesteente te bepalen met een  
resolutie van 15 cm. De meting leverde 
ons een serie van ompolingen op die, 
mits gekoppeld aan de zogenaamde  
Global Polarity Time Scale (GPTS), een 
ouderdomsbe paling van de aangeboorde 
sedimenten oplevert. 

Combinatie van technieken
Het palaeomagnetische signaal in de 
sedimentaire lagen die het Boven-Badeen 
beslaan, is erg zwak en blijkt tot nog toe 
niet direct correleerbaar te zijn aan de 
GPTS. Echter voor de rest van de boorput 
zijn we er in geslaagd de gemeten ompo-
lingen precies te correleren met de GPTS. 
Voor het Pannoon en het Sarmaat hebben 
we dus een nauwkeurig tijdsraamwerk 
geconstrueerd.
Er dient wel een verificatie plaats te vin-
den of er geen discontinuïteiten aanwezig 
zijn in de gelaagdheid. Daarom hebben 
we naast magnetostratigrafie ook gebruik 
gemaakt van zowel de seismiek rondom 
de boorput als van de elektrische boreho-
le images (FMI images) om vast te stellen 

Resultaten van de in de boorput gemeten ompolingen gekoppeld aan de GPTS. De grafiek toont de 

gemiddelde afzettingssnelheden in de put voor het Sarmaat en het Pannoon inclusief de aangetrof-

fen discordanties. 

of er discordanties en breuken aanwezig 
zijn, die de continuïteit van de sedimen-
taire sequentie beïnvloeden. Dit was 
inderdaad het geval, voornamelijk in de 
overgang tussen twee etages bevinden 
zich discordanties. 
Door de toepassing van de verschillende 
stratigrafische methodes en analyses is 
het nu voor het Pannoon en het Sarmaat 
mogelijk om de gelaagdheid af te zetten 
tegen de tijd in plaats van enkel tegen de 
diepte. Hierbij hebben we de minimale 
sedimentatiesnelheden berekend per 
ompoling en dit verschaft ons een gede-
tailleerd beeld van de sedimentatiesnel-
heden in het Bekken van Wenen. Gemid-
delde minimale sedimentatie snelheden 
zijn 0,43 m/ka voor het Onder-Sarmaat 
tot 0,73 m/ka voor het Boven-Sarmaat en 
0,3 m/ka in het Pannoon. Hieruit leiden 
wij een versnelling van de bekkeninvul-
ling af tijdens het Sarmaat door een ver-
hoogde tektonische activiteit, gevolgd 
door een fase tijdens het Pannoon met 
gedeeltelijke sediment-bypass richting 
het oosten naar het Pannonische Bekken. 

De volgende stap in dit onderzoek is  
de tijdsresolutie verhogen door het toe-
passen van cyclostratigrafie. Er is al eer-

der gewerkt aan Milankovitch-gestuurde 
sedimentatieprocessen in de centrale 
Paratethys. Cyclostratigrafie is toegepast 
op secties waarvan niet of onnauwkeurig 
de ouderdom is vastgesteld. Maar de 
goed ge dateerde sedimentaire sequentie 
uit deze boorput leent zich er uitstekend 
voor. Zijn er aanwijzingen voor Milanko-
vitch-cycli, dan zou de sectie mogelijk 
met een nog hogere resolutie gedateerd 
kunnen worden. Uit de eerste cyclostrati-
grafische resultaten voor het Pannoon 
blijkt al dat er cycliciteit zit in de afzet-
tingen met dezelfde duur als de obliqui-
teit- en precessiecycli. Aan de hand van 
deze uitkomsten kan de variatie in sedi-
mentatiesnelheden nog nauwkeuriger 
bepaald worden. Deze variatie kan vervol-
gens mogelijk toegedicht worden aan de 
veranderingen in zeespiegelniveau, tekto-
nische activiteit of aan meer lokaal 
gestuurde processen. 

Wieske Paulissen, TU Delft
w.e.paulissen@tudelft.nl

Dank gaat uit naar de Nederlandse onderzoeksschool ISES  
(Integrated Solid Earth Science) die dit promotieonderzoek  
financiert onder het PannCarp programma. 
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Toen ik me een half jaar geleden afvroeg 
waar ik graag stage zou willen lopen, 
dacht ik meteen aan Zuid-Amerika. Ik 
was al op studiereis geweest naar Afrika 
en had een jaar in Australië gestudeerd, 
dus het leek me een leuk en goed idee 
om ook op het Amerikaanse continent 
ervaring op te doen. Via mijn professor  

in Delft kwam ik in contact met het 
Canadese IAMGold dat meerdere goud-
mijnen heeft in Canada, Afrika en Zuid-
Amerika. Nadat ik mijn CV had opge-
stuurd kreeg ik een mailtje uit Toronto 
dat ik welkom was om drie maanden op 
stage te komen bij de Rosebel goudmijn 
in Suriname. 

Leven op de mijn
De Rosebel goudmijn ligt ongeveer 80 
km ten zuiden van Paramaribo en bestaat 
uit meerdere pits. De mijn bleek voor een 
stage erg geschikt, omdat alle ‘levens- 
stadia’ van een open pit mijn aanwezig 
zijn. In de tijd dat ik hier nu ben, is er 
bijvoorbeeld een pit gesloten en is er  
een nieuwe gestart. Er is volop exploratie 
gaande en met de omhooggeschoten 
goudprijs wordt het design van de produ-
cerende pits aangepast omdat steeds 
meer erts economisch winbaar is. 
Ik werk op de mijn in een zogenaamde 
5/2 rotatie, wat inhoudt dat ik vijf dagen 
per week op de mijn woon en werk, en 
twee dagen in Paramaribo vrij heb.  
Op de mijn werk ik in 12 uur shifts die 
beginnen om half 6 ’s ochtends.
Elke maandagochtend vertrekken er bus-
sen vanuit Paramaribo om alle mensen 
die in een 5/2 rooster werken naar de 
mijn te brengen. Alhoewel het maar  
80 km rijden is, doet de bus er ongeveer 
2,5 uur over. De eerste paar weken was 
de weg naar het zuiden nog volledig 
onverhard, maar ongeveer een maand 
geleden is men begonnen met asfalteren; 
de reistijd wordt met de week korter.
Het ritme van het leven op de mijn is 
eigenlijk steeds hetzelfde. Elke dag start 
als om 5 uur de wekker gaat. Na een 
snelle douche neem ik dan een shuttle 
bus naar het ‘admin’gebouw, waar ik nog 
net een kop koffie kan halen voordat de 
zes uur meeting begint. In deze meeting 
wordt besproken wat er allemaal waar in 
de mijn gebeurt die dag. Iedereen van de 
afdeling engineering vertelt wat hij gaat 
doen. Dan gaan we allemaal een ontbijt 
halen in de kantine en daarna aan het 
werk.

.zaken overzee | Vijf dagen 12 op 12 af, twee dagen vrij

Pendelen tussen de 
Rosebel goudmijn en 
Par’bo

Het tweede jaar van de master-opleiding Resource Engineering aan de 
TU-Delft, beter bekend als Mijnbouw, bestaat voor een bepaald gedeelte uit 
keuzepunten. Een van de manieren, en ook de leukste, om deze punten te 
bemachtigen is stage lopen in de mijnindustrie. Op het moment ben ik een 
dergelijke stage aan het doen in een goudmijn in de jungle van Suriname.

De Rosebel goudmijn in Suriname.
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10 m benches
De eerste twee weken was ik ingedeeld  
in een soort improvement denktank, waar 
alle facetten van het werk in de mijn 
onder de loep werden genomen om uit  
te vinden waar dingen verbeterd kunnen 
worden. Voor mij betekende dat veel 
observaties doen in de mijn zelf, vooral 
op het gebied van drilling, wat prima  
uitkwam omdat ik zo de hele gang van 
zaken goed leerde kennen. Daarna heb  
ik drie weken gewerkt aan een manier  
om de mining costs in meer detail uit  
te rekenen. Niet het aller-interessantste 
werk, maar wel goed en nuttig om een 
idee te krijgen van de kosten van alle  
verschillende operaties in de mijn.
Vorige week ben ik begonnen aan een 
nieuw project, dat ik tot het einde van 
mijn stagetijd zal doen. Ik ga kijken naar 
de mogelijkheid om ‘benches’ (horizon-
tale lagen) per 10 m hoogte in plaats  
van 5 m hoogte met explosieven los te 
maken. Het grootste probleem daarbij  
is dat er in de blasts van 10 m benches 
teveel beweging is binnen de bench  
zelf, waardoor het niet meer goed is in  
te schatten wat erts is en wat waste. Met 
behulp van een soort bakens die vóór de 
ontploffing worden geplaatst en erna wor-
den gelocaliseerd met een detector, kan 
ik bekijken in hoeverre materiaal wordt 
verplaatst tijdens een blast. Daarnaast  
ga ik ook meelopen met de senior blast 
engineer om te helpen bij het filmen  
van de blasts en het installeren van  
seismografen om iedere ontploffing te 
kunnen documenteren. Aangezien er 
gemiddeld in de mijn elke dag minstens 
één keer ergens iets wordt losgeblazen,  
is er genoeg te doen.
Om 6 uur stopt het werk en ga ik richting 
het kamp. In het kamp is een volledig, 
dagelijks besproeid, in prima conditie 
verkerend, voetbalveld waar we bijna  
elke avond een balletje gaan schoppen 
met z’n allen. Er is ook een interne voet-
balcompetitie waarin elke afdeling is  
vertegenwoordigd. Elke week speelt  
iedereen een wedstrijd onder leiding  
van een heuse scheidsrechter en twee 
lijnrechters. Inmiddels is de competitie 
afgelopen en ik kan melden dat Enginee-
ring op een respectabele 3e plaats is 
geëindigd. Het team van de keuken is er 
met het kampioenschap vandoor gegaan.
Na het sporten wordt er gegeten. Er kan 
gekozen worden uit Surinaams of ‘Noord-
Amerikaans’ eten, allebei heel erg smake-
lijk. Na het eten koopt iedereen meestal 
nog wat te drinken in het winkeltje op het 
kampterrein om ’s avonds nog even de 
dag door te nemen. Meestal, dit hangt af 

van hoe gezellig het dag doornemen is, 
gaat iedereen rond half tien richting zijn/
haar kamer om te slapen, want om 5 uur 
gaat de wekker weer.

Leven in Par’bo
In Paramaribo, ook wel Par’bo genoemd, 
deel ik een tweekamer appartement, mid-
den in het centrum, met een Canadees 
die ook stage loopt bij Rosebel.  
We komen meestal rond 6 uur ’s avonds 
thuis vanuit de mijn en gaan dan uit 
eten. Op vrijdag avond en zaterdag avond 
gaan we vaak naar een van de vele barre-
tjes en cafe’s in de buurt. Er is ook bijna 
elk weekend wel een soort festival op het 
Onafhankelijkheidsplein dat ongeveer 
naast ons huis ligt, dus genoeg vermaak.
Overdag is er in het weekend helaas niet 
veel te doen, aangezien alle winkels dicht 
zijn op zaterdag en zondag. Gelukkig is 
rondlopen in de stad op zich al interes-
sant genoeg vanwege alle oude koloniale 
gebouwen, de parken en de mensen. De 
verschillen met Nederland zijn grappig, 
zo is bijvoorbeeld elk reclamebord volle-
dig met de hand geschilderd, ook voor 
producten als Zwitsal Babyshampoo, 
lopen er overal mensen rond die hun  
parkiet aan het uitlaten zijn en moet je 
niet vreemd staan te kijken als je een  
kippenpoot van de BBQ bestelt en je  

ook werkelijk een kippenpoot krijgt,  
met nagels en al.
In de stad gebeuren ook veel dingen die 
gerelateerd zijn aan de mijn. Zo heeft  
de chef van de mijn meegedaan aan een 
‘cook out’ (openlucht kookwedstrijd waar-
bij iedereen rondloopt, overal wat eet en 
punten geeft) in de stad en hebben we 
met een IAMGold team in de voorwed-
strijd van de finale van de Surinaamse 
beker (de Presidents cup) tegen een team 
van de Staatsoliemaatschappij gevoetbald 
in het nationale stadion van Suriname 
(uitslag: 2-2).
Twee weken geleden ben ik met twee  
jongens van de mijn voor een weekend 
met de auto naar Albina gereden om ver-
volgens de Marowijne over te steken per 
speedboot naar Frans-Guyana. Eigenlijk 
niet heel anders dan Suriname, alleen  
de wegen zijn een stuk beter en alles is 
ongeveer acht keer zo duur. En er is een 
strand!
De zondagavonden in Par’bo liggen we 
meestal weer vroeg in bed om uit te  
rusten en op te laden voor de volgende 
werkweek op de mijn.

Guus van Schijndel

Het huis in Paramaribo.
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Het Hoofdbestuur van het 
KNGMG roept hierbij de leden 
van het genootschap op om kan-
didaten voor de Van Waterschoot 
van der Grachtpenning 2010 te 
nomineren. 

In 1951 stelde het KNGMG een 
erepenning in, uit te reiken aan 
“een persoon die zich op weten-
schappelijk, maatschappelijk of 
onderwijskundig gebied voor de 
aardwetenschappen in Nederland 
uitzonderlijk verdienstelijk heeft 
gemaakt”. De penning werd ver-
noemd naar Willem van Water-
schoot van der Gracht (1873–
1943), geoloog, mijnbouwer, 
jurist, directeur van de Rijksop-
sporing van Delfstoffen (de latere 

Het Bestuur van de Stichting  
Dr. Schürmannfonds roept bij 
deze gegadigden op voor een  
subsidie voor het jaar 2010.

De subsidie is bij voorkeur be -
doeld voor Nederlandse geologen, 
teneinde hen in staat te stellen 
onderzoek 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 per-
soneel voor zijn rekening. 
De voorkeur van het Bestuur gaat 

uit naar substantiële, probleem-
gerichte onderzoeksprojecten.  
De goed gemotiveerde aanvraag, 
vergezeld van de nodige bijlagen, 
dient een gespecificeerde begro-
ting te bevatten. Subsidie van con-
gresbezoek kan slechts bij hoge 
uitzondering toegekend worden.

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

Geologische Dienst), succesvol 
oliegeoloog, mede-oprichter  
van de American Association of 
Petroleum Geologists (AAPG),  
en mede-oprichter en eerste  
voor zitter van het KNGMG. 
De toekenning van de Van Water-
schoot van der Grachtpenning 
geschiedt op voordracht van  
één of meerdere leden van het 
KNGMG. Op de KNGMG-website 
vind u een overzicht van degenen 
aan wie de penning in voorgaande 
jaren is toegekend.

Voorstellen moeten vóór 15 maart 
2010 zijn ingediend bij de  
secretaris van het genootschap,  
Leo van de Vate,  
e-mail: leo.vandevate@tno.nl

Van Waterschoot van der  
Grachtpenning 2010

Subsidie-aanvraag 2010 bij  
de Stichting Dr. Schürmannfonds

.oproepen

Het Gebiedsbestuur van NWO 
Aard- en Levenswetenschappen 
zoekt kandidaten voor de Vening 
Meineszprijs. Deze prijs is 
bestemd voor aardwetenschappers 
die korter dan vijf jaar geleden 
gepromoveerd zijn (d.w.z. in 
2005 of later) en als wetenschap-
pelijk onderzoeker werkzaam zijn 
in Nederland.

De prijs is mogelijk dankzij een 
schenking van prof.dr.ir. Felix 
Vening Meinesz in 1962 aan 
NWO. De prijs bedraagt tiendui-
zend euro en is bedoeld ter finan-
ciering van onderzoeksgerelateer-
de kosten. De uitreiking vindt 
plaats tijdens het 10e Nederland-
se Aardwetenschappelijke Con-
gres (NAC 10), op 22-23 april 
2010 in Veldhoven. 
De Vening Meineszprijs wordt om 
de twee jaar door het NWO-gebied 
Aard- en Levenswetenschappen 
uitgereikt. Sinds 1965 ging de 
prijs naar achtereenvolgens dr. 
R.D. Schuiling (1965), dr. J.D.A. 
Zijderveld (1968), dr. G.B. Enge-
len (1972), dr. J.A. Schouten 

(1972), dr.ir. N. van Breemen 
(1976), dr. A.M.H. Nolet (1983), 
dr. R.K. Snieder (1989), dr. F. 
Marin (1998), dr. W. Krijgsman 
(2000), dr. W. van Westrenen 
(2006), en dr. G. van der Werf 
(2008).
ALW ontvangt graag aanbevelin-
gen voor geschikte kandidaten. De 
voordrachten moeten een curricu-
lum vitae met publicatielijst 
bevatten, een motivering met 
betrekking tot de reden van voor-
dracht, de reeds geleverde weten-
schappelijke prestaties en de  
verwachtingen die de indiener  
van de kandidaat heeft. 

De deadline voor aanmelding is 
maandag 1 februari 2010. Voor 
aanmeldingen en vragen kunt  
u terecht bij Bernard Westerop,  
b.westerop@nwo.nl , 070-3440 
637, postadres: NWO-ALW, t.a.v. 
B. Westerop, postbus 93510, 
2509 AM Den Haag.

De NWO-gebieden Aard- en 
Levenswetenschappen, Exacte 
Wetenschappen, Chemische 
Wetenschappen en ZonMw slaan 
de handen ineen om een gebieds-
overschrijdende subsidieronde  
te starten voor Nederlandse  
TOP-onderzoekers.

In totaal gaan ze 14 miljoen euro 
verdelen over onderzoeksgroepen 
die een grensverleggend onder-
zoeksprogramma van excellente 
kwaliteit voorstellen en een uitste-

kende past performance hebben. 
De TOP-subsidie is er vooral voor 
multidisciplinair onderzoek.  
Per project is er maximaal  
750 duizend euro beschikbaar. 

De oproep sluit op 15 februari 
2010. Meer informatie over de 
TOP-subsidies op de subsidiewij-
zer van www.nwo.nl/alw of bij  
Bea Pauw, b.pauw@nwo.nl

Oproep tot voorstellen voor  
Vening Meineszprijs 2010

Nieuwe subsidieronde ook  
voor TOP-aardonderzoekers
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Knockan Crag – Moine 
Thrust – North West 
Highland Geopark

De geologische kaart van het gebied Assynt in het North West Highland Geopark (het noordwesten van Schot-

land) is een kunstwerk. Grillige, rafelige vlakken van vermiljoen, aquamarijn en hemelsblauw, donkergrijs, 

koraal, oranje en lichtgrijs, doorsneden door bijna rechte mosgroene wormpjes en purperen sliertjes. Scherpe 

franjes van oker en sepia. Vlekjes oudroze. Van rechts komt een mocassin-gele massa het schilderij inkruipen. 

Dit speciale kaartblad (BGS Scotland Special Sheet 1:50.000) beslaat het Assynt tektonisch venster.

De geologische kaart van het gebied Assynt.

.ontsluiting
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Hutton’s Arse

Een tip van Fisher: het boek ‘Hut-
ton’s Arse’ van Malcolm Rider. De 
ondertitel is “3 billion yeas of 
extraordinary geology in Scotland’s 
Northern Highlands” en dit dekt 
de lading goed. Op een vlotte en 
prettig leesbare wijze beschrijft 
Rider aan de hand van de geologie 
van de noordelijke hooglanden van 
Schotland een aantal wezenlijke 
processen in de aardse geschiede-
nis. Hij legt uit hoe er zuurstof in 
de atmosfeer kwam, hij vertelt in 
geuren en kleuren het verhaal van 
de Highland Controversy – en 
daarmee van de tektoniek, hoe vis-
sen uit het Devoon verwant zijn 
aan de mens, brengt de enorme 
Tertiaire lavavelden tussen Schot-
land en Groenland in verband met 
bewegende continenten, beschrijft 
ijstijden, de enorme klimaatveran-
deringen in de recente geologische 
geschiedenis en tenslotte het ont-
staan van de continentale korst 
aan de hand van het Lewisian. Het 
genre is populair-wetenschappe-
lijk, de toon journalistiek en vaak 
stellig of provocerend. Goed geïl-
lustreerd en steeds refererend aan 
lokaal zichtbare fenomenen. Dat 
maakt het stimulerend om te lezen 
en vaak ook humoristisch. Hier 
mag je het niet mee eens zijn. Het 
is de stijl van een ervaren eigen-
wijze geoloog, die in de pub – na 
misschien enige drams – een goed 
verhaal vertelt en er plezier in 
schept te discussiëren. Daarmee 
wordt meteen de vraag opgeroepen 
voor wie dit boek bestemd is. In 
ieder geval wel voor de lezer van 
de Geo.brief, lijkt me. Jammer dat 
de epiloog een tirade is tegen 
windmolens in het Schotse land-
schap. En wat het achterwerk van 
Hutton betreft, dat blijft een enig-
ma.

Hutton’s Arse, door Malcom Rider
Rider-French Consulting Ltd, 
ISBN 0-9541906-3-7, GBP 
16.99
www.huttonsarse.com

We kopen hem in het kleine bezoekers-
centrum in Lochinver, een dorp aan een 
fjord (Loch Inver) aan de Schotse noord-
westkust. Ik heb iets met landen waar je 
in een klein plaatsje goede geologische 
kaarten kunt kopen. We zijn op vakantie 
in Schotland en, niet helemaal toevallig, 
in een geologisch interessant gebied 
terechtgekomen. Dit noordelijke deel van 
Schotland heet Sutherland, met dank aan 
de Noormannen die vanaf de Orkneys 
naar het zuiden keken. Het is hier leeg, 
wijds en mooi. En zeer goed ontsloten. 
Morgen is er een ‘guided tour’ naar  
Knockan Crag onder leiding van ‘Scottish 
geologist Donald Fisher’. Dit is dè ont-
sluiting van de Moine Thrust en daarmee 
het epicentrum van The Highlands Con-
troversy. Hier woedde in de tweede helft 
van de 19e eeuw de strijd tussen de geo-
logische gevestigde orde, gepersonifieerd 
in de Silurische mandarijn Sir Roderick 
Impey Murchison, hoofd der British Geo-
logical Survey, en nieuwlichters van bur-
gerlijke afkomst zoals Nicol die in ‘over-
schuivingen’ geloofde. Wij besluiten mee 
te gaan.

Superpositie
De volgende dag komen we te laat op 
locatie aan voor de rondleiding. So what, 
we zijn toch zelf hardrock geoloog (welis-
waar een ‘has been’) en we hebben De 
Kaart. We staan op de parkeerplaats 
onder een steilwand van 100–150 m 
hoogte. Terwijl ik in de kofferbak sta te 

rommelen, komt er een man op me af. 
Onmiskenbaar een echte veldgeoloog, 
bergjack, oude rugzak, gamaschen en ... 
hamer: Donald Fisher. Of we het mis-
schien leuk vinden om met hem een  
geology tour te volgen. We gaan op pad 
met een Italiaanse geochemica (die in 
Schotland in een lab werkt) met een  
Italiaanse vriendin, en twee ‘gewone’  
toeristen uit Nieuw-Zeeland. We volgen 
het pad omhoog. Fisher moet met zijn 
uitleg steeds schakelen tussen deze drie 
nogal verschillend onderlegde groepen 
toehoorders. En dat doet hij knap. Het 
superpositiebeginsel, hoe karteert een 
geoloog, hoe weet je wat oud is en wat 
jong. Hij heeft zijn verhaallijn gebaseerd 
op de Highland controversy, en vooral op 
de twee geologen, Peach en Horne. Zij 
hebben tussen 1883 en 1897 door mid-
del van zorgvuldige kartering en logische 
redenatie het bewijs geleverd dat hier oud 
gesteente op jong gesteente ligt en dat 
dat komt door een overschuiving. Op hun 
kaart en hun rapportage (Peach, Horne et 
al., 1907. The Geological Structure of 
the North-West Highlands of Scotland. 
Memoir of the Geological Survey of Great 
Britain, HMSO, Glasgow) is eigenlijk nog 
niets aan te merken. Een kopie van de 
kaart hangt in een prieeltje, en wijkt 
slechts in detail af van de geologische 
kaart uit 2007 die ik gisteren heb 
gekocht. Het probleem in de successie 
hier is dat alles netjes – en ogenschijnlijk 
rustig – op elkaar ligt, licht hellend naar 

De Moine Thrust.
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het zuidoosten. Maar een blik op de geo-
logische kaart leert dat het een complex 
gebied is. Meervoudige imbricate thrust 
faulting en piggy back faulting leiden tot 
veelvuldige verdubbelingen van de lagen 
(duplexstructuren). En dit allemaal ‘low 
angle’ en vaak fossiel-arm. Ga er maar 
aan staan.

Glarusoverschuiving
Peach en Horn waren ambtenaren in 
dienst van de Geological Survey. Het  
is ook een ‘coming of age’ verhaal van  
de geologie als vak ten dienste van de  
maatschappij, waar het eerder meer een 
hobby van van arbeid vrijgestelde heren – 
Darwin bijvoorbeeld – was. Als ik Fisher 
vraag of er contact is geweest tussen de 
Schotse overschuiving-aanhangers en de 
Zwitserse pioniers, meent hij van niet. 
Net zoals Murchison tot zijn laatste snik 
het bestaan van overschuivingen bleef 
ontkennen. Toch blijkt die al in 1848 
met de Zwitserse geoloog Arnold Escher 
von der Linth de locatie van de Glarus-
overschuiving op de Segnespas bezocht 
te hebben. Escher en Murchison waren 
het toen eens over het principe van de 
overschuiving. Escher is later terugge-
krabbeld van deze gewaagde hypothese, 
Murchison kennelijk ook. Waarom?
Als we met de rug naar de ontsluiting 
gaan staan, zien we beneden ons het 
oude land van het Lewisian (Precam-
brisch gneiss), met daarop grote statige 
getuigebergen van rode Torrodian zand-
steen met prachtige namen als Cul Mor, 
Stac Pollaidh en de mooiste, Suilven,  
die als een statig reuzenschip de horizon 
van de hele regio domineert. We kijken  
in twee enorme hiaten in de tijd. Het 
Lewisian is 3,0 Ga en het Torrodian ca. 
1,2 Ga oud. En ze duiken beide weg 
onder de plek waarop we staan. We staan 
op basale kwartsieten uit het Cambrium 
(dus niet ouder dan 0.54 Ga), en de top 
Torrodinien is gedateerd op 0.9 Ga. Een 
gat van 350 miljoen jaar dus! Het gapen-
de gat tussen het Lewisian en het Torro-
dinien is nog groter, er mist 1.8 miljard 
jaar. De toehoorders van Fisher staan wat 
beduusd te kijken, duizelend van het 
besef van deze enorme tijdspannes dan 
wel van de zware aanslag die hier op het 
menselijke bevattingsvermogen wordt 
gedaan. 

De overschuiving
We vervolgen het pad dat ons, gelardeerd 
met rock art, hogerop in de successie 
brengt, naar de Pipe Rock, een Onder-
Cambrium kwartsiet met verticale worm-

gaten. Dit is de oudste fossielrijke laag in 
de regio, een expressie van de Cambri-
sche explosie van leven. Hierboven fucoi-
de lagen. Over wat een fucoide is, schij-
nen de meningen te verschillen. De vol-
gende laag, Salterella Grit, is nog net te 
herkennen. De daarop volgende formatie 
is de Vroeg-Ordovicische Durness 
Limestone. Na de volgende  
haarspeldbocht is het contact tussen  
de Moine Schist en de kalksteen goed 
ontsloten. Het contact is haarscherp.  
Als oud-Laplander verwacht ik lineaties, 
mylonitische lagen, shear bands, isocli-
nale plooitjes. Niets van dit alles op het 
eerste gezicht. Aan de oranjebruine kalk-
steen is met het blote oog niets te zien, 
anders dan dat het er vreemd (verweerd?) 
uitziet. De schisten liggen er als een don-
kere massa koud op. Dat er binnen de 
Durness Limestone ‘imbricate thrusts’ 
aanwezig zijn, en dat de Moine Schist 
vlak boven de Mointe Thrust een katak-
lastische structuur heeft, kan je in het 
veld niet direct zien. Dit is letterlijk de 
andere kant van de Caledoniden met een 
ondieper tektonisch regime dan in de 
centrale Scandinavische Caledoniden. 
Context is hier heel belangrijk! 

Geopark
En dat roept dan meteen vragen op over 
hoe je een Geopark gestalte geeft, hoe je 
complexe geologie begrijpelijk uitlegt aan 

het grote publiek, of je hiermee wel een 
bepaald publiek aantrekt. En of je je in 
Nederland een Geopark kan voorstellen, 
gezien de vaak beperkte zichtbaarheid 
van onze geologische fenomenen. Aan 
Donald Fisher zal het niet liggen, hij slaat 
de brug van de geologie als wetenschap 
naar de wereld van de toerist of school-
klas. Het is de rol van de deskundige om 
te duiden. Dat zouden we allemaal – of 
althans veel van ons – misschien meer 
moeten doen, willen we ons vak in de 
lucht houden.

Peter Thoenes

Weblinks
www.see.leeds.ac.uk/structure/assyntgeology/ – Voorbeeldige pre-
sentatie over de geologie van Assynt, structurele geologie (met ani-
maties) en de Highland Controversy van de Universiteit van Leeds.

www.denbrok.ch/geology/glarus/ – Beelden van de Glarusoverschui-
ving uit het plakboek van de Nederlandse structureel geoloog Bas 
den Brok, zie ook de link naar het Geopark Sardona (met name Die 
Tektonikarena Sardona). 

www.northwest-highlands-geopark.org.uk – De presentatie van het 
Geopark.

www.snh.org.uk/ – De website van Scottish National Heritage.

Uitleg over de geologie in Knockan Crag Geopark.
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Enquête Netherlands Journal of 
Geosciences NJG

In de vorige Geo.brief vroeg het KNGMG-bestuur u een aantal vragen  
in te vullen met betrekking tot onze wetenschappelijke publicatie NJG. 
Te stellen dat er massaal gereageerd is, is misschien wat overdreven, 
maar de respons van ca. 20% is zeer verheugend en, ons inziens,  
redelijk representatief voor ons ledenbestand.  
De inzendtermijn tot 1 november is verstreken en nu zal het bestuur 
zich over de vele reacties en opmerkingen gaan buigen. In een volgend 
nummer van de Geo.brief leest u er meer over. 
In deze Geo.brief krijgt u alvast een overzicht van de antwoorden op de 
vragen. Het bestuur dankt u allen voor uw enthousiaste bijdrage!  
Wordt vervolgd.
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Kort na het boek “Hoe werkt de 
aarde” van Van Westrenen en De 
Meijer (Geo.brief 7), is er nog een 
boek uitgekomen over de werking 
van onze Aarde: “De wetenschap 
van de aarde”, van Manuel Sintu-
bin, hoogleraar Geodynamica aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. 
Ook dit boek gaat over het ont-
staan van onze planeet, haar plek 
in het zonnestelsel én over het 
ontstaan en nakende einde (over  
4 miljard jaar) van de zon. Over 
processen die spelen op en in de 
aarde, haar opbouw, waarom die 
zo ontstaan is en de invloed daar-
van op processen aan het aardop-
pervlak en de atmosfeer. Sintubin 
besteedt veel aandacht aan de  
platentektoniek – de drijvende 
kracht achter alles wat er speelt. 
Waar “Hoe werkt de aarde” diep 
ingaat op de natuurkundige verkla-
ring van fenomenen en technieken 
die gebruikt worden in de Aardwe-
tenschappen, plaatst Sintubin zijn 
verhaal in een meer historische 
context. Hij gaat uitgebreid in  
op de geschiedenis van de platen-
tektoniek, vanaf de 19de eeuwse 
ideeën, ruim voor Wegeners ideeën 
over continental drift, tot aan  
de snelle ontwikkelingen in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw. Hij 
beschrijft de verschillende reacties 
aan beide kanten van de Atlanti-
sche Oceaan en verklaart waarom 
aardwetenschappers in de Verenig-
de Staten zo terughoudend rea-
geerden in vergelijking met hun 
Europese collega’s. Sintubin 
gebruikt de geologie van België als 
voorbeeld van een plaattektonische 
reconstructie. Voor de meeste 
Nederlandse geologen een boeiend 
verhaal, want welke eerstejaars 
student heeft daar niet zijn eeste 
geologische voetstappen gezet.
Het boek is duidelijk en compleet, 
het beschrijft het hele spectrum 
van aardwetenschappen, van 
petrologie tot sedimentologie, van 
het continu veranderende klimaat 

.boekbespreking

De wetenschap van de aarde –  
over een levende planeet

On October 16th, the NKAM 
(Nederlandse Kring Aardse Mate-
rialen) brought together a group 
of national and international 
experts on fault and fracture pro-
cesses in a symposium sponsored 
by TNO Geo Information & Geo 
Energy. The choice of the 2009 
theme was motivated by the 
increased interest in fault (rock) 
research triggered by new uses  
of the subsurface, such as CO2 
storage or geothermal energy  
production. 

A prominent research topic cover-
ed by several speakers was the 
importance of faults in controlling 
flow in and around hydrocarbon 
reservoirs. Quentin Fisher (Univer-
sity of Leeds) gave a presentation 
on multiphase flow properties of 
fault rock. He showed how factors 
like clay content influence fault 
permeability, and how detailed 
analysis of fault permeability and 
the use of transmissibility multi-
pliers can greatly improve flow 
simulations in reservoirs. 
Heijn van Gent (RWTH Aachen) 
and Wouter van der Zee (GMI 
International) showed several 
techniques such as detailed out-
crop studies, discrete and finite 
element modeling and sandbox 
experiments that can provide 
important insights in the develop-
ment and stability of sealing 
faults preventing leakage from 
hydrocarbon reservoirs. The topic 
of fault stability was further explo-
red by Bogdan Orlic (TNO Geo 
Energy) who presented several 
geomechanical modeling studies 
focusing on subsidence, induced 
seismicity, fault and top seal  
stability, and well integrity. 
While induced seismicity may be 
relatively moderate when dealing 
with reservoir scale faults, Chris 
Spiers (Utrecht University) illus-
trated the catastrophic effects of 
natural seismicity associated with 

crustal scale faults. He showed 
how theoretical models and high 
pressure and temperature labora-
tory experiments can be used to 
construct crustal strength profiles 
and provide important insights in 
the occurrence of natural seismi-
city. Auke Barnhoorn (Utrecht 
University) broadened the scope 
of the symposium to aseismic 
deformation. He used high pres-
sure and temperature torsion 
experiments on marble to discuss 
some fundamental issues related 
to the strain softening and locali-
zation of deformation in the  
ductile regime. Many presenta-
tions illustrated the importance  
of studying processes in detail at  
the microscopic or outcrop scale. 
Siska Valcke (TNO Constructions 
and Safety) showed how micro-
scopy studies can be used to 
study fracture processes in con-
crete and solve problems with  
stability of concrete structures. 
A number of new research topics 
were identified that can push 
knowledge on fault processes 
further, such as coupling of geo-
mechanics and fluid flow (i.e. the 
stress-dependency of fault zone 
permeability), coupling between 
geomechanics and reactive fluid 
flow (i.e. how do reactions of CO2-
rich fluids with fault rock affect 
fault stability) and mechanisms of 
localization leading to ductile 
shear zones. 

The symposium ended with the 
awarding of the Prof. Dr. W.P. de 
Roever Prize to Sabine den Hartog 
for her M.Sc. thesis on ‘Micro-
physics of subgrain development 
and dynamic recrystallization with 
Implications for Strength Evoluti-
on in Translithospheric Shear 
Zones’.

Jan ter Heege
NKAM secretary

NKAM fall symposium

Faults and fault rocks, seals and 
seismic hazards

.symposium

tot het ontstaan en de ontwikke-
ling van het leven. Sintubin tracht 
de invloed van de mens in per-
spectief te plaatsen: niet zo mach-
tig om voor de ondergang van de 
aarde kunnen zorgen, wel met de 
plicht om zorgvuldig met deze pla-
neet om te gaan. Steeds plaatst hij 
geologische fenomenen in een gro-
ter kader. Hij legt uit dat er onver-
anderlijke processen zijn die door 
de hele geologische geschiedenis 
terug te vinden zijn, maar dat er 
ook éénrichtingprocessen zijn (het 
ontstaan en sterven van zon, de 
samenstelling van de atmosfeer), 
en complexe terugkoppelingsme-
chanismes binnen het systeem die 
moeilijk te doorgronden zijn.
Voor geologen is dit een aange-
naam en goed leesbaar boek om 
de geologie in een groter kader 
geplaatst te krijgen en geologisch 
gezien de windstreken weer even 
op hun plaats te krijgen. Voor niet-
geologen geeft dit boek een goed 
en helder overzicht waar het in de 
geologie tegenwoordig om gaat.

Aukjen Nauta

De wetenschap van de aarde – 
over een levende planeet • Manuel 
Sintubin • 2009• Uitgeverij Acco 
• Leuven (België) • 328 pp. • 
ISBN: 9789033470738
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Betere weersvoorspellin-
gen door allereerste 
hydrologische satelliet
(Bron: TU-Delft)
De Europese ruimtevaartorganisa-
tie ESA heeft maandag 2 novem-
ber de eerste hydrologische satel-
liet SMOS (Soil Moisture and 
Ocean Salinity) gelanceerd. Deze 
gaat mondiaal de bodemvochtig-
heid in kaart brengen, waardoor 
het mogelijk wordt om overstro-
mingen eerder te zien aankomen 
en weersvoorspellingen te ver-
beteren. De TU-Delft gaat de 
gegevens onder meer toepassen 
op het stroomgebied van de  
Volta in West-Afrika. 
De satelliet meet de zwakke radio-
golven die door de bovenste laag 
van de bodem en het zeewater 
worden uitgezonden. De sterkte 
van het gemeten signaal is een 
maat voor de hoeveelheid water  
in de bodem. De satelliet brengt 
voor het eerst, weliswaar nog 
redelijk grof, continu de bodem-
vochtigheid van de gehele aarde 
in kaart. 
De TU-Delft gaat, samen met 
andere wetenschappelijke partij-
en, onder meer zorgen voor de 
kalibratie van de SMOS-gegevens 
door de satellietinformatie te 
combineren met een nieuw type 
metingen op de grond. Behalve  
de bodemvochtigheid meet de 
SMOS-satelliet ook het gehalte 
aan zout in de oceanen. De hoe-
veelheid zout bepaalt samen met 

de temperatuur de dichtheid van 
het zeewater. Mondiale verschil-
len in die dichtheid zorgen voor 
grootschalige oceaanstromingen, 
die op hun beurt weer grote 
invloed hebben op het aardse  
klimaat.

IJs op Groenland verdwijnt  
in oplopend tempo
(Bron Universiteit Utrecht)
De hoeveelheid ijs op Groenland 
neemt sinds 2000 steeds sneller 
af. Dit blijkt uit een onderzoek, 
uitgevoerd door de Universiteit 
Utrecht in samenwerking met het 
KNMI, de Technische Universiteit 
Delft, de universiteiten van Bristol 
en Californië (Irvine) en het Jet 
Propulsion Laboratory. Satel-
lietobservaties en regionale  
atmosfeermodellen bevestigen 
deze bevindingen onafhankelijk 
van elkaar. Op 13 november is 
hierover gepubliceerd in Science.
Sinds 2000 heeft de Groenlandse 
ijskap 1500 gigaton aan ijs ver-
loren. Dit komt overeen met een 
zeespiegelstijging van 0,5 mm 
per jaar. De ene helft van het ijs 
verdween als extra smeltwater aan 
het oppervlak van de ijskap, de 
andere in de vorm van extra ijs-
bergen. De warme zomers van 
2006 tot en met 2008 versnelden 
de ijsafname verder tot 273 giga-
ton per jaar. Dit komt overeen met 
0,75 millimeter zeespiegelstijging 
per jaar. De ijskap van Groenland 

.onderzoek

bevat genoeg water om de zee-
spiegel wereldwijd met 7 meter  
te laten stijgen.
Het verlies aan ijs zou nog groter 
zijn geweest als de sneeuwval op 
Groenland de laatste tien jaar  
niet was toegenomen. Deze extra 
sneeuwval maskeert het verlies 
aan ijs en een belangrijk deel  
van het extra smeltwater bevroor 
opnieuw in het sneeuwdek dat de 
ijskap bedekt. Zonder deze rem-
mende effecten, was het verlies 
aan ijs na 1996 het dubbele 
geweest van wat we nu hebben 
gezien, aldus Michiel van den 
Broeke, hoogleraar Polaire Meteo-
rologie aan de Universiteit Utrecht.

Dit onderzoek werd mede moge-
lijk gemaakt door NWO.

Meer inzicht in radioactie-
ve kwelders
(NWO, 22 oktober 2009)
Kwelders, buitendijkse begroeide 
gebieden die af en toe door de 
zee worden overspoeld, ontwikke-
len zich anders dan tot nu toe 
werd gedacht. Dat blijkt uit 
metingen van NWO-onderzoeker 
Alma de Groot. Zij analyseerde  
de gammastraling die door de 
bodem van de kwelder wordt 
geproduceerd. Kennis van kwel-
ders is essentieel om dynamisch, 
maar veilig kustbeheer te kunnen 
ontwikkelen. De Groot promoveer-
de op 23 oktober aan de Rijks-
universiteit Groningen. 

Kwelders, of schorren zoals ze 
elders in Nederland worden 
genoemd, zijn slibrijke gebieden 
waar planten op groeien, en die  
af en toe door de zee overspoeld 
worden. De zee zet daarbij slib  
af op de kwelder, zodat deze in  
de loop van de tijd steeds hoger 
wordt. Ze liggen op de Waddenei-
landen, langs de vastelandskust 
van Friesland en Groningen en in 
Zeeland. De Groot bestudeerde de 
kwelders op Schiermonnikoog. 
Kwelders zijn niet alleen belang-
rijk voor de biodiversiteit – er 
leven veel zeldzame planten en 
vogelsoorten – maar spelen ook 

een grote rol in de bescherming 
van onze kust. 

Radioactieve kwelders
De biologe gebruikte een nieuwe 
methode om kwelders te bestude-
ren: zij analyseerde de gamma-
straling die van het zand en de 
klei in de kwelder afkomstig is.  
De meeste sedimenten bevatten 
van nature een lage concentratie 
radioactieve elementen die een 
kleine hoeveelheid gammastraling 
uitstralen. Dit stelde haar in staat 
om de samenstelling van de kwel-
ders te kunnen bepalen. 
De onderzoekster combineerde de 
stralingsmethode met boringen. Zij 
ontdekte dat grote stormen gemid-
deld eens in de tien jaar zand 
afzetten op de kwelders, wat veel 
vaker is dan tot nu toe werd 
gedacht. De bijdrage van dit zand 
aan de totale ophoging van de 
kwelder bleek echter maar klein te 
zijn, wat betekent dat de ‘normale’ 
opslibbing verreweg het belangrijk-
ste is voor de groei van kwelders. 
De methode van De Groot biedt 
veel mogelijkheden voor verder 
onderzoek. Zij laat bovendien zien 
dat de gebruike lijke kleinschalige 
metingen niet voldoende zijn om 
steekhoudende uitspraken te kun-
nen doen over de ontwikkeling van 
de kwelders, bijvoorbeeld in relatie 
tot zeespiegelstijging. Zij ontdekte 
namelijk ingewikkelde patronen in 
opslibbing op de kwelders. Met 
deze kennis kunnen reguliere 
metingen nu op een betere manier 
worden opgezet. 
 Het onderzoek van Alma de Groot 
maakt deel uit van het programma 
Land-Ocean Interactions in the 
Coastal Zone (LOICZ) van NWO. 
Het afsluitende symposium van 
dit programma vond plaats op  
24 november (Trippenhuis, 
Amsterdam).

TU-Delft volgt Delfts  
spoortunnelproject  
vanuit de ruimte
(Bron: TU-Delft)
Mogelijke verzakkingen van 
gebouwen tijdens de aanleg van 
de Delftse spoortunnel kunnen Afbeelding: De SMOS-satelliet.
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met millimeterprecisie worden 
gemonitord vanuit de ruimte.  
Studenten van de masteropleiding 
Geomatics van de TU-Delft heb-
ben dit aangetoond. Zij hebben 
met behulp van satelliettechnolo-
gie onder meer laten zien dat 
sommige huizen van Delft ook nu 
bewegen, maar dan door andere 
oorzaken. Zij presenteerden hun 
bevindingen op 29 oktober in 
Delft.
Grote infrastructuurprojecten 
zoals de Amsterdamse Noord-
Zuidlijn of de Haagse tramtunnel 
kunnen gepaard gaan met zettin-
gen van de ondergrond en daar-
door aanzienlijke schade veroor-
zaken aan de bebouwing. Hoewel 
er bij de aanleg alles aan wordt 
gedaan om schade te voorkomen, 
worden toch duizenden metingen 
uitgevoerd om de stabiliteit van 
de bebouwing te volgen. Dit is 
vaak beperkt tot de directe omge-
ving van de bouwactiviteiten en 
tijdens de meest intensieve bouw-
perioden. De studenten hebben 
een methode ontwikkeld om deze 
informatie eenvoudig uit satelliet-
metingen te halen.
Hierdoor is het mogelijk om weke-
lijks nieuwe metingen te doen, 
voor een veel groter gebied en 
gedurende vele jaren vóór, tijdens 
en na een project. De techniek 
werkt met radargolven uitgezon-
den door satellieten, en is in staat 
verzakkingen of scheefstand van 
objecten te meten. Scheefstand 
in de orde van een paar milli-
graden blijkt meetbaar, terwijl 
verzakkingen met een precisie  

van een millimeter kunnen wor-
den bepaald. Per vierkante kilo-
meter kunnen duizenden punten 
binnen enkele seconden worden 
gemeten.
Uit het onderzoek bleek dat de 
techniek nog preciezer was dan 
gedacht. Zo kon het uitzetten van 
een aantal hoge gebouwen in 
Delft door temperatuursverande-
ringen worden bepaald, waardoor 
de studenten de materiaaleigen-
schappen van gebouwen vanuit  
de ruimte konden bepalen.
De Delftse studenten stellen dat 
de TU Delft deze metingen moet 
blijven uitvoeren in de komende 
bouwjaren. Hierdoor is op een vol-
strekt onafhankelijke manier te 
bepalen hoe de stad, inclusief de 
historische binnenstad, reageert 
op de bouwactiviteiten. 

Groene Sahara vergemak-
kelijkte emigratie van de 
oermens uit Afrika
(Bron: NIOZ)
Perioden van een vochtige Sahara 
en Sahel met relatief veel bomen 
in plaats van tropische grassen 
vallen samen met de perioden in 
de geschiedenis waarin de vroege 
mens zijn leefgebied uitbreidde 
van zijn geboorteplaats in Oost-
Afrika naar Noord-Afrika, het  
Midden-Oosten, Azië en Europa, 
volgens één van de theoriëen 
ongeveer 50.000 en 120.000 
jaar geleden. Onderzoekers van 
het NIOZ (Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Zee onderzoek) en 
de universiteit van Bremen toon-
den dit aan door fossiele wasmo-
leculen van bladeren te analyse-
ren in een sedimentkern genomen 
op 3 km diepte in de Atlantische 
Oceaan. De resultaten van het 
onderzoek worden on-line gepu-
bliceerd in het tijdschrift Pro-
ceedings of the National Academy 
of Sciences USA (PNAS).

Landstof in zeebodemsediment
De onderzoekers bestudeerden 
sedimentlagen van de zeebodem 
van de Atlantische Oceaan ten 
westen van Guinee. Deze sedi-
mentlagen zijn tot bijna 200.000 

jaar oud en bevatten stof dat door 
aflandige winden vanaf het land 
naar zee werd geblazen. In dit 
stof bevonden zich de resten van 
de waslaag die het oppervlak van 
bladeren van bomen en grassen 
beschermt tegen uitdroging door 
de zon. In dit gebied vindt de 
sedimentatie zeer regelmatig 
plaats, waardoor het materiaal van 
de laatste 200.000 jaar keurig in 
laagjes gesorteerd van jong 
(oppervlak) naar oud (diep) op de 
oceaan bodem op 3 km diepte 
terecht kwam. De moleculen 
afkomstig uit de waslaag zijn 
resistent tegen afbraak waardoor 
ze in de zee bodem bewaard zijn 
gebleven gedurende deze lange 
periode.
Via het analyseren van wasmole-
culen konden de onderzoekers 
onderscheiden of ze afkomstig 
zijn van bomen of van grassen. 
Dit is mogelijk doordat beide 
groepen planten kooldioxide in 
hun fotosynthese langs verschil-
lende biochemische routes bin-
den. Tropische grassen kunnen 
veel beter tegen droge condities 
dan bomen. Door in laagjes met 
verschillende ouderdom te kijken 
of de was moleculen van bomen of 
van  
grassen afkomstig waren, werd 
duidelijk of er in die betreffende 
periode een relatief droog klimaat 
of juist een vochtig klimaat heers-
te in Noord-Afrika.
Bomen groeiden vooral in de 
Sahara en de Sahel gedurende 
drie perioden van, respectievelijk, 
120-110.000, 50-45.000 jaar en 
10.000-8000 jaar geleden, toen 
het daar vochtig was. De twee 
oudste perioden vallen precies 
samen met de tijden waarin onze 
voorouders uitzwermden vanuit 
hun bakermat in Oost-Afrika naar 
Noord-Afrika, het Midden-Oosten, 
Azië en tenslotte ook naar Europa. 
De onderzoekers postuleren nu, 
dat het vochtigere klimaat en  
de bijbehorende vegetatie deze 
migratie in de genoemde perioden 
mogelijk maakten. Het drogere  
klimaat dat weer volgde op deze 
beide vochtige perioden dwong  
de mensen om de Sahara en de 

Sahel weer te verlaten. De popu-
laties in Oost-Afrika en ten noor-
den van de Sahara in Afrika en 
het oostelijke deel van Spanje 
ontwikkelden zich lange tijd 
gescheiden. 

Veranderingen in de oceaanstro-
ming oorzaak van natte Sahara
De onderzoekers bekeken ook de 
oorzaak voor deze grote verande-
ringen in het klimaat van de 
Sahara en vonden een sterke  
relatie met het systeem van zee-
stromingen in de Atlantische  
Oceaan, de Atlantic Overturning 
Circulation (AOC). De sterkte van 
deze circulatie werd afgelezen 
aan de hand van de samenstelling 
van fossiele benthische foramini-
feren die in dezelfde sediment-
lagen aanwezig waren. De chemi-
sche samenstelling van deze  
kalkskeletjes is onder andere 
afhankelijk van de verschillende 
watermassa’s in de diepe oceaan. 
De onderzoekers vonden dat wan-
neer de oceaancirculatie afnam in 
sterkte, het gebied van de Sahara 
en de Sahel droger werd. Waar-
schijnlijk werd deze afname van 
de AOC veroorzaakt door een toe-
genomen hoeveelheid zoetwater 
op hogere breedtegraden wat weer 
een afkoeling veroorzaakte van 
het zeeoppervlak. Dit had tot 
gevolg dat er koelere lucht naar 
de tropen werd getransporteerd, 
wat zorgde voor een vermindering 
van de hoeveelheid neerslag in de 
Sahara. Het lijkt er dus op dat 
demigraties van de oermens uit 
Afrika werden aangestuurd door 
gebeurtenissen ver daar vandaan 
in de Noord-Atlantische Oceaan.

Dit onderzoek werd medegefin-
ancierd door de Nederlandse  
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO).

Isla S. Castañeda, Stefan Mulitza, Enno  
Schefuß, Raquel A. Lopes dos Santos, Jaap S. 
Sinninghe Damsté & Stefan Schouten. Wet  
phases in the Sahara/Sahel region and human 
migration patterns in North Africa. 
Het artikel is verschijnen in de ‘Early Edition of 
Proceedings of the National Academy of Scien-
ces USA (PNAS) in week 46 (2009).

De meetpunten op het gebouw 

hebben een sterke reflectie voor 

radargolven.
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Universiteit Utrecht
Masters, 30 oktober
D.A. Mohan (Hydrologie)

VU-Amsterdam
Masters, augustus-oktober 
M. Tendürüs (Geoarchaeology/
Landscape Archaeology)
M. Sonders (Landscape 
Archaeology)
R. Iping (Solid Earth)
N. Nchunong Mofor (Solid Earth)
E. Fulmer (Solid Earth)
A. Falana (Solid Earth)
O. Ohwoghere Asuma (Solid 
Earth)
F. Nwajei (Solid Earth)
W. Tembi Ndah (Solid Earth)
E. Werner (Earth Sciences, vrije 
richting)
S. Stevens (Ecohydrology)
A. Bichet (Paleoclimatology and 
geo-ecosystems)
I.M. Kamerling (Paleoclimatology 
and geo-ecosystems)

.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@gmail.com
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl

A. Peralta Tapia (Hydrology)
M. Abdelrahman (Geosciences of 
Basins and Lithosphere)
T. Kruijer (Geosciences of basins 
and lithosphere)

TU-Delft
Masters juli t/m oktober 2009
Afanasyev (Applied Geophysics)
F. Ahmad (Petroleum Engineering)
V. Almagro (Applied Geophysics)
A. Avazverdi (Petroleum 
Engineering)
M. Bazil (Petroleum Engineering)
A. Delavermoghaddam (Petroleum 
Engineering)
N. Fathi (Petroleum Engineering)
Fridrich (Applied Geophysics)
J.M.W. Hawinkel (Resource 
Engineering)
Janska (Applied Geophysics)
Klotzsche (Applied Geophysics)
K.P. Lupogo (Engineering 
Geo logy)
K. Merz (Applied Geophysics)

.personalia

.universiteiten

A. Mojaddam Zadeh (Petroleum 
Engineering)
N. Moradi Tehrani (Petroleum 
Engineering)
Neukirch (Applied Geophysics)
G. van Noort (Applied Geophysics)
O.S. Olatunji (Petroleum 
Engineering)
Pacek (Applied Geophysics)
N. Parasie (Engineering Geology)
M. Patandin (Petroleum 
Engineering)
Pessognelli (Applied Geophysics)
M.E.R. Pettini (Engineering 
Geology)
M.N. Scheidema (Resource 
Engineering)
Schulz (Applied Geophysics)
W.E. Serafini (Petroleum 
Engineering)
S. Shirasagi (Engineering 
Geo logy)
M.O. Teklesenbet (Reservoir 
Geology)
F. Titte Nurul (Applied Geo physics)

T.S. Tran (Petroleum Engineering)
M. Vargas (Applied Geophysics)
Vrzba (Applied Geophysics)
P. Were (Reservoir Geology)
Werthmuller (Applied Geophysics)

ITC, Eindhoven
A. Rebar Tahseen Ali (Regional 
mineral exploration in the Moura 
area, Alentejo Province, Portugal)
Genenew Basazinew Kelemework 
(Regional mineral exploration in 
the Moura area, Alentejo  
Province, Portugal)
W. Dharani Thanuja de Silva  
(Proposal for the systematic  
geochemical mapping of Sri 
Lanka)
S. Sashi Kala (Generation of a 
national landslide suseceptibility 
map for Bhutan based on existing 
data, improving the results from 
the Hotspots project).

In Memoriam

Dr. Hans Dronkert (1950-2009, 
Indonesië-Nederland)
Hans studeerde vanaf 1969 geo-
logie aan de toen nog Gemeente 
Universiteit van Amsterdam, waar 
hij cum laude afstudeerde en later 
promoveerde. Hij was één van de 
eersten die in de Zuid-Spaanse 
bekkens aan de slag ging rond de 
Messinien-crisis. Gedurende vele 
jaren bouwde hij kennis op rond 
gas- en oliewinning, geothermie 
en bekkenontwikkeling.
Aan de TU Delft, faculteit Techni-
sche Aardwetenschappen leerde ik 
hem kennen. Zo groeide onze 
samenwerking binnen en buiten 
de universiteit. 
Als geologiedocent en afstudeer-
begeleider was hij in zijn element 
en werd daarom zeer gewaardeerd. 
Zijn brede kennis, toewijding en 
werkkracht vormden de basis voor 
kwaliteitswerk van zijn studenten.
Hans en zijn vrouw Ineke hebben 
met bewonderingswaardige moed 

en realisme de twee jaar van zijn 
ziekte ondergaan. Bij mijn bezoe-
ken zag ik bij beiden de rustige 
aanvaarding.
Hans is in vrede gegaan; een goed 
mens en fijne vriend blijft in onze 
gedachten.

Ir. E. Dijkhuis

Correspondentieadres
Prof. Evertslaan 110,  
2628  XZ DELFT
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Ir. drs. M.J. te Winkel
Konijnenbergerweg 6
8051 CC  HATTEM
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.agenda

Tot en met 28 februari 2010
Tentoonstelling in Naturalis 
‘Gezicht van onze evolutie. Ver-
dwaalde voorouder’ rondom de 
vondst van de 1,8 miljoen jaar 
oude Dmanisi-schedel uit Georgië. 
Informatie: www.naturalis.nl 
Zie ook pag. 7 van deze Geo.brief

14 januari 2010
Fifth EBN/TNO workshop Using 
Seismic amplitudes for high-grading 
prospects and reservoir characteri-
sation – examples from deep and 
sub salt reservoirs in the Nether-
lands, Utrecht, De Uithof. Informa-
tie en registratie: Organisatie-BenO-
SecretariaatGEenGI@tno.nl

10 januari 2010
Leidse Winterlezing: dr. Wim van 
Westrenen (VU): De dag dat de 

Aarde de Maan baarde. Naturalis, 
aanvang, 13.00 u, zaal open om 
12.30 u. Zie ook pag. 7.

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

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

6 februari 2010
Diës Leidse Geologische Vereni-
ging, voormalig Pesthuis, Natura-
lis, Leiden. Thema: Geodynamica 

van de Middellandse Zee, met 
lezingen van o.a. prof. dr M.J.R. 
Wortel en dr. W. Krijgsman: Kos-
ten € 30,– incl. koffie, thee, 
lunch voor LGV leden, € 35,– 
voor niet-leden. Opgave vóór 30 
januari bij Thea van de Graaff:  
themageo@xs4all.nl

Tot en met 28 februari 2010
Tentoonstelling in Huis Marseille 
Amsterdam ‘Edward Burtynsky - 
OIL’ fototentoonstelling over de 
winning van olie en het effect 
daarvan op landschap en maat-
schappij. Zie ook pagina 7.

14 februari 2010 
Leidse Winterlezing: dr. Wim 
Noorduin: Waarom is de natuur 
links? Spiegelsymmetrie in  
kristallen. Naturalis, 13.00 u, 

zaal open om 12.30 u. Zie ook 
pag. 7 van deze Geo.brief.

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 tentoonstellling in het kader 
van het Darwinjaar, zie Geo.brief 2.
Oude nummers: zie site KNGMG. 



Bear Island: Landnørdingsvika Formatie met fraaie cyclische sedimenten (Carboon)


