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Duikvluchten voor
sedimentexperimenten
Verdrinking van de Rijn-Maasvallei
in West-Nederland
Ruhrgebied als Culturele Hoofdstad
Stripping the Mountains

.van de voorzitter
Duurzaamheid
Het is misschien een beetje laat
voor beste wensen en goede voornemens in deze eerste Geo.brief
van het nieuwe jaar, maar het
bestuur wil u in ieder geval vast
hartelijk danken voor uw steun in
2010.
Wat goede voornemens betreft, staat
volgens een onderzoek van ING ‘zuiniger omgaan met energie’ in de Top
10 van Nederland. Energiebesparing
en duurzaamheid staan sterk in de
belangstelling. In de nieuwjaarsrede
van onze zustervereniging, het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
kondigde voorzitter Jan Dekker duurzaamheid aan als het thema voor
activiteiten van het KIVI in 2010.
Ingenieurs kunnen immers een
belangrijke bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van duurzame technologie. Ook geologen kunnen hierbij
een rol spelen; denk maar aan het
groeiende belang van aardwarmte
als alternatieve energiebron. Duur-

zame energievoorziening is een
nobel streven; het wordt vaak in
één adem genoemd met reductie van
CO2-uitstoot en klimaatverandering,
maar die thema’s zijn niet noodzakelijkerwijs verbonden. Ongeacht of
men het eens is met de noodzaak om
onze CO2-uitstoot te verminderen,
neem ik aan dat iedereen zich wel
kan vinden in het ideaal van een
samenleving die niet is gebaseerd
op het verbruik van eindige energiebronnen zoals fossiele brandstoffen,
zelfs ik als oliegeoloog. Het is daarom niet verbazingwekkend dat duurzaamheid een steeds populairder
thema aan het worden is.
Het gevaar bestaat echter dat duurzaamheid een modieus label aan
het worden is om dingen te verkopen die in wezen niet of nauwelijks
bijdragen aan duurzame ontwikkeling. In deze context wil ik de leden
graag wijzen op de indrukwekkende
publicatie van David MacKay, ‘Sus-

.van de redactie
TNO en Deltares: in goede
samenwerking verder
Per 1 januari 2010 is een deel van
TNO Bouw en Ondergrond/Geological Survey of the Netherlands
(GSN) onderdeel gaan vormen van
Deltares, het nieuwe instituut dat
officieel gestart is op 1 januari
2008, zie www.deltares.nl. Vanaf
het begin maken de voormalige
instituten WL | Delft Hydraulics,
GeoDelft en onderdelen van V&W/
Rijkswaterstaat (o.m. delen van
RIZA, DWW en RIKZ) deel uit van
Deltares. TNO-medewerkers van
de Unit Bodem en Grondwater
Systemen (BGS) van TNO/GSN
werden voor een periode van
twee jaar gedetacheerd.
Deze periode is nu afgerond en na
enkele maanden van wikken en
wegen tussen TNO en Deltares is
besloten het overgrote deel van de
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Unit BGS definitief over te plaatsen naar Deltares. In grote lijnen
betreft het de afdelingen Grondwaterbeheer, Grondwaterkwaliteit
(deels), Morfologie en Sedimentaire Systemen (deels), Bodembeheer en Geo-Infra en -Observatie.
De afdeling Geomodellering en
-Karakterisatie en delen van de
afdelingen Grondwaterkwaliteit
en Morfologie en Sedimentaire
Systemen blijven onder de vlag
van TNO/Geological Survey of
the Netherlands. De stuctuur die
na 1 januari 2010 bij Deltares en
TNO/GSN zal ontstaan wordt, als
de spreekwoordelijke stofwolken
zijn neergedaald, begin 2010 in
een Geo.brief nader toegelicht.
Dick van Doorn, TNO

tainable energy without the hot air’,
vrij vertaald als ‘Duurzame energie
zonder de gebakken lucht’. MacKay
is hoogleraar natuurkunde aan de
universiteit van Cambridge en
heeft zijn boek gratis beschikbaar
gemaakt op www.withouthotair.
com. In dit boek vraagt hij zich af
of een land als Groot-Brittannië
geheel van duurzame energie leven
kan. Je hoort immers vaak dat de
beschikbare energie van zon, wind
en water ‘gigantisch’ is. Het probleem is echter dat ons energieverbruik ook gigantisch is, en groeiende. Hij ergert zich daarom aan de
mythe dat alle kleine beetjes helpen. Als iedereen een kleine bij
drage levert, zoals het plaatsen van
spaarlampen, het uit het stopcontact halen van mobiele telefoon
opladers als ze niet in gebruik zijn,
etc, dan zou dat samen toch best
veel zijn, is het idee. MacKay stelt
terecht dat dit flauwekul is. Als alle
mensen hun energieverbruik met
1% verlagen, gaat het totale verbruik ook slechts met 1% omlaag.
Wat er nodig is, is een eerlijke vergelijking van energiegebruik en het
potentieel van duurzame energie in
cijfers. Hoeveel energie kan een
windmolenpark, een getijdencentra-

le of een veld met zonnepanelen
werkelijk leveren? En hoe verhoudt
dit zich tot ons huidige energieverbruik? In een zeer leesbare en heldere stijl rekent hij voor hoeveel
energie de gemiddelde inwoner verbruikt met transport, eten, wonen,
verlichting en verwarming. Hij wisselt dat af met mogelijke oplossingen uit hernieuwbare energiebronnen. Om een voor de lezer behap
bare vergelijking te maken, rekent
hij alles om naar dezelfde eenheid
(kWh per dag per persoon) en telt
hij systematisch het vermogen van
hernieuwbare energiebronnen op
tegen de verschillende vormen van
energieverbruik. Uit de rekensom
blijkt dat het theoretisch haalbaar
is, maar het wordt de lezer vooral
duidelijk gemaakt dat hiervoor werkelijk enorme ingrepen nodig zijn.
Dit is nog geen reden om het niet te
proberen, maar MacKay maakt duidelijk wat voor een omslag er nodig
is in de samenleving en politiek.
Een echte aanrader voor 2010.
Menno de Ruig

Op pagina 8 van de Geo.brief staat
een uitgebreide bespreking van dit
boek.

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

Maarleveld
Mededeling van het bestuur, voordracht drs J.E. Clever
Wegens vertrek naar het buitenland zal Dr Jan de Coo het KNGMG
bestuur verlaten. Zijn web-activiteiten voor het Genootschap zet hij in
den vreemde voort, maar voor de overige bestuursactiviteiten is Kuala
Lumpur toch net iets te ver. Als opvolger draagt het bestuur voor benoeming op de algemene ledenvergadering 2010 voor: drs. J.E. Clever. Bert
Clever (1954) studeerde geologie in Amsterdam (UvA) en is, na 10 jaar
bij Shell en 20 jaar bij Wintershall, sinds augustus 2009 werkzaam bij
de jonge E&P tak van Nuon Energy.

.boekbespreking
The making of the Geological Society of London, augustus 2009
In 2007 tekende Gordon L.
Herries-Davies het 200-jarige
bestaan van de Geological Society
of London (GSL) op in ‘Whatever
is under the Earth’. Het boek,
‘The making of …’, bespreekt de
context waarin de jonge GSL
functioneerde. Het boek begint
met het verfrissend eerlijke verhaal over de strijd tussen George
Grenough (opgeleid in Göttingen),
de eerste president van de GSL,
en landmeter William Smith om
de publicatie van de eerste geologische kaart van Engeland. Het
werd die van Smith.

De GSL begon als een informeel
gezelschap, maar organiseerde
zich al spoedig zoals de Linneans
Society en imiteerde de publicaties van de Royal Society. Het was
formeel het eerste wetenschappelijke genootschap voor aardwetenschappen in Europa, hoewel
de geologie elders al op diverse
manieren werd bedreven: professioneel door mineralenonderzoek
en exploitatie van groeves, maar
ook in discussiefora van wetenschappelijke genootschappen,
academies of musea. Parijs was
de onbetwiste wetenschappelijke

.aankondiging
22-23 april 2010

Nederlands Aardwetenschappelijk
Congres – NAC 10
Op 22 en 23 april 2010, in
conferentiecentrum Koningshof
in Veldhoven, organiseren het
Darwin Centrum voor Biogeologie
en het Nederlands onderzoek
centrum ISES de tiende editie
van het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres.
Het programma van NAC 10 zal
bestaan uit plenaire lezingen over
vier onderzoeksgebieden. Daarnaast zijn er posterpresentaties en
parallelle sessies. Voor onderzoeksgroepen en instituten is er
ook de mogelijkheid om zelf een
parallelle sessie te organiseren.
Met name jonge onderzoekers
worden uitgenodigd om hun resultaten tijdens NAC 10 aan een
breed publiek te presenteren.
Door zoveel mogelijk aardwetenschappers bijeen te brengen zal
NAC 10 een goed overzicht bieden van het geowetenschappelijk
onderzoek dat wordt gedaan
binnen Nederland.

Het KNGMG is sponsor van het
NAC 10 en verzorgt, zoals ook
vorige keer, een sessie onder het
motto: Science and Society.
Onderwerpen “Unconventional
gas” en “Geothermal energy”.
Meer informatie, registratie
en indienen van abstracts:
www.nac10.nl. Deadline voor
het indienen van abstracts is
15 februari 2010; deadline voor
registratie is 6 april 2010.

hoofdstad van de wereld en het
Frans verving steeds meer het
Latijn als wetenschappelijk taal.
In en om Parijs werden allerlei
gesteenten en hun fossielen
bestudeerd; studies die politiek
en financieel werden gesteund
o.a. door de musea en instituten.
In de Duitse staten was het de
exploitatie van mijnen die de geologie aandreef en het centrum
daarvoor was de Freiburg Berg
academie. De Italiaanse geologie
met een oude traditie leek in
verval, hoewel nog ruim 40 klassiek geworden publicaties tot
mid-19e eeuw verschenen die
vooral GSL Fellow Lyell sterk
beïnvloedden. De Russische mijnbouw en geologie profiteerden
sterk van de steun van de Tsaar.
De nieuwe staat USA was nog
bezig eigen wetenschappelijke
instituten op te bouwen; pas
vanaf 1820 kwam de geologie
daar tot ontwikkeling, die zich
vervolgens snel verspreidde over
het reusachtige land.
Vier stichters van de GSL en
zes van de eerste 23 presidenten
deden actieve militaire dienst,
gaven geologisch-militaire training
of introduceerden geologische
aspecten in het militaire bedrijf
zoals het landschapschetsen en
het vaststellen van geologischmilitair goede defensieve posities.
Tot 1845 steunde Defensie de
Britse nationale geologische kartering en tot het einde van de
eeuw was geologie een onderdeel
van de militaire opleiding.
GLS ‘Fellows’ waren succesvol
actief in de verre uithoeken van
het Britse wereldrijk. In Australië
en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld
werden veel nieuwe topografische
verschijnselen ontdekt en op
kaarten gezet; vaak werden ze
vernoemd naar GSL-leden en
-Fellows.
Pas in 1919 werden de eerste
vrouwelijke Fellows toegelaten.
Velen van hen vonden emplooi in
het onderwijs, de stratigrafie en
paleontologie. Het boek besluit

• C.L.E. Lewis en S.J. Knell (editors) • Special Publication 317 •
Geological Society of London •
ISBN 978-1-86239-277-9 • 471
pp. • Ingebonden £120,00 / US$
240,00; voor GSL-leden £ 60,00
/ US$ 120,00 • Voor leden van
AAPG/SEPM/GSA/RAS/EFG/
PESGB £ 72,00/ US$144,00.

met enkele bespiegelingen over
de ‘bicentennial’ viering, waarvan
de historisch-geologische excursie
naar het eiland Wight een belangrijk onderdeel was. Twee appendices presenteren herdrukken van
de eerste publicaties van de GSL.
Het boek sluit met een index.
Het is verfrissend en soms onthullend te lezen hoe geologie in het
begin van de 19e eeuw in Europa
en andere delen van de wereld,
deels onder leiding van de Britten, vorm kreeg. Dit overzicht is
een belangrijke bron voor andere
genootschappen in Europa, die er
ideeën uit kunnen putten voor
hun aanstaande feestelijkheden
en jubilea (zoals het KNGMG binnenkort). In het algemeen is dit
boek zeer lezenswaardig voor
iedereen die geïnteresseerd is in
de geschiedenis van de geologie.
Tom Reijers
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.oproepen
Call for papers
In 2012 bestaat het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig
Genootschap honderd jaar. In datzelfde jaar zal TNO – Geologische
Dienst van Nederland – een uitgebreid petroleum-geologisch karteer
programma afronden.
Om deze gebeurtenissen niet ongemoeid voorbij te laten gaan, hebben wij
besloten een speciale uitgave van het Netherlands Journal of Geosciences
uit te geven. Het thema luidt:

Exploratiegeologie van Nederland
Diegenen die geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan deze
speciale uitgave kunnen contact opnemen met Henk Kombrink via
henk.kombrink@tno.nl Wij hopen vele bijdrages te ontvangen, zodat een
breed palet aan artikelen kan aantonen hoeveel kennis er intussen over
de Nederlandse ondergrond is verzameld.
De redacteuren: Johan ten Veen (TNO), Mark Geluk (Shell), Henk Kombrink (TNO)

.gaia | Vrouwen in de aardwetenschappen
GAIA reikt ‘Vrouw van het Jaar’
en Diversiteitsprijs uit
GAIA, het netwerk voor vrouwen
uit de Aardwetenschappen, heeft
in 2009 ter ere van haar 10-jarig
bestaan twee jaarlijkse prijzen
in het leven geroepen: de ‘GAIA
Vrouw van het Jaar’ prijs en de
GAIA Diversiteitsprijs. Tot GAIA
Vrouw van het Jaar 2009 werd
Klaudia Kuiper van de VU-Amsterdam en de Universiteit Utrecht
gekozen. De Diversiteitsprijs 2009
ging naar DIVA, het nieuw opgerichte vrouwennetwerk van het
KNMI. Beide prijzen worden in het
voorjaar van 2010 uitgereikt.
Klaudia Kuiper doet onderzoek
aan geologische tijdschalen. Zij
speelde in 2009 een cruciale rol
bij het formuleren van een Europese bijdrage aan het internationale Earthtime initiatief, is coördinator van het Europese Marie
Curie ITN GTSnext project, heeft
gepubliceerd in Science, en heeft
verschillende keynote presentaties
gegeven op internationale congressen.
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DIVA, het nieuwe vrouwennetwerk
van het KNMI, kreeg de GAIA
Diversiteitsprijs voor de manier
waarop het netwerk tot stand
gekomen is, met speciale vermelding van Ellen Brinksma en Conny
Bijkerk als voortrekkers. DIVA
heeft inmiddels al vele activiteiten georganiseerd en onder meer
een intervisiegroep ingesteld. Het
netwerk vormt een goede aanvulling op het organisatorische diversiteitplan, en zet zich in voor een
actiever beleid binnen het KNMI
op het aannemen en benoemen
van vrouwelijke managers.

Jury
De jury bestond in 2009 uit
Nanne Weber (KNMI en UU),
Rien Herber (RUG en NWO-ALW)
en Jan Groen (oud-ambassadeur
GAIA’s Ambassadeursnetwerk
voor WL|Delft Hydraulics,
nu Deltares, inmiddels ereambassadeur).

Van Waterschoot van der Gracht
penning 2010
Het Hoofdbestuur van het
KNGMG roept hierbij de leden
van het Genootschap op om
kandidaten voor de Van Waterschoot van der Gracht penning
2010 te nomineren.
In 1951 stelde het KNGMG een
erepenning in, uit te reiken aan
“een persoon die zich op wetenschappelijk, maatschappelijk of
onderwijskundig gebied voor de
aardwetenschappen in Nederland
uitzonderlijk verdienstelijk heeft
gemaakt”. De penning werd vernoemd naar Willem van Waterschoot van der Gracht (1873 –
1943), geoloog, mijnbouwer,
jurist, directeur van de Rijksopsporing van Delfstoffen (de latere

Geologische Dienst), succesvol
oliegeoloog, mede-oprichter van
de American Association of
Petroleum Geologists (AAPG),
en mede-oprichter en eerste
voorzitter van het KNGMG.
De toekenning van de Van Waterschoot van der Gracht penning
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

Oproep Escherprijs
Het KNGMG kan jaarlijks een prijs
uitreiken voor de beste Masterscriptie in de Aardwetenschappen,
de Escherprijs. Het doel van de
prijs, die vernoemd is naar de
Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. B.G. Escher (18851967), is de bevordering van innovatief onderzoek en een gedegen
verslaggeving hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel, toegepast of interdisciplinair
karakter hebben. Voor een fundamenteel onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de
belangrijkste criteria; bij een
toegepast onderwerp kijkt de jury
vooral naar het vernieuwende en
probleem-oplossende karakter;
en bij onderwerpen die gebaseerd
zijn op een interdisciplinaire
aanpak wordt met name gelet
op innovatieve ideeën.
De jury van de Escherprijs bestaat
uit 4 of 5 aardwetenschappers,
afkomstig uit het bedrijfsleven, de
semi-overheid of de overheid.
Naast een geldbedrag van 2500
euro ontvangt de winnaar een oorkonde, een jaar lidmaatschap van

het KNGMG en een uitnodiging om
te publiceren in The Netherlands
Journal of Geosciences. Het prijzengeld van de Escherprijs wordt
beschikbaar gesteld door Shell.
Scripties kunnen worden opgestuurd (in het Nederlands of
Engels), digitaal (als word of pdf
file) naar het secretariaat van het
KNGMG, onder vermelding van
‘Escherprijs 2010’.
Indien niet digitaal, stuur 2
kopieën van de scriptie naar het
secretariaat van het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzending voorzien te zijn van een korte
inleiding van de scriptiebegeleider.
De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 juni 2010.
De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!
Het adres van het secretariaat is:
KNGMG, p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag
E-mail: kngmg@kiviniria.nl

.onderzoek

Maarten Kleinhans (links) en Sebastiaan de Vet (rechts) werken in het licht van de ondergaande zon aan hun experimenten tijdens de paraboolvlucht.
Gedurende de eerste fase van de manoeuvre vliegt het vliegtuig steil onder een hoek van 50° omhoog waardoor het uitzicht uit de ramen van het vliegtuig
gevuld is met het water van de Noordzee ver beneden het toestel.

Marslawines boven
de Noordzee
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de zwaartekracht op sedimentaire processen, zijn in een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en TU Delft, experimenten uitgevoerd tijdens een vliegcampagne boven de Noordzee. Doel van de duikvluchten was om lawine-experimenten
uit te voeren met een zwaartekracht die veel lager is dan die op aarde, maar vergelijkbaar met bijvoorbeeld die
op de planeet Mars.
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Op 19 februari 2008 slaagde de HiRISE camera van de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) er in om een lawine vast te leggen in het Noordpoolgebied van
Mars. Vanaf de afgrond van de 700 meter hoge ijsklif (links) brak een stuk droogijs af waardoor een 180 meter brede wolk van puin, stof en ijs over een
afstand van 190 meter de helling af raasde. Bron: NAS

De landschappen op de planeet Mars en
op andere locaties in ons zonnestelsel
lijken bijzonder veel op landschappen
hier op aarde. Verschillen in ‘planetaire
variabelen’ zoals zwaartekracht en
klimaat zorgen er alleen voor dat landschappen op verschillende planeten niet
direct één-op-één met elkaar vergeleken
kunnen worden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de rivierdelta’s die in kraters op
Mars zijn gevormd. Aangezien vergelijkbare rivierdelta’s op aarde in duizenden
jaren gevormd zijn, werd aangenomen
dat de vorming van hun tegenhangers
op Mars ook op een grote geologische
tijdschaal tot stand zijn gekomen.
Uit speciale geschaalde experimenten
van de Universiteit Utrecht blijkt nu
echter dat deze delta’s in slechts enkele
jaren gevormd kunnen zijn. Lopend
onderzoek op de Universiteit van Amsterdam naar de vorming van puinhellingen
op IJsland laat ondermeer zien dat complete landschappen met experimenten
vertaald kunnen worden naar andere
planeten. De juiste vertaalslag om landschappen op verschillende planeten met
elkaar te vergelijken is daarbij erg belangrijk.

Lawines op Mars
Het Mars-onderzoek van de UU en het
IJslandonderzoek van de UvA richten zich
beide op de herkenning van vergelijkbare
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landschappen. Experimenten waarin
gebruik gemaakt wordt van planetaire
variabelen zorgen voor een makkelijkere
vertaling naar Mars. Maar het feit dat op
de planeet Mars de zwaartekracht lager
is dan op aarde, heeft verstrekkende
gevolgen voor zwaartekrachtgedreven
processen. Processen zoals lawines,
waarbij sediment over hellende rivierbeddingen onder water of in de lucht over
een puinhelling naar beneden stroomt,
kunnen daar mogelijk op een andere
manier plaatsvinden.
De zwaartekracht wordt in deze processen
vaak als een constante genomen die geen
invloed heeft op de macroscopische
eigenschappen van granulair materiaal,
zoals de rusthoek van een helling die
door sedimentlawines gevormd wordt.
Als de rusthoek van het sediment onafhankelijk zou zijn van de zwaartekracht,
dan zou die hoek op andere planeten in
ons zonnestelsel vergelijkbaar moeten
zijn met die op aarde. De vraag is of deze
aanname klopt.
De zeer beperkte experimenten die
wereldwijd uitgevoerd zijn, geven een
onduidelijk beeld over de exacte invloed
van de zwaartekracht op de hellingshoeken van sediment. Zo zijn er aanwijzingen
dat de invloed van zwaartekracht sterker
is bij een lagere zwaartekracht zoals op
de planeet Mars, en minder sterk bij een
hogere zwaartekracht. Het is zodoende

opmerkelijk dat er weinig wetenschappelijke aandacht bestaat voor de bijdrage
van zwaartekracht in landschapsprocessen. Uiteindelijk is zwaartekracht één van
de krachten die op een systeem werken,
één die verschillend is op verschillende
planeten. Experimenten daarmee zijn
belangrijk om deze landschapsystemen
beter te begrijpen.
De experimentele aanpak is vergelijkbaar
met de manier waarop een bioloog de
werking van een enzym onderzoekt door
bij verschillende temperaturen metingen
te doen. Elke temperatuur is hierbij een
punt op een kromme waarmee de rol van
temperatuur én de werking van het enzym
beter begrepen wordt. Elk experiment dat
bij een andere zwaartekracht wordt uitgevoerd is dus conceptueel gezien ook een
punt op een kromme, waarmee bijvoorbeeld het lawinegedrag op hellingen beter
begrepen kan worden. Door alleen de
sterkte van de zwaartekracht te variëren
is het mogelijk om de bijdrage van andere
materiaaleigenschappen op het lawine
gedrag zoals korrelgrootte, oppervlakteruwheid of korrelgeometrie te isoleren.

Duikvluchten boven de Noordzee
Om onderzoek te doen aan zwaartekracht,
is het nodig om onorthodoxe methoden
niet te schuwen. Zwaartekracht verhogen
is relatief eenvoudig met het gebruik van
centrifuges. Hiermee kunnen experimen-

ten van 1g (9,81 ms-2) tot een veelvoud
daarvan uitgevoerd worden. Het creëren
van een lagere zwaartekracht onder de 1g
is echter een stuk uitdagender. Om met
de zwaartekracht van de planeet Mars
(0,38g) onderzoek naar lawines te doen,
kropen aardwetenschappers Sebastiaan
de Vet (UvA) en Maarten Kleinhans (UU)
in het Cessna Citation onderzoeksvliegtuig van de Technische Universiteit Delft.
De piloten kunnen met dit toestel een
speciale manoeuvre uitvoeren, waarbij
elke gewenste zwaartekracht tussen 0g
en 1g gehaald kan worden. Hierbij trekt
de piloot tijdens een ‘paraboolvlucht’
eerst het toestel steil omhoog onder een
hoek van 50º. Door daarna het vliegtuig
voorover te duwen en de luchtweerstand
van het vliegtuig te compenseren met
de stuwkracht van de motoren, vliegt
het toestel over de top van de parabool.
Vervolgens duikt het toestel weer onder
een hoek van 50º naar beneden. Hierbij
ervaren de experimenten (en dus ook de
inzittenden) tijdens de beginfase van de
duikvlucht een versnelling van 2g gevolgd
door een fase met de lage zwaartekracht
op Mars van 0,38g. Door meerdere duikvluchten achter elkaar uit te voeren, kunnen tijdens de maximaal 15-20 seconden
durende perioden verschillende experimenten gedaan worden. Aan het eind van
elke manoeuvre trekt de piloot het vliegtuig weer uit de duik en ervaren experiment en inzittenden weer een kracht
van 2g. Bij een zonsondergang boven de
Noordzee voerde de vijfkoppige bemanning van de Cessna Citation eind september vorig jaar voor de kust van Nederland

drieëndertig duikvluchten uit. Tijdens de
vlucht werden experimenten gedaan met
draaiende trommels en Hele-Shaw cellen
(een soort dun aquarium) in lucht en
in water. Het uitvoeren van deze lawineexperimenten op de grond is eenvoudig,
maar op enkele kilometers hoogte in een
duikvlucht boven de Noordzee is dit een
sportieve en avontuurlijke onderneming.

Unieke samenwerking
Het initiatief voor de vlucht werd
genomen vanuit de Universiteit van
Amsterdam in het kader van het afstudeeronderzoek van Sebastiaan de Vet.
Ingenieur-vlieger Xander in ’t Veld en
ingenieur Ferdinand Postema van de
TU Delft ontwikkelden op de Control &
Simulation afdeling van de faculteit
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op
dat moment een speciale flight director.
Met deze apparatuur kunnen de piloten
aan de hand van de computer zeer
nauwkeurig de paraboolmanoeuvres
vliegen. De mogelijkheden voor een
unieke samenwerking tussen de aard
wetenschappelijke afdelingen van de
Universiteiten van Amsterdam en Utrecht
en de vliegafdeling van de TU Delft in
de Mars- en IJsland lawine-experimenten
van De Vet en Kleinhans lagen open.
Gezamenlijk werd de vliegcampagne
om de invloed van lage zwaartekracht
op lawines te onderzoeken georganiseerd.
De vluchten werden gefinancierd vanuit
het Programma Gebruikersondersteuning
Ruimteonderzoek, dat de Nederlandse
ruimtevaartorganisatie NSO uitvoert
namens NWO.

De bemanning van de eerste interacademische Mars paraboolvlucht campagne. Vanaf links ingenieur-vlieger Hans Mulder (TUD), ingenieur Ferdinand Postema (TUD), aardwetenschappers Sebastiaan de Vet (UvA) en Maarten Kleinhans (UU) en ingenieur-vlieger Xander in ’t Veld (TUD). Bron: Floren van Olden

Het experiment van de Universiteit van Amsterdam bestaat uit verschillende ‘Hele-Shaw cellen’, of dunne zandlopers. Het zand dat tussen
de platen in de opstelling gegoten wordt, vormt
door lawines een helling. In deze opstelling kan
de stratificatie van sediment onderzocht worden, zoals die met lawines zorgt voor de kenmerkende gelaagdheid in puinhellingen. De
lawines worden met video waargenomen en
opgeslagen.

Op dit moment zijn de onderzoekers druk
bezig met de verwerking van het videomateriaal van de eerste vluchten, om tijdens
een vervolgvlucht later in het voorjaar van
2010 het onderzoek uit te breiden met
extra experimenten. Deze tweede serie
vluchten wordt ook ondersteund door
de Technische Universiteit Delft.
De inzichten, die dit onderzoek geven,
zijn niet alleen waardevol voor het Marsonderzoek, maar ook voor toepassingen
op aarde. In aardse rivierdelta’s en op
aardse puinhellingen in de bergen treden
puinlawines op die met dit onderzoek
beter begrepen kunnen worden. Lawines
hebben vaak verstrekkende socio-economische gevolgen als zij wegen en soms
hele dorpen bedelven, of dammen van
stuwmeren vernielen. Met het uitvoeren
van de experimenten hopen de leden
van het onderzoeksteam daarom ook
het ontstaan, de wrijving en snelheid
van aardse lawines beter te begrijpen.
Sebastiaan de Vet
Initiatiefnemer Mars paraboolvlucht campagne
Universiteit van Amsterdam
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.boekbespreking
Sustainable Energy – without the hot air
We roepen om het hardst dat we
minder fossiele brandstof moeten
gebruiken, minder CO2 moeten
uitstoten en dus overgaan op
milieuvriendelijke energieconsumptie en opwekking. In alle
verhitte debatten worden echter
zelden cijfers en dan vooral vergelijkbare cijfers genoemd. Prof.
MacKay tracht orde in de chaos
te scheppen (wat hem mijns
inziens goed gelukt) door een
stelselmatige numerieke aanpak.
In het eerste deel van het boek
berekent hij wat we (in dit geval de
Britten) zoal aan energie gebruiken. Voor transport, verwarming,
voeding, spullen, gadgets, enz.
Deze verbruiken worden uitgedrukt
in kWh/dag/persoon (kWh/d/p).
MacKay gaat uit van een energieconsumptie van 125 kWh/d/p
voor een gemiddeld persoon; dit is
ook ongeveer het West-Europese
gemiddelde (voor de VS en Canada
is het het dubbele).
Ook berekent hij wat in GB onder
de meest optimale condities aan
energie uit hernieuwbare energiebronnen (wind, getijde, vuilverbranding, zon, etc.) kan worden
opgewekt. Als alles mee zou zitten
en 10% van het land in GB met
windmolens volgebouwd zou
worden, dan zou je maximaal
20 kWh/d/p genereren. Probleem
met windenergie is ook, dat je de
maximale capaciteit zelden haalt,

30% is gebleken het ongeveer
haalbare te zijn. En als je de energie het meest nodig hebt, bijv. als
het erg koud is, is het vaak windstil. Om dit soort fluctuaties op te
vangen, moet je een enorme buffer
aanleggen, nog afgezien van het
feit dat je snelle vraagtoenames
(bijv. als ’s morgens kantoren en
fabrieken weer opstarten) moet
kunnen opvangen.
Alle andere hernieuwbare bronnen
neemt hij ook onder de loep.
MacKay rekent dat je hooguit
1,18 kWh/d/p in GB uit hernieuwbare bronnen kunt halen. De huidige (GB) productie is iets meer dan
1 kWh/d/p. Hierbij is dan niet meegerekend dat op alle grote plannen
continue door de bevolking ‘Nee’
wordt geroepen. NIMBY.
In het tweede deel bekijkt hij wat
de andere opties zijn om de huidige
energieconsumptie te kunnen volhouden. De vraag naar energie zou
op drie manieren kunnen worden
opgelost: 1. de bevolking verminderen; 2. levensstijl veranderen; 3. de
energie-intensiteit reduceren m.b.v.
elektrificatie van transport en verwarming, alsook betere isolatie van
huizen en gebouwen.
Het aanbod van energie zou kunnen worden verhoogd met schone
kooltechnologie, nucleaire toepassingen of hernieuwbare energie
van andere landen (zonne-energie
uit Afrika). Andere vraag is: Hoe

Windmolens op zee, een voorbeeld van hernieuwbare energie
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• David J.C. MacKay • UIT Cambridge, 2008 • ISBN 978-09544529-3-3 • Het boek is ook
online te lezen/downloaden op
www.withouthotair.com

lang kun je toe met bepaalde
soorten ‘schone’ energiebronnen?
Koolvoorraden: bekende reserves
1600 Gt. Is dit een ‘houdbare’
bron? Als je onder houdbaar een
levensduur van 1000 jaar verstaat, dan kun je 1,6 Gt per jaar
produceren. Dit om te zetten in
schone koolverbranding (CO2
afvangen) levert uiteindelijk
1,6 kWh(e)/d/p op. Overigens ligt
de koolconsumptie in 2006 al op
6,3 Gt per jaar en aannemende
dat het verbruik zal blijven groeien, geeft dat bij een groei van
2% per jaar dat alle nu bekende
reserves in 2096 op zijn. Niet erg
houdbaar.
MacKay gaat uitgebreid in op
nucleaire energie, wat een slecht
imago heeft omdat hierbij al gauw
aan nucleaire wapens en andere
gevaren wordt gedacht. Hoe houdbaar zijn de voorraden (1000 jaar
aanhoudend bij een wereldbevolking van 6 miljard personen). Bij
de uitkomsten spelen factoren als
uraniumbronnen (winning uit zeewater?) en wat voor reactoren een
rol. MacKay berekent ook hoeveel
plaats ze innemen, hoeveel
cement en staal hiervoor nodig is
en wat de CO2-voetprint daarvan
is. Hoeveel afval produceren ze?
Ter vergelijking: 10 nucleaire

centrales produceren 0,84 ltr
afval per persoon per jaar, hiervan
is 25 ml hoog radioactief afval;
10 schone kolencentrales produceren per persoon per jaar 40 ltr
as als afval, dit is meestal licht
radioactief.
MacKay stelt een vijftal energiescenario’s op voor GB, maar uit
alles is duidelijk dat zelfvoorziening niet een haalbare kaart is. En
dat is ook het geval voor Europa.
Misschien zouden we moeten proberen minder energie te consumeren, minder verre reizen te maken,
meer vegetarisch eten. Hoe krijg je
het aan de man of vrouw??
Om in onze energiebehoeftes te
voorzien zullen we afhankelijk zijn
van nucleaire energie en eventueel zonne-energie vanuit zonnige
woestijnen in het Zuiden.
In een laatste hoofdstuk gaat hij
nog in op de kosten van CO2afvang. We produceren een 30 kg
per persoon per dag(!) aan CO2 bij
ons huidig gedrag. Bij een kost
van 0,55 kWh per kg om dit af te
vangen, hebben we 16,5 kWh/d/p
nodig, wat bijna evenveel is als de
huidige Britse elektriciteitsconsumptie per persoon per dag nu.
In de appendix geeft hij o.a. een
overzicht van de gCO2 per kWh
opgewekte elektriciteit in een aantal landen: bv. Frankrijk 83, GB
580, Nederland 652. Hij geeft een
aantal aardige vergelijkingen m.b.t.
kosten. Van windmolenparken aan
land (£ 17 miljard voor 35 GW)
tot zonnepanelen in de woestijn
(£ 340 miljard voor 40 GW),
maar ook vergelijkingen van de
belastingopbrengst van tabak
(£ 8 miljard/j); wapens op de
wereld (£ 759 miljard/j). De kosten
van de Bankencrisis in 2008 in GB
alleen £ 500 miljard. De uitgaven
aan onderzoek naar hernieuwbare
energie: £ 0,012 miljard /jaar.
Deel drie geeft alle technische
details en berekeningen. Een
geweldig boek voor iedereen die
in energie is geïnteresseerd.
Lydia Wesselingh

. achtergrond

Mijnstreek wordt
Culturele Hoofdstad
van Europa 2010
Zoals bij ons Limburg, heeft in Duitsland het Ruhrgebied in de tweede helft van de vorige eeuw de bakens
moeten verzetten. De grootschalige steenkoolindustrie viel weg, het overgrote deel van de mijnen ging dicht.
Al snel werd besloten de door de mijnindustrie ‘omgewoelde’ streek te transformeren tot een aantrekkelijk,
dynamisch, groen en vooral cultureel gebied, waarin het industriële verleden werd vervlochten met een
nieuwe toekomst. Kroon op dit streven is de uitverkiezing van de stad Essen, als vertegenwoordiger voor
het hele Ruhrgebied, tot Culturele Hoofdstad van Europa 2010 (samen met Pécs, Hongarije, en Istanbul).

Op 9 januari opende Bondspresident
Horst Köhler de festiviteiten onder de
naam ‘Ruhr 2010’ in de voormalige
kolenmijn ‘Zeche Zollverein’. De mijn,
eens één van de grootste van de wereld,
verwierf in 2001 de status van Unesco
World Cultural Heritage Site, en herbergt
o.a. nu ook het op 10 januari in de oude
kolenwasserij geopende Ruhr Museum.
Waar, in de woorden van het museum,
‘de fascinerende geschiedenis van een
der grootste industriegebieden van de
wereld’, de geologie, en ‘de lange
geschiedenis van de industrialisering,
de gevolgen daarvan en toekomstige
vooruitzichten’ worden getoond.
Ruhr 2010 biedt een overvloed aan culturele manifestaties, waarbij de industriële monumenten in het gebied een grote
rol spelen. Kijk op de volgende websites:
www.ruhr2010.de en www.ruhrmuseum.de

Zeche Zollverein, Schacht XII
Op 23 december 1986 kwam voor Zeche
‘Zollverein’ (51°29’17” / 7°2’38), het
einde van haar industriële bestaan. De
mijn sloot na 135 jaar kolenwinning.
Het begon in 1846/48 toen de eerste
schachten gebouwd werden door de staalindustrieel Franz Haniel, die met de

Zwembad in industriële omgeving: cokes fabriek Zollverein, Essen / Foto: Manfred Vollmer
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Landschapspark Noord-Duisburg | Foto: Manfred Vollmer

naam ‘Zollverein’ uitdrukking gaf aan zijn
hoop op een toekomstig verenigd Duitsland. Vier onderling verbonden complexen
waren het, die elk hun eigen kolen
omhoog brachten. Een relatief luxe situatie waar men eind jaren 20 van de vorige
eeuw van af moest stappen – Zollverein
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maakte toen inmiddels deel uit van het
na de eerste wereldoorlog en onder crisisdreiging ontstane bedrijf United Steelworks, waarin vele industriëlen hun
mijnen en staalbedrijven hadden samengebracht. Schacht XII werd gebouwd, een
centrale schacht waarin alle kool naar

boven werd getransporteerd. 12.000 ton
kool kon per dag verwerkt worden, een
record voor die tijd. Hoewel rondom 1960
de kolencrisis begon en veel mijnen
moesten sluiten, werd de Zollverein in de
jaren zestig nog gemoderniseerd. Ruhrkohle AG, een door de staat gesteunde

maken van de plek een waardevol monument. Architecten Martin Kremmer en
Fritz Schupp ontwierpen begin jaren 30, in
nauwe samenwerking met de mijningenieurs, de bedrijfsgebouwen van Schacht
XII, en in hun werk is de invloed van de
Bauhaus-stijl duidelijk zichtbaar. Vierkante
blokken met smalle rijen vensters en een
stalen raamwerk; voor elke afdeling een
eigen gebouw om het industriële proces
optimaal helder te houden, vorm bepaald
door functie. Stalen skeletten met dunne
een-steens wanden die eigenlijk alleen
maar dienden als bescherming tegen het
weer; de machineriën opgehangen aan het
stalen geraamte, niet gebonden aan vaste
vloer- of plafondhoogtes. Rationele bouw,
snel en relatief goedkoop. Dat de levensduur wellicht beperkt was, was geen
bezwaar, de geologen berekenden dat na
60 jaar het kolenvoorkomen toch wel uitgeput zou zijn. De bouwprincipes van Zollverein zijn een voorbeeld geweest voor vele
mijnen in het Ruhrgebied.

Toekomst

‘reddings’maatschappij waar Zollverein
inmiddels toe behoorde, integreerde het
geheel ondergronds met twee andere mijnen, terwijl nieuwe, gemechaniseerde
winningsmethodes aanpassing van ook
de bovengrondse faciliteiten noodzakelijk
maakten. De diepte waarop de kolen

gemijnd werden ging van de oorspronkelijke 140–200 meter naar een diepste
niveau van meer dan 1000 m in 1980.
Maar uiteindelijk viel toch ook voor deze
mijn het doek, en Schacht XII is nu het
centrum van Werelderfgoed Zollverein.
Geschiedenis, technologie en architectuur

Zeche Zollverein heeft een nieuwe
bestemming gekregen. Een week nadat
de bovengrondse gebouwen in 1986
ophielden te functioneren, kreeg het
complex een beschermde status. Nu zijn
er musea, een museumpad door het
‘oude’ bedrijf, tentoonstellingsruimtes,
winkels, ateliers, restaurants, wandelroutes. In de cokesfabriek, die nog tot 1993
in bedrijf is geweest en die men daarna
tevergeefs probeerde naar China te ver
kopen, is in de zomer een zwembad en
in de winter een ijsbaan.
‘Behalt durch Umnutzung’ is het motto
van Zeche Zollverein, een motto dat voor
het hele Ruhrgebied kan gelden. Na het
pijnlijke verlies van de duizenden banen
vormt het unieke culturele erfgoed nu de
basis van nieuwe ontwikkelingen. In de
oude mijngebouwen, ovens en gasopslagtanks huizen moderne bedrijven, en er is
zwaar ingezet op toerisme en cultuur. Zo
is Zollverein’s Schacht XII nu het middelpunt van ‘Ruhr 2010’. Meer regionaal
voert een “Industrial Heritage Trail”,
lengte ongeveer 400 km, langs 25 ‘ankerpunten’: industriële/culturele monumenten, voor de industrie-arbeiders gebouwde
woonwijken en fraaie uitzichtpunten. Een
route niet alleen voor de auto, maar ook
voor de fiets!
Frederique van Schijndel
Meer informatie: http://www.erih.net/regional-routes/germany/
ruhrgebiet.html
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.zaken overzee

The Application of
LiDAR to the Mapping
of Mountains
Swiss geologists, such as H. Badoux, and Canadians, such as J.A. Allan, were great mappers of mountains.
Nowadays, the use of airborne LiDAR (an acronym for Light Detection And Ranging) is becoming increasingly
common in mapping mountains. LiDAR systems employ intense pulses of light, typically generated by lasers,
and sensitive optical detectors to receive the reflected pulses.

Fig. 1: DEM from LiDAR of Turtle Mountain area with trees removed.
Inset: Same area with trees en buildings.
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Fig. 2: Geology from Langenberg et al., 2007 draped over LiDAR.

(Badoux et al., 1990) was draped over
the DEM with GIS (ArcInfo) technology,
which allows the area to be viewed downplunge (Figure 3). These views can be
compared with down-plunge cross sections of cylindrical domains (Figure 4).
In the Haute Pointe area, the precise
location of the lower contact of the
Urgonian (Barremian) lithostratigraphic
unit could be shown to be 100 m southeast from the location mapped in the
1980’s. In other areas, contacts were
mapped more than 100 m away from
their true location. Faults could also
be located more precisely.

Summary

Fig. 3: Geology of part of the Morcles Nappe from Badoux et al., 1990 draped over LiDAR viewed in
down-plunge direction.

Airborne LiDAR systems consist of a laser
machine mounted beneath an airplane or
helicopter that follows a predefined path.
The ground is then scanned by means of
tens of thousands of pulses per second
emitted from the laser. In order to obtain
measurements for the horizontal coordinates (x, y) and elevation (z) of the
objects scanned, the position of the
aircraft is determined using accurate
differential GPS measurements and the
distance from the aircraft to the ground
is calculated. These measurements generate a three-dimensional cloud of points
with irregular spacing. Left unfiltered,
the model includes treetops, buildings
and vehicles and the image looks like
a picture. Many of these non-ground
features can be removed to produce a
bare-earth Digital Elevation Model (DEM),
which is especially useful for geologists.

plane location of stratigraphic contacts of
the Turtle Mountain Anticline can be
accurately placed on the DEM. Contacts
needed adjustments of up to 150 m on
the existing maps. The trace of the steeply dipping main coal seam, which was
mined in the Frank Coal mine from 1901
to 1918, can also be accurately mapped
from well defined mine subsidence pits.

Morcles Nappe, Switzerland
The University of Lausanne (and the
Canton de Vaud) obtained LiDAR images
of the Morcles Nappe from Swisstopo,
the Swiss Geo-information Centre.
The geology of the ‘Diablerets’ map-sheet

The remarkable feature about LiDAR is its
capability to remove non-ground objects.
LiDAR presents a valuable tool to recognize features that would otherwise remain
obscured by vegetation. It is anticipated
that this technique combined with
improved cross sectioning methods will
revolutionize the mapping of mountains.
C. Willem Langenberg
Long Mountain Research Inc.
Edmonton, Alberta, T6H 0Y1, Canada
cwlangen@telus.net
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Turtle Mountain, Canada
The Alberta Geological Survey purchased
LiDAR data for a 33 square km area covering Turtle Mountain in SW Alberta (inset
Fig. 1). Trees and buildings were removed
by filtering and the resulting bare earth
DEM shows details of rock structures
(Fig. 1), which are concealed in regular
aerial photos mainly due to vegetation
cover. Draping an existing geological map
over this DEM, using ArcInfo GIS technology, allows refinement of these maps
(Fig. 2). The trace of the Turtle Mountain
Thrust as displayed on a GSC geological
map (Norris, 1993) can now be placed
more accurately (Langenberg et al.,
2007). In addition, the trace of the axial

Fig. 4: Composite profile of the Morcles Nappe from Langenberg et al., 1987.
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.onderzoeksreis
JOIDES Resolution
op weg naar Antarctica
Op 9 januari is het onderzoekschip de JOIDES Resolution vertrokken
uit Wellington, Nieuw-Zeeland, voor IODP (Integrated Ocean Drilling
Programme)-expeditie 318 naar Wilkes Land, Antarctica. Henk Brinkhuis (UU) is, samen met Carlota Escutia Dotti (Universiteit van Granada,
Spanje), co-chief scientist van deze expeditie. Naast Henk Brinkhuis
zijn nog twee Nederlandse wetenschappers aan boord: palynoloog Peter
Bijl van de UU en sedimentoloog Sandra Passchier van de Universiteit
van New Jersey, VS. Nederland draagt bij aan het internationale onderzoeksprogramma IODP via NWO.
Tijdens deze expeditie, die tot
9 maart duurt, zullen boorkernen
genomen worden voor de kust van
Wilkes Land, met het doel een
reconstructie te maken van het
klimaat van de laatste 33 miljoen,
toen de aarde veranderde van een
broeikaswereld naar één waar ijstijden heersten.
De geschiedenis van het ijs op
Antarctica, met name de langeretermijn dynamiek van de ijskappen, is slecht bekend. Een goede
kennis daarvan is belangrijk in

verband met mogelijke klimaatveranderingen in de toekomst. Door
het sediment te onderzoeken dat
in de loop van de miljoenen jaren,
mede door het aangroeiende of
afsmeltende ijs, ‘over de rand’ van
het continent in zee terecht is
gekomen, is de geschiedenis van
deze periode te ontrafelen.
De JOIDES Resolution zal op verschillende locaties boringen zetten en die met een zo hoog mogelijke resolutie bestuderen en dateren. Die gegevens worden gebruikt

De geplande route van IODP-expeditie 318

om vragen te beantwoorden als
hoe koud (of warm) het was, of
het water zout of brak was, hoeveel materiaal door gletsjers is

.boekbespreking
Experiment NL 2, Wetenschap in Nederland, 2009

• Redactie M. Senten • G+J
Publishing • Diemen/Den Haag •
ISBN 978-94-6044-014-4 •
220 blz. • prijs: € 17,95 •
Na het succes van het eerste deel
van Experiment NL ligt nu Experiment NL 2 in de winkels. Het vier-
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de NWO publieksboek (na de
boeken ‘Verwondering’, ‘Op onderzoek’ en ‘Experiment NL 1’) dat
in begrijpelijke taal opmerkelijke,
briljante, leuke en spannende
onderzoeksprojecten van het afgelopen jaar beschrijft. Onderzoeksprojecten op alle terreinen. Een
greep: Hoe snel kan evolutie gaan?
Gingen Syriërs kaas eten door klimaatverandering? Blanke en zwarte slavenkopers op Curaçao. Hoe
documenteer je gebarentaal?
Kleitabletten ontcijferen. Een
robotvogel naar Mars. Nieuwe
methodes bij chemotherapie.
Nederlanders zijn flirthorken. De
Babelvis (gemunt door Douglas –
the hitchhikers guide to the galaxy
– Adams). Hoe objectief is een
proces-verbaal; en nog heel veel
meer. Voor alle wetenschapsgebie-

den komt een specialist aan het
woord, en in kleinere kaders worden specifieke studies uitgelicht.
NWO wil met deze jaarlijkse uitgave de door haar gefinancierde
onderzoekers een podium geven
en laten zien welk excellent onderzoek er in Nederland gedaan wordt.
Het is een breed spectrum dat zich
ontvouwt. Jos Engelen, voorzitter
van NWO: ‘Experiment NL kan
altijd en overal. Er staan lange artikelen in, voor thuis of in de trein.
En korte voor in de wachtkamer of
als ‘conversation piece’ bij een borrel’. Een koffietafel boek, ja, maar
wel een erg leuk exemplaar.
Experiment NL 2 is in de boekwinkels, bij de kiosk, in de sigarenwinkel en bij de benzinepomp te koop.
Frederique van Schijndel

meegevoerd en hoe stabiel de
ijskappen waren.

Publiciteit
De Universiteit Utrecht heeft speciaal voor deze expeditie een website geopend (zie onderaan dit artikel voor websites) waarop de
onderzoekers aan boord kunnen
communiceren met het publiek.
Er reist een professioneel filmteam
mee, dat opnames maakt van de
gehele expeditie. Er komt een
educatieproject waarbij de wetenschappers aan boord contact hebben met een aantal scholen. Ook
wordt er gekeken naar een verbinding tussen deze IODP-expeditie
en de klipper Stad Amsterdam, die
in het kader van het Beagle-project
de tocht van Charles Darwin
‘navaart’ en momenteel op het
Zuidelijk Halfrond is. Henk Brinkhuis en Peter Bijl houden op
Kennislink een weblog bij.
Websites:
Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/NL/
faculteiten/geowetenschappen/Actueel/dossiers/
expeditiewilkesland/Pages/default.aspx
JOIDES Re: www.joidesresolution.org
Kennislink: www.kennislink.nl
You tube: http://youtube.com/user/oceanleadership
IODP expeditie Wilkes Land: http://publications.
iodp.org/scientific_prospectus/318/
IODP: http://iodp.org/index.php
Peter Bijl op tv: http://www.wetenschap24.nl/
video/bekijk/wmv/1/nu!-boren-in-de-klimaat
geschiedenis-.htm

.promotie

Van riviervallei
naar estuarium
De verwachte klimaat- en zeespiegelveranderingen in de komende eeuw staan hoog op de agenda. De mensheid heeft in het verleden al vaak met dergelijke veranderingen om moeten gaan, ook al was zij er toen zeker
niet debet aan. Maar ondanks de afwezigheid van menselijke invloed, kunnen gebeurtenissen uit het verleden
ons veel leren over hoe kust- en riviersystemen reageren op bijvoorbeeld een snelle zeespiegelstijging. Daarnaast bieden ze een geologisch perspectief voor de toekomst: wat kunnen we verwachten en wat is uitgesloten.
Mijn promotieonderzoek behelsde de verdrinking van de Rijn-Maasvallei in West-Nederland na de laatste ijstijd
en de ontwikkeling van deze vallei naar een estuarium.

Aan het begin van het Holoceen, zo’n
11.700 jaar geleden, stond de zeespiegel
meer dan 60 meter lager dan nu. Met
enige voorzichtigheid kon men met droge
voeten naar Engeland lopen. Waar nu
Rotterdam ligt, stroomden de Rijn en
de Maas in een ondiepe vallei met aan
weerszijden hogere dekzandgebieden.
Vijfduizend jaar later zag dit landschap
er volledig anders uit. De zeespiegel was
meer dan 50 m gestegen en de rivier
vallei was veranderd in een estuarium
met aan weerszijden een Waddenachtige
omgeving. Het landschap was ook flink
opgehoogd: een sedimentpakket van
maximaal 15 m dik bedekte het landschap uit de ijstijd. Doordat Rotterdam
en omgeving zo dicht bebouwd zijn, zijn
er veel grondgegevens over het sedimentpakket aanwezig. Tijdens mijn onderzoek
heb ik deze data, die verspreid waren
over verschillende instituten en gemeentes, verzameld en samengevoegd tot een
database; daarnaast zijn er ook behoorlijk
wat nieuwe boorgegevens verzameld.
De database bestaat uit tienduizenden
boringen en sonderingen, buitengaatse
seismiek, honderden koolstofdateringen
en tientallen OSL (Optical Stimulated
Luminescence)-dateringen aan kwarts
korrels (zie www.ncl-lumdat.nl voor meer
informatie over OSL). Met behulp van al
deze informatie heb ik de ondergrond van

Marc Hijma in het veld.
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West-Nederland in de vingers gekregen
en de verdrinking in kaart gebracht. Het
onderzoek is gedaan binnen het departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met
TNO Bouw en Ondergrond en Deltares.

Zeespiegelstijging
Nederland kent een goede traditie van
zeespiegelonderzoek. Het werk van Saskia Jelgersma en Orson van de Plassche
is wereldberoemd en heeft voor WestNederland een betrouwbare zeespiegel
reconstructie van de laatste 7.500 jaar
opgeleverd. Uit de periode daarvoor is
veel minder bekend over zeespiegelstanden, terwijl juist in die periode de verdrinking van de Rijn-Maas vallei begon.
Eén van de doelen van mijn onderzoek
was daarom de bestaande zeespiegel
curve zover mogelijk terug in de tijd door
te trekken. Hierbij is gebruikt gemaakt
van de beproefde basisveenmethode.
Het basisveen vormde zich in de vallei,
en later ook daar buiten, als gevolg van
de zeespiegelstijging. De vallei vernatte,
de getijdeninvloed nam toe en er ontstonden veenmoerassen langs de gemiddelde
hoogwaterlijn. Wanneer je de ouderdom
en de diepte van het veen weet, weet je
dus ook het hoogwaterniveau van die tijd
en, indien het getijverschil bekend is,
eveneens het gemiddelde zeeniveau.
Dit simpele concept blijkt in de praktijk
weerbarstig. In lagere delen van de vallei
ontstond bijvoorbeeld al veen voordat de
zee invloed kreeg. Het daar gevormde
veen heeft dus geen enkele relatie met
een zeespiegelstand. Het is dus heel
belangrijk goed de landschappelijke context te weten van het veen dat gedateerd
wordt. Daarnaast groeien de verschillende
veensoorten (bijv. bos, riet, zegge, etc.)
elk in verschillende waterdieptes, is het
getijverschil vaak onbekend en is het
basisveen behoorlijk gecompacteerd door
de druk van bovenliggende sedimenten.
Deze onzekerheden dienen alle goed
gewogen en meegenomen te worden in
het onderzoek.
Het blijkt dat de zeespiegel in WestNederland 9.000 jaar geleden zo’n 24 m
lager stond dan nu. In het navolgende
millennium steeg deze naar –13.5 m
N.A.P. (±1 m/eeuw!). De snelheid van
zeespiegelstijging nam daarna langzaam
af doordat de grote landijskappen van
Scandinavië en Noord-Amerika weggesmolten waren. Tussen 8.000 en 7.000
jaar geleden steeg de zee nog met 50 cm/
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Landschappelijke situatie rondom Rotterdam 9100 jaar geleden (Figuur 1).

eeuw naar –8 m N.A.P., daarna nam de
stijgsnelheid snel af om vanaf het begin
van de 19de eeuw weer toe te nemen.
De huidige wereldwijd gemiddelde
snelheid is 25–30 cm/eeuw. In mijn
proefschrift heb ik hierover de volgende
stelling opgenomen: “de snelheid van
(eustatische) zeespiegelstijging zal de
komende eeuwen zeker niet hoger worden
dan 1 m/eeuw, de waarde die bereikt
werd tijdens het toppunt van het landijs
smelt in het Vroeg-Holoceen. Modeluitkomsten die anders beweren dienen met
een korrel zout genomen te worden”.

Verdrinking van het landschap
Door de snelle stijging van de zee veranderde het landschap rondom Rotterdam

in rap tempo. Op basis van gegevens uit
de database heb ik de veranderingen met
behulp van kaarten inzichtelijk gemaakt.
Aan de hand van twee van deze kaarten
bespreek ik hier de ontwikkelingen. Cursieve getallen tussen haakjes verwijzen
naar een locatie op de kaart.
De eerste kaart (Fig. 1) geeft de situatie
van 9.100 jaar geleden weer toen de zeespiegel 24 m lager stond dan nu, en er
nog geen getijdeninvloed was. De Rijn
(2), Maas en Schelde (7) stromen als
meanderende rivieren door een ondiep en
zeer moerassig dal (5). Aan weerszijden
van het dal liggen enkele meters hoger
gelegen dekzandgebieden die begroeid
zijn met bossen (3). In het dal liggen
eerder gevormde stuifduincomplexen (4)

gemakkelijker erodeert dan klei, waardoor
er dus uiteindelijk een uitstulping ontstaat. Daarnaast voeren de rivieren constant nieuw sediment aan dat er ook voor
zorgt dat de terugschrijding van het mondingsgebied relatief langzaam verloopt.
Waar de Rijn in het diepere estuarium
uitmondt via een complex stelsel van
geulen (26) bouwt hij tijdelijk een delta
uit (25).

Hoe ging en gaat het verder

Landschappelijke situatie rondom Rotterdam 7500 jaar geleden (Figuur 2).

hoog en droog in het zompige gebied.
Uit de vele archeologische vondsten op
de duinen blijkt duidelijk dat dit goede
plaatsen voor bewoning waren. Ten westen van de huidige Maasvlakte komen
de Rijn, Maas en Schelde samen in een
brede riviervlakte (1) waarop veel houtrijke klei wordt afgezet. De kustlijn ligt tientallen kilometers verder de deels droge
Noordzee op. Omdat er nog geen zeeverbinding is tussen het zuidelijk deel van
de Noordzee (kustgebieden België, Zeeland en Zuid-Holland) en het deel ten
noorden van de Waddeneilanden, is het
nog steeds mogelijk om vrij gemakkelijk
te voet Engeland te bereiken.
De volgende kaart (Fig. 2) toont aan hoe
het landschap er 7.500 jaar geleden uit-

zag, compleet anders dus! De zee is in de
tussentijd 11 meter gestegen en het
getijverschil is 1,5 m. De kustlijn is een
stuk naar het oosten opgeschoven en ligt
ongeveer 10 km ten westen van de huidige lijn. De kust zit vol zeegaten die in
verbinding staan met Waddenzeeachtige
gebieden. Ook de moerassen zijn ver naar
het oosten teruggedrongen. De Rijn,
Maas en Schelde komen samen in een
groot en breed estuarium (23, 24). De
monding steekt een flink stuk verder in
zee dan de Waddeneilanden aan weerszijden. Dit verschil is veroorzaakt doordat in
het mondingsgebied veel van de bovengenoemde houtklei in de ondergrond zit. In
de voormalige dekzandgebieden bestaat
de ondergrond vooral uit zand dat veel

Mijn onderzoek richtte zich vooral op de
verdrinking van de Rijn-Maas vallei in
de periode vóór 6000 jaar geleden.
Toen bevond de kustlijn zich op zijn
meest oostelijke positie, langs de lijn
Rijswijk-Voorburg-Voorschoten. Daarna
bereikte hij, door eerst uit te bouwen en
toen weer een stukje terug te gaan, zijn
huidige positie. De landschapsgeschiedenis van het mondingsgebied van de RijnMaas is er dus een van vele grootschalige
veranderingen die we ons in onze huidige
tijd niet meer kunnen voorstellen. Onze
kust wordt nu goed beschermd en zal niet
veel veranderen in de komende eeuw.
Er zijn echter nog genoeg gebieden die
meer natuurlijk zullen reageren op de
huidige zeespiegelstijging, die in de toekomst wellicht nog wat sneller zal gaan.
Hopelijk dragen mijn resultaten bij tot
een beter begrip van de manier waarop
mondingsgebieden zich aanpassen aan
zeespiegelstijging, en kunnen preventieve
maatregelen genomen worden. Zonder
een goed besef van eerdere aanpassingen
gedurende periodes waarin de zee veel
sneller steeg dan nu, kunnen er geen
goede boven- en ondergrenzen gesteld
worden aan wat mogelijk is, en dienen
voorspellingen dus met zorg gepresenteerd en gebruikt te worden.
Marc Hijma, departement Fysische Geografie,
Universiteit Utrecht
Huidig adres: Faculteit Archeologie,
Universiteit Leiden,
m.p.hijma@umail.leidenuniv.nl
Het proefschrift is zolang de voorraad strekt te verkrijgen bij de
auteur, maar ook te downloaden via http://igitur-archive.library.
uu.nl/dissertations/2009-1209-200111/UUindex.html
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. personalia

.nwo
Fusie NIOZ en NIOO
(Bron: NWO en KNAW)
Koepelorganisaties KNAW en
NWO hebben, naar aanleiding
van het advies van de commissie
Breimer, het besluit genomen het
Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
op Texel en het Centrum voor
Estuariene en Mariene Ecologie
(CEME, onderdeel van het NIOO,
het Nederlands Instituut voor
Ecologie) in Yerseke, de twee
belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek, te
laten fuseren. Met deze krachtenbundeling bouwen de instellingen
voort op de al langer bestaande
intensieve samenwerking.
Met de overgang van het CEME
naar het NIOZ ontstaat een
instituut dat alle aspecten van het
zeeonderzoek bestrijkt. Hiermee
wordt de nationale kennisinfrastructuur versterkt, onder meer
door een efficiëntere benutting
van de zeeonderzoeksfaciliteiten.
Het nieuwe onderzoeksinstituut
krijgt daarmee een sterkere positie voor het uitvoeren van internationaal hoogwaardig fundamenteel
kust- en zeeonderzoek. Het NIOO
zet als KNAW-instituut haar internationaal georiënteerde ecologische onderzoek op het gebied
van zoetwater en land voort.
Met dit besluit nemen KNAW en
NWO het advies van de Adviescommissie Herschikking CEME
integraal over. De commissie

bestond uit Douwe Breimer (oud
Rector-Magnificus van de Universiteit Leiden), Steph Menken
(hoogleraar Evolutiebiologie aan
de Universiteit van Amsterdam)
en Sjoerd Wendelaar Bonga (emeritus-hoogleraar Dierfysiologie aan
de Radboud Universiteit Nijmegen).

Nieuw voorzitter gebiedsbestuur NWO-ALW
Prof.dr.ir. J.T. Fokkema rectormagnificus van de TU Delft is per
1 januari 2010 de nieuwe voorzitter van het gebiedsbestuur NWOALW. Hij volgt hiermee prof.dr.
Ruby Rabbinge op die na twee
zittingstermijnen reglementair
afgetreden is.
Het bestuur bestaat uit:
Prof.dr.ir. J.T. Fokkema
(TU-Delft)
Prof.dr. M.J.R. Wortel (UU)
Prof.dr. L. Dijkhuizen (RUG)
Prof.dr. M. Dicke (WUR)
Prof.drs. M.A. Herber (RUG)
Prof.dr. B.J.J.M. van den Hurk
(KNMI)
Prof.dr. M. Joëls (UvA)
Prof.dr. C. Mariani (KUN)
Prof.dr. N.M. van Straalen
(VU Amsterdam)

Rubicon-subsidies voor
geoloog Martin Ziegler
De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) heeft aan vier Utrechtse

.universiteiten
Universiteit van Amsterdam
Masters, 9 december 2009
C. Eschauzier (Earth and Environmental Sciences)
Vrije Universiteit
Masters, 13 januari 2010
W. Beets (Paleoclimate and
Geoecosystems)
J. Croes (Hydrology)
K. Ewonde Etongo (Solid Earth)
J. Graven (Geoarcheology)
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R. Fernandes (Geoarcheology)
G. Venhuizen (Science Communication)

Universiteit Utrecht
Masters, 11 december 2009
J.F. Bijkerk (Geology)
W. Dabekaussen (Geology)
S.M. Roels (Hydrology)
K. Støverud (Environmental
hydrology)

wetenschappers een Rubiconsubsidie toegekend. Pas gepromoveerde Nederlandse onderzoekers
kunnen met deze subsidie onderzoekservaring opdoen in het buitenland.
Geoloog Martin Ziegler is een
van de vier gelukkigen. Voor zijn
onderzoek (Natuurlijke variabiliteit
in CO2 – Analoog voor het globale
klimaat aan het eind van de
21ste eeuw?) gaat hij 24 maanden
onderzoek doen aan de LamontDoherty Earth Observatory van de
Columbia University (USA). Zijn
onderzoeksvraag richt zich op het
bepalen van hoogte en effect van
de CO2-concentratie rond 25 miljoen jaar geleden en hij zal de
gevolgen daarvan onderzoeken.
Informatie over Rubicon:
www.nwo.nl/rubicon

Adreswijziging
A. Asschert
Conradkade 59
2517 BR Den Haag
A. Bakker
Centaurusstraat 15
1033 AW Amsterdam
P. Clemente
Tornsangervej 11-2nd TV
2400 Copenhagen NW
Denemarken
J.T. van Gorsel
Beach Street 1203-115
3207 Port Melbourne
VIC Australië
C.M. van den Hooven
Mignonpad 12
3916 ET Amersfoort

. 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
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1054 VJ Amsterdam
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R. Timmerman
Tulpstraat 42
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Nieuwe leden
H.T. Lemmers
Eerste Nassaustraat 32-2
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10 februari 2010
‘Shallow Geothermy. A geological
potential in Belgium?’ Museum
des Sciences Naturelles, Brussel.
Informatie: www.blug-ublg.be

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.

Tot en met 28 februari 2010
Tentoonstelling in Naturalis
‘Gezicht van onze evolutie. Verdwaalde voorouder’ rondom de
vondst van de 1,8 miljoen jaar
oude Dmanisi-schedel uit Georgië.
Informatie: www.naturalis.nl

16 – 19 juni 2010
The Water History Conference,
georganiseerd door UNESCOIHE, IWHA, TU-Delft. Informatie:
www.waterhistory2010.citg.
tudelft.nl

22 – 23 april 2010
NAC 10, Veldhoven. Voor meer
informatie zie pagina 3 van deze
Geo.brief en www.nac10.nl

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

1 mei 2010 en 18 juli 2010
Excursies “Nederlandse landschappen elders in Europa”,
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