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Bij het verschijnen van deze  
Geo.brief gaan we al weer bijna  
het najaar in en bent u hopelijk  
uit gerust en opgefrist terug van  
de zomervakantie, of moe maar  
tevreden terug van veldwerk.

Voor het KNGMG staan dit najaar de 
Staringlezing en de uitreiking van 
de Van Waterschoot van der Gracht 
penning aan Salle Kroonenberg  
op het programma, en hoopt het 
bestuur ook weer de Escherprijs 
voor de beste afstudeerscriptie  
uit te kunnen reiken. Tot nu toe  
is echter slechts één inzending  
ontvangen. In overleg met de 
Escherprijs jury hoopt het bestuur 
door de sluitingstermijn te verlen-
gen meer inzendingen te ontvangen 

en roept daarom studenten en bege-
leiders op om toch vooral de kleine 
moeite te nemen om goede, innova-
tieve scripties op te sturen.  
Een niet onaanzienlijke geldprijs 
(2500 euro), een jaar lidmaatschap 
van het KNGMG, een feestelijke uit-
reiking en vooral ook de erkenning 
voor de onderzoeksprestaties zijn 
dat toch zeker waard.
Ondertussen komt ook ons honderd-
jarig jubileum in 2012 steeds dich-
terbij. Onder leiding van Peter Floor 
maakt het lustrumboek goede vor-
deringen. Dit boek zal de ontwikke-
ling van gedachten, bedrijvigheid, 
onderwijs en onderzoek in de 
Nederlandse aardwetenschappen  
op toegankelijke, kroniekachtige 
manier beschrijven. De geschiede-

Het geheugen van het KNGMG

.van de voorzitter

nis en de verrichtingen van het 
KNGMG blijven daarbij natuurlijk 
niet buiten beschouwing.  
De geschiedschrijving van ons 
Genootschap is mede afhankelijk 
van wat bewaard gebleven is in  
ons archief, het geheugen van het 
KNGMG. Enige tijd geleden was 
echter al gebleken dat het er met 
ons archief niet zo goed voorstond. 
Dankzij de inspanningen van vooral 
Aad van Zuuren is hier nu veel beter 
zicht op, en het bestuur is hem hier 
zeer dankbaar voor. Uit zijn inven-
tarisatie blijkt dat vooral de archief-
stukken van 1912 to 1970 redelijk 
goed op orde zijn; na 1970 is het 
echter een rommeltje. De oorzaken 
voor de gebrekkige archivering na 
1970 zijn mogelijk de veranderin-
gen in structuur van ons Genoot-
schap (kringen en afdelingen), de 
verschillende verhuizingen samen 
met het ontbreken van duidelijke 
richtlijnen voor het bewaren van 
archiefwaardige stukken. Meer 
recentelijk zullen het gebruik van 
email en internet een belangrijke 

rol hebben gespeeld in het onvolle-
dig bijhouden van ons archief.  
Na een heroïsche speurtocht op 
achterzolders en bergkasten in 
Delft, Utrecht, Zeist en Winschoten 
is waarschijnlijk het meeste nu 
terecht, samengebracht in ons 
archief op KIVI-NIRIA in Den Haag. 
Probleem blijft dat de stukken 
ongeordend zijn en daardoor niet 
toegankelijk.
Het bestuur zal zich nu buigen  
over de vraag hoe het verder moet 
met ons archief. Wat willen we met 
ons archief, hoe en waar moet het 
bestaande archief op langere ter-
mijn bewaard worden? Wat moet er 
van huidige en toekomstige stukken 
bewaard blijven nu de meeste docu-
mentatie op elektronische media is 
vastgelegd, en zullen deze over 
enkele jaren nog leesbaar zijn?  
Wij zullen hiertoe richtlijnen opstel-
len in de hoop dat ons Genootschap 
bij haar 150- of 200-jarig jubileum 
nog een geheugen heeft.

Menno de Ruig

.www.kngmg.nl

Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het  
kngmg-web voor de komende periode is: 

Maastrichtien

KNGMG op Hyves

Aardwetenschappers die geïnteresseerd zijn in de nieuwe media, worden 
uitgenodigd eens langs te komen op www.geologie.hyves.nl. U kunt  
er foto’s en video’s over geologie bekijken, berichten lezen, mee doen  
aan forums, links naar andere internetsites over geologie vinden en  
nog veel meer. Op dit moment staat er bijvoorbeeld een filmpje met  
een reconstructie van de gevolgen van een grote meteorietinslag.  
Als u ook de moeite neemt om gratis een account op Hyves aan te 
maken, dan kunt u zelf deelnemen aan de discussies en zich voegen  
bij de 175 bestaande leden.
De hyve is opgericht om professionals, studenten en liefhebbers met 
elkaar in contact te brengen. Alles is gratis en geheel vrijblijvend.

De beheerder, Frank van den Bos

Prof.Dr. Sierd Cloetingh, KNAW-
hoogleraar Tektoniek aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, is onder-
scheiden met de Alexander von 
Humboldtprijs. Deze prijs wordt 
door de Alexander von Humboldt 
Stichting toegekend aan toonaan-
gevende onderzoekers, van wie  
de komende jaren belangrijke  
bijdragen aan hun vakgebied  
worden verwacht. 
Sierd Cloetingh werd onlangs 
benoemd tot lid van de nationale 
Duitse Academie van Technische 
wetenschappen Acatech. Eerder 
werd hij gekozen tot lid van onder 
meer de Koninklijke Noorse en 
Deense academies. Hij is lid van 
de European Research Council 
(ERC), ingesteld in 2007, om 
excellent onderzoek in Europa te 
bevorderen. De ERC doet dit door 
het toekennen van substantiële 
onderzoekssubsidies voor top-
talent (met een totaal budget van 

Alexander von Humboldtprijs  
voor Sierd Cloetingh

.prijs

1,2 miljard euro in 2010) in de 
vorm van Grants voor zowel Star-
ting Investigators als Advanced 
Investigators. Cloetingh is, na  
het aftreden van Paul Crutzen,  
de tweede Nederlander die zitting 
heeft genomen in de ERC. Hij  
is de enige aardwetenschapper  
in de ERC Scientific Council.
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doorstroming van vrouwelijke geo-
wetenschappers naar medior- en 
seniorfuncties te wensen overlaat 
(zie ook www.vrouwen.net/gaia/). 
Met de Diversiteitsprijs wil GAIA 
jaarlijks extra aandacht geven aan 
personen en organisaties die zich 
op bijzondere, effectieve en/of 
doortastende manier hebben 
in gezet om de loopbanen van geo-
wetenschappelijke vrouwen te  
stimuleren, of die daadwerkelijk 
een juiste diversiteitsverhouding 
(i.e. conform het percentage 
afstuderenden in voor die functie 
relevante jaren) binnen de organi-
satie hebben bereikt. In 2009 is 
de Diversiteitsprijs gewonnen door 
DIVA, het vrouwennetwerk van het 
KNMI (zie Geo.brief 1, 2010).
De prijs voor de ‘GAIA Vrouw van 
het Jaar’ is voor een vrouwelijke 
geowetenschapper die een bijzon-
dere carrièrestap heeft gezet of 
prestatie heeft geleverd binnen 
haar vakgebied. GAIA wil met 
deze prijs extra aandacht en 
zichtbaarheid geven aan de vele 
excellerende bètavrouwen in ons 

GAIA is een netwerk voor vrouwen 
met een aardwetenschappelijke 
achtergrond, loopbaan of interes-
se. GAIA biedt deze vrouwen een 
mogelijkheid tot ontmoeting en 
netwerken, en wil hen ondersteu-
nen in hun loopbaanontwikkeling. 
GAIA wil in dialoog met werkgevers 
en onderwijsinstellingen een bij-
drage leveren aan het realiseren 
van een meer diverse en gender-
gelijke werkomgeving met als doel 
een betere benutting van vrouwe-
lijk potentieel in de geoweten-
schappen. Sinds 2009 kent GAIA 
twee speciale jaarlijkse prijzen: De 
‘GAIA Diversiteitsprijs’ en de prijs 
voor de ‘GAIA Vrouw van het Jaar’! 

De prijzen van 2009
De ‘GAIA Diversiteitsprijs’ is  
ingesteld voor de persoon of  
organisatie die zich heeft onder-
scheiden met zijn/haar inzet  
voor de loopbaanontwikkeling  
van geowetenschapsters en  
andere bètavrouwen. Uit het 
GAIA-loopbaanonderzoek afgerond 
in 2004, blijkt dat met name de 

GAIA Diversiteitsprijs en GAIA ‘Vrouw van het Jaar’ prijs

.oproep voor 2010

land. De GAIA-prijs ‘Vrouw van 
het Jaar 2009’ is toegekend aan 
Dr. Klaudia Kuiper, onderzoeker 
geologische tijdschalen bij de 
Faculteit Aard- en Levensweten-
schappen van de Vrije Universiteit 
en de faculteit Geowetenschap-
pen van de Universiteit Utrecht 
(zie Geo.brief 1, 2010).

Jury 
Er wordt gestreefd naar een even-
wichtig samengestelde jury, met 
zowel mannen als vrouwen, en 
vertegenwoordigers van verschil-
lende aardwetenschappelijke 
organisaties.
De juryleden van 2009 waren: 
Prof. Nanne Weber (senior  
onderzoeker KNMI en hoogleraar 
Klimaatmodellering en analyse, 
Universiteit Utrecht), Prof. Rien 
Herber (hoogleraar Geo-energy, 
Rijks Universiteit Groningen en 
lid gebiedsbestuur NWO-ALW),  
en Jan Groen (voormalig directeur 
WL|Delft Hydraulics en ere-
ambassadeur van het GAIA 
Ambassadeursnetwerk).” 

De Escherprijs is de prijs die het 
KNGMG ieder jaar kan uitreiken 
voor een bovengemiddeld goede 
Master afstudeerscriptie van een 
student in de Aardwetenschappen. 
Voor inzending komen in aanmer-
king Masterscripties geschreven 
of voltooid in het academisch jaar 
2009/2010.
De prijs bestaat uit een geld bedrag 
van 2500 euro, een jaar lidmaat-
schap van het KNGMG en een uit-
nodiging om te publiceren in The 
Netherlands Journal of Geosciences. 
Denkt u zelf in aanmerking te ko -
men voor de prijs of begeleidt u een 
student wiens/wier scriptie in aan-
merking komt, stuur dan de scriptie 

Sluitingsdatum inzendingen  
verlengd tot 1 oktober 2010

.escherprijs 2010

Zoals u in de vorige Geo.brief hebt 
kunnen lezen is de Van Water-
schoot van der Gracht penning 
2010 toegekend aan Prof. Dr. S.B. 
Kroonenberg. De uitreiking van de 
penning zal plaats vinden op don-
derdag 28 oktober 2010, in het 
KIVI-NIRIA gebouw te Den Haag.
Aansluitend aan de penninguit-
reiking wordt de Staringlezing 
gehouden, het jaarlijkse eerbewijs 
van het KNGMG aan de pionier 
van het geologisch onderzoek  
in Nederland, W.C.H. Staring, 
geboren op 5 oktober 1808.
Dr. Manfred van Bergen spreekt 

28 oktober 2010, KIVI Den Haag

Van Waterschoot van der Gracht 
penning en Staring lezing

.aankondiging

over ‘Leven met vulkanen’, een 
onderwerp dat ons allen recentelijk 
zeer nabij is gekomen. Dr van Ber-
gen is associate professor bij de 
faculteit Aardwetenschappen van 
de Universiteit Utrecht en heeft 
als research onderwerpen: ‘Mag-
ma’s and the Earth’s interior’, ‘Vol-
canism, crater lakes and natural 
pollution’ en ‘The Archean Earth’.
Een exact tijdsschema is nog niet 
beschikbaar, maar het programma 
zal rond 16.00 uur beginnen.
Nadere details verschijnen zo 
spoedig mogelijk op de website, 
en in de volgende Geo.brief.

Oproep voor nominaties 2010 
Wilt u een organisatie of persoon 
nomineren voor een van deze prij-
zen, of denkt u wellicht zelf in 
aanmerking te komen? Nomineren 
kan tot 1 november 2010 door 
een e-mail te sturen aan gaia@
vrouwen.net met hierin vermeld 
de naam van de genomineerde en 
de reden waarom deze volgens u 
in aanmerking komt voor de prijs 
(samenvatting van tenminste een 
half A4tje, graag met duidelijke 
onderbouwing).
De prijswinnaars 2010 zullen  
officieel bekend worden gemaakt 
op GAIA’s jaarlijkse ALV begin 
2011. De winnaars zelf zullen 
vervolgens op een voor hen  
speciaal, en tevens meer publiek, 
moment hun prijs in ontvangst 
mogen nemen. 

Meer informatie: GAIA’s Ambas-
sadeursnetwerk (https://public.
deltares.nl/display/GAIA/) 
en GAIA’s website www.vrouwen.
net/gaia/

(in het Nederlands of Engels) digi-
taal (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 in zen-
ding voorzien te zijn van een korte 
inleiding van de scriptie-begeleider.

Het adres van het secretariaat is:
KNGMG, p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK  Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP  Den Haag
Email: kngmg@kiviniria.nl
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.excursieverslag

Zoutwinning in Twente
Het monitoren van zoutcavernes door middel van sonar.
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Het zout dat in Twente wordt gewonnen 
is afgezet tijdens het Midden-Trias en 
wordt gerekend tot de Röt Formatie. Het 
pakket evaporieten is ongeveer 60 meter 
dik en heeft, in tegenstelling tot veel 
Zechstein-zouten, niet aan halokinese 
(het vloeien van zout) blootgestaan. De 
dikte is dan ook vrij gelijkmatig in verge-
lijking tot de Zechstein-zouten. In de 
Twenthe-Rijnconcessie bevindt de zout-
laag zich op een diepte van ongeveer 
350-500 meter (figuur 1). 

Locatie
De zoutfabriek van AKZO is al bijna  
80 jaar onlosmakelijk verbonden met het 
Twentekanaal (figuur 2). In 1929 kondig-
de de toenmalige regering aan dit kanaal 
aan te leggen, opdat een betere verbin-
ding tussen de industrie in het oosten 
van het land en de grote rivieren zou  
ontstaan. Het zout, dat al rond 1885 was 
ontdekt in de buurt van Hengelo, werd 
tevens vermoed op de lijn waar het kanaal 
zou worden aangelegd. Om een goede 
afvoermogelijkheid te garanderen, zou het 
natuurlijk erg zinvol zijn om de productie 
van het zout te concentreren langs het 
kanaal. Twee exploratieboringen waren 
het gevolg, Mensinkshoek en Oele, en 
vanwege de positieve resultaten werd 
besloten om de Twenthe-Rijnconcessie 
aan te vragen. In 1936 startte de produc-
tie van het Röt-zout en deze zou sinds-
dien snel stijgen. In 2009 werd hier  

ruim 2 miljoen ton (ca. 1% van de gehele 
wereldjaarproductie, red.) gewonnen. 

Zoutcavernes
Het zout werd – en wordt nog steeds – 
gewonnen door water in de zoutlaag te 
pompen, waardoor het zout oplost en 
pekelwater ontstaat. Dit pekelwater wordt 
vervolgens weer naar boven gehaald. Door 
deze manier van winning ontstaan er hol-
tes (cavernes) in de zoutlaag. Sinds het 
begin van de winning is een groot aantal 
cavernes ontstaan. Vooral boven de oude 
cavernes, waar vaak het grootste deel van 
de zoutlaag is gewonnen, is in de loop der 
tijd bodemdaling opgetreden. De compac-
tie die ontstond, is heden ten dage op 
sommige plekken in het terrein te zien. 
Omdat het dak van de cavernes niet altijd 
sterk genoeg was om de aantrekking van 
de zwaartekracht te weerstaan, zakte het 
soms in waardoor de caverne naar boven 
migreerde (stukken van het dak vielen 
naar beneden en kwamen op de bodem 
terecht). In het vaste gesteente gaat dit 
proces vrij langzaam (10–14 meter per 
jaar), maar eenmaal in het ongeconsoli-
deerde sediment van het Tertiair gaat het 
snel en kan er plotseling een sinkhole (een 
krater) ontstaan. Dit is in 1991 eenmaal 
voor gevallen. Sindsdien zijn de winnings-
technieken zodanig aangepast dat de 
bodemdaling drastisch is teruggebracht. 
Zo wordt tegenwoordig een cumulatieve 
bodemdaling van ongeveer 40 mm voor-

speld voor de komende 100 jaar. Boven-
dien worden alle cavernes minimaal elke 
vijf jaar gemonitord met een sonar, waar-
door eventuele instortingen tijdig worden 
gesignaleerd (zie foto).

Zoutproductie
De productie van zout uit de Twenthe-Rijn-
concessie zal nog wel even door -gaan. Zo 
wordt in de nabije toekomst de Usseler-es 
(een uitbreiding van de concessie) in pro-
ductie genomen. Voor het eerst is tijdens 
het maken van het productieplan geen reke-
ning gehouden met de ligging van bestaan-
de wegen waarlangs normaliter de boringen 
worden uitgevoerd, maar zullen in dit geval 
de wegen van het te ontwikkelen industrie-
terrein langs de te boren putten worden 
aangelegd. Op de lange termijn zal echter 
nog een uitbreiding van de zoutwinning 
nodig zijn om de productie op peil te hou-
den. Daarom is AkzoNobel van plan om een 
Zechstein-zoutkussen ten noorden van 
Haaksbergen aan te boren, nabij het ge -
hucht Isodorushoeve. Hier zal naar verwach-
ting een 300 meter dik pakket aan Zech-
stein-1 zouten (Werra) aanwezig zijn, waar-
van zich de top rond 700 m diepte bevindt.  

Henk Kombrink, TNO

Op vrijdag 21 mei toog een groep van 20 geologen richting Hengelo om daar, in het kader van een PGK- 

excursie, een bezoek te brengen aan de zoutproducent AkzoNobel. Het programma bestond uit een lezing  

met aansluitend een rondrit door de huidige winningsvergunning. Dit korte verslag beoogt een impressie te 

geven van hetgeen in Hengelo zoal de revue passeerde.

Figuur 1: Profiel over de Twenthe-Rijnconcessie.

Figuur 2: Ligging van de AKZO-zoutconcessies 

in Twente.



 6    Geo.brief   augustus 2010

Werken in het buitenland heeft mij altijd 
getrokken. Toen ik hoorde dat die moge-
lijkheid er was, zei ik dat alles goed was, 
maar niet Mongolië. Dat leek mij niets: 
lange koude winters en een kaal land – 
niets te beleven. Wat bleek dat een  
vergissing! Wat een interessant land!  
En wat valt er veel te doen en te beleven. 
Mongolië is vooral anders, er valt zoveel 
te ontdekken. Maar je moet er wel de 
aantrekkelijkheid van kunnen zien.  
Het land is uitgestrekt en dunbevolkt en 
het heeft een roemruchte geschiedenis. 
Vader des vaderlands, Genghis Khan, 
wordt door iedereen vereerd en hij geeft 
het land en zijn bevolking nog altijd sta-
tus en aanzien. Maar dat brengt nog geen 
welvaart, en een groot deel van de bevol-
king is arm en heeft grote problemen.

Voedsel voor de kuddes
De traditionele nomadische levenswijze 
op de steppes staat sterk onder druk.  
Het wordt steeds moeilijker voor de her-
ders om voldoende voedsel te vinden  
voor de kuddes schapen, geiten, koeien, 
paarden en kamelen. Er zijn gewoon 
teveel beesten en de opwarming van  
het klimaat versterkt het oprukken van  
de woestijn. Er is steeds minder grond 
voor steeds meer beesten. Deze winter 
zijn veel dieren omgekomen door honger 
en kou. Het haalde zelfs de wereldpers. 
Maar het was vooral het gevolg van over-
begrazing in de zomer(s) daarvoor, waar-
door er minder gras door de sneeuw heen 
steekt. En van de zachte winters van de 
laatste jaren, waardoor de herders minder 
gras verzameld hadden voor het vee om 
de winter door te komen.
Ons project ‘Strengthening Integrated 
Water Resources Management in Mongo-
lia’ is een door Nederland gefinancierde 

Waterbeheer in Mongolië

.zaken overzee

Toen hydroloog Wim van der Linden van Deltares hoorde over een aantal projecten in het buitenland,  

gaf hij aan dat hij geïnteresseerd was om voor een paar jaar uitgezonden te worden. Het werd Mongolië,  

niet zijn eerste keuze!

ondersteuning van de Mongoolse Water 
Authority. Deze, een aantal jaren geleden 
opgerichte, organisatie is verantwoordelijk 
voor het waterbeheer in Mongolië.  
Het project beoogt de Water Authority  
te steunen in het uitvoeren van integraal 
waterbeheer. Dit wordt gedaan door de 
staf te trainen en te begeleiden in het 
vervaardigen van stroomgebiedsplannen 
en het opzetten van een nationaal  
waterplan. Tevens wordt ondersteuning 
ge geven aan het oprichten van een aantal 
River Basin Councils en aan het verbete-
ren en uitbreiden van de opleidingen aan 
de drie belangrijkste universiteiten in  
de hoofdstad Ulaanbaatar. Het project 

wordt uitgevoerd in een samenwerkings-
verband van Deltares, Royal Haskoning 
en IHE-UNESCO. 

Obstakels
Integraal waterbeheer is een modewoord, 
maar ook een geslaagde techniek voor 
veel landen om de watervoorraden beter 
te beheren en te bewaken, het waterge-
bruik beter te plannen en de waterkwali-
teit te verbeteren. In Mongolië is het een 
nieuw fenomeen, hoewel verschillende 
andere projecten ook zeggen aan inte-
graal waterbeheer te doen. Maar deze 
blijven vaak steken in het onderzoeken 
van de watervoorraden. En het gaat  

Stadsverwarmingsbuizen Ulaanbaatar.
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het huidige project kan dat wel gedeelte-
lijk worden geregeld, maar dat is geen 
structurele oplossing. De WA wil daarom 
o.a. ook zelf een grondwatermeetnet en 
een laboratorium opzetten om niet meer 
afhankelijk te zijn van anderen. Maar het 
beheren van een grondwatermeetnet is 
niet eenvoudig, zeker niet in een uit-
gestrekt land als Mongolië, en een goed 
laboratorium vereist veel middelen.

Mentaliteit
Het project is ook betrokken bij het 
opzetten van de nieuwe studierichting 
Integraal Waterbeheer. Dat wordt met 
veel enthousiasme aangepakt. Hopelijk 
komen er voldoende studenten, zodat  
de studie zich verder kan ontwikkelen. 
Daarvoor is wel belangrijk dat er werk  
te vinden is in dit veld, want er zijn  
veel studiekeuzemogelijkheden voor de  
studenten en daarbij is de kans op werk 
natuurlijk een belangrijke drijfveer.
De overheid besteedt al veel aandacht 
aan berichtgeving over het goed beheren 
van de natuurlijke omgeving. Er zijn 
spreekbeurten op de scholen en ook de  
tv en de kranten berichten er regelmatig 
over. Toch zal er nog veel moeten ver-
anderen om de juiste mentaliteit bij de 
mensen te krijgen. Er slingert overal afval 
rond en de overheid voegt te weinig de 
daad bij het woord, bijvoorbeeld om de 
kwaliteit van de waterbronnen te bescher-
men. Men vindt de zorg voor het milieu 
belangrijk, maar er wordt geen invulling 

aan gegeven als het om de besteding van 
de beperkte gelden gaat.
Er valt nog genoeg te doen in dit zonnige 
land. Vergeet niet, het is slechts twintig 
jaar geleden dat de Russen weggingen en 
de centraal aangestuurde infrastructuur 
instortte. Het land krabbelt langzaam op, 
de korte-termijnproblemen zijn nu opge-
lost. Problemen zullen echter structureel 
aangepakt moeten worden en maatrege-
len voor de lange termijn worden steeds 
belangrijker. De inkomsten uit de mijnen 
dienen nuttig te worden besteed.  
En daarbij horen ook de benodigde  
investeringen voor het inrichten van het 
waterbeheer.

De Mongolen zijn een optimistisch volk. 
Ze zijn trots op hun land en hun geschie-
denis. De zon schijnt hier bijna altijd;  
dat maakt gelukkig. Maar ook hier komt 
vooruitgang niet vanzelf. Dat de zon in 
Nederland soms dagenlang niet te zien 
is, is voor Mongolen onbegrijpelijk.  
Ik mag mij samen met mijn vrouw geluk-
kig prijzen dat wij ons daar een paar jaar 
lang geen zorgen over hoeven te maken. 

Wim van der Linden, Deltares

om meer. De essentie is dat er plannen 
gemaakt worden voor het beheer en 
gebruik van water op basis van informatie 
afkomstig van alle bij het beheer en 
gebruik van grond- en oppervlaktewater 
betrokken overheden en belanghebben-
den. Deze plannen worden gezamenlijk 
voorbereid en uitgevoerd binnen een door 
alle betrokken instanties geaccepteerde 
organisatorische en wettelijke structuur.
Dat klinkt mooi, maar het is niet iets wat 
makkelijk te bereiken is. De situatie in 
Mongolië is daarbij zo dat er nog veel 
obstakels overwonnen moeten worden 
voor alleen al een vorm gevonden is waar-
binnen het integraal waterbeheer kan 
worden uitgevoerd. Het project waar ik bij 
betrokken ben, heeft hiervoor vier jaar de 
tijd. Een mooie periode, maar waarschijn-
lijk niet eens lang genoeg.

Diep fossiel grondwater
Grondwater is de belangrijkste bron voor 
drinkwater in Mongolië. In de winter is 
het de enige bron, hoewel de herders op 
de steppe ook ijs smelten. De rivieren zijn 
belangrijk in de zomer – de herders zoe-
ken dan met hun vee een plek dichtbij 
een rivier. In de winter is dat niet nodig. 
In het zuiden is grondwater de enige 
waterbron. Dat deel van Mongolië (de 
Gobi) is dunbevolkt omdat de woestijn-
omgeving weinig te bieden heeft voor  
de veehouders. Maar hier liggen wel de 
mijnen (steenkool, koper en goud) en  
die hebben veel water nodig. De overheid 
voert het beleid dat diep fossiel grond-
water gebruikt kan worden, omdat de  
mijnen een beperkte werkzame periode 
hebben (50-100 jaar). Als de mijn is  
uitgeput, zal ook het water op zijn.  
De ondiepe bronnen blijven gereserveerd 
voor de bevolking. Er is alleen weinig 
bekend over de effecten van diepe grond-
waterwinning op het ondiepe grondwater, 
zodat het plannen van het grondwater-
gebruik op veel onzekerheden en aan-
names berust.
Het verkrijgen van informatie is in  
Mongolië een nationaal probleem. Alle 
organisaties, inclusief de ministeries, 
houden gegevens voor zichzelf. Uitwisse-
ling van informatie is geen gewoonte.  
In veel landen is dit zo, maar in Mongolië 
is het wel heel erg. Een verklaring hier-
voor is dat nomaden ook niet vertellen 
waar de goede velden zijn om de kuddes 
te laten grazen. Die kennis houden ze 
voor zichzelf. En dat werkt blijkbaar door 
in de algemene houding van de mensen.
Het is voor een relatief jonge organisatie 
als de Water Authority (WA) dan ook 
moeilijk om gegevens te verzamelen. Via 

Een kar brengt water in een dorp.
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Oktober 2006 – met vrouwlief in een  
airconditioned kampeerauto op vakantie 
in Australië en in zes weken van Darwin 
naar Perth gereden. Een beetje een ‘sen-
timental journey’ naar gebieden waar ik 
in de jaren zeventig als veldgeoloog bij  
de Geological Survey of Western Australia 
gekarteerd heb. Deze keer niet ‘roughing 
it in the outback for a 6-month field sea-
son’ onder het motto ‘the wife and kids 
will love it when they see you again at  
the end of the field season’, maar com-
fortabel.’s Avonds de kampeerwagen  
netjes recht achteruit geparkeerd op  
een aangeharkt kampeerterrein. Gauw  
de koelkast van de auto aangesloten op 
een stopcontact, zodat de witte wijn uit 

.ontsluiting

Werelderfgoed Site Shark 
Bay – West-Australië

Margaret River op de juiste temperatuur 
komt voor het avondeten. En dan samen 
met mijn vrouw, die ondanks elk jaar dat 
halfjaar veldwerk toch bij me is gebleven, 
voor de zon ondergaat nog even naar de 
stromatolieten waaraan Shark Bay zijn 
werelderfgoedstatus heeft verdiend. 

Private property
Van Carnarvon over de North West 
Coastal Highway met 100 km per uur 
richting Perth, maar eerst willen wij langs 
Shark Bay. Bij Overlander Roadhouse 
rechts af: ‘Just follow the signs – you 
can’t miss it’. Toch handig dat onze Tom 
Tom ook Australië in zijn geheugen heeft 
opgeslagen en je op zo’n saaie, kaars-

rechte weg waarschuwt dat je over een 
kilometer rechts af moet slaan. Een dikke 
25 kilometer verder komen we langs een 
zijweg met een slagboom en een bordje 
‘Hamelin Station – Private Property’.  
Een duidelijk teken dat de moderne tijd 
hier ook heeft toegeslagen. In 1977 was 
elke bezoeker meer dan welkom bij die 
schapenboerderij en als je buiten het 
schapenscheerseizoen aanklopte, kon je 
meteen je intrek nemen in de ‘shearers 
quarters’. Vergeleken met elke nacht op 
een andere plek in de bush kamperen 
(meestal zonder tent want regenen deed 
het toch vrijwel nooit) was logeren in 
‘shearers quarters’ het toppunt van luxe. 
Er was een echte douche en als je zelf 
brandhout sprokkelde, kon je het water 
zelfs warm maken. Wonder boven wonder 
was er ook elektrisch licht als je de gene-
rator tenminste aan de praat kreeg.  
Een paar weken lang niet elke avond met 
de emoes op stok als de zon onder was 
en de avondprak naar binnen gewerkt. 
Een paar kilometer verderop een richting-
wijzer naar ‘Old Telegraph Station –  
Stromatolites’. Het Old Hamelin Pool 
Telegraph Station dat in 1884 gebouwd 
is en dienst deed als versterkerstation in 
de telegraafverbinding tussen Perth en 
Carnarvon is na een dikke honderd jaar 
trouwe dienst nu herbestemd tot camping 
+ museum. De camping ligt vlak achter 
het strand waar je de stromatolietenriffen 
kunt bekijken. Na inschrijving de camper 
netjes op de aangewezen plek neergezet. 
De kampeerstoelen en tafel uitgeklapt  
en een paar blikjes pils om bij te komen 
van een paar honderd kilometer rijden. 
Wij hebben meteen gezelschap, heel  
veel gezelschap. Gezelschap waar West-
Australië terecht beroemd om is: vliegen, 
veel vliegen, heel erg veel vliegen. ‘Sure 

Een 70 jaar oud karrenspoor dwars door de algenmat.
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this is God’s own country – fifty billion 
flies can’t be wrong’. 

Academische roddel
Na het pilsje lopen wij naar het strand 
waar we de stromatolieten mogen bewon-
deren. Daar is gelukkig iets van een bries-
je, zodat er veel minder vliegen zijn.  
Om te voorkomen dat toeristen de stro-
matolieten kapot trappen, is er vanaf het 
strand een plankier de zee in gebouwd. 
Van daaraf heb je een pracht uitzicht  
over het stromatolietenrif en kun je ze 
van heel dichtbij bekijken. Best indruk-
wekkend om ‘oog in oog’ te staan met 
een levensvorm die van 3,5 miljard jaar 
geleden tot pakweg 550 miljoen jaar 
geleden, het Cambrium, de dominante 
levensvorm op Aarde was. Voor de niet-
kenners – zeg maar alle niet-geologen en 
niet-biologen – staat op het strand een 
bord met uitleg. Zeer duidelijk en begrij-
pelijk wordt uitgelegd wat stromatolieten 
zijn en dat ze behalve in Shark Bay vrij-
wel nergens anders op de wereld voorko-
men. Dat komt door het hoge zoutgehalte 
in het water van Hamelin Pool; stromato-
lieten kunnen hier overleven, terwijl gra-
zers die stromatolieten eten, niet houden 
van het hypersaliene water. Ook wordt 
beschreven hoe lang stromatolieten al  
op Aarde voorkomen en dat ze ruim  
3 miljard jaar de hoofdbewoners zijn 
geweest. Verder wat de rol van cyano- 
bacteriën is bij hun vorming en hoe  
langzaam stromatolieten groeien. 
Wat niet op het bord staat is de academi-
sche roddel over Brian Logan die in 1961 
de stromatolieten van Shark Bay op de 
geologische wereldkaart zette. Het ver-
haal gaat dat hij erg bang was voor haai-
en (die overigens niet van het erg zoute 
water van Hamelin Pool houden) en voor 
de zeer giftige zeeslangen (die er wel veel 
voorkomen). Daarom beperkte Logan zich 
bij het bekijken van de stromatolieten 
kennelijk tot de getijdenzone, en is hij 
niet gaan snorkelen in het ondiepe water 
onder de eblijn. En dat is nu juist de 
zone waar stromatolieten het meest actief 
groeien. Dit heeft geleid tot de geologi-
sche mythe dat moderne stromatolieten 
alleen in de getijdenzone groeien. De ver-
volgconclusie was dat alle Paleozoïsche 
en Precambrische stromatolieten ook  
als getijdenafzettingen geïnterpreteerd 
moesten worden. De werkelijkheid is  
echter dat de Shark Bay stromatolieten 
die je hoog in de getijdenzone ziet niet  
of nauwelijks actief groeien, soms zelfs  
al echt versteend zijn tot subrecente  
fossielen, terwijl de stromatolieten onder 
de eblijn het meest actief groeien. Wel is 

er, afhankelijk van de waterdiepte waarin 
ze groeien, variatie in de morfologie en  
de interne textuur.

Hogere zeespiegel
De (semi)fossiele stromatolieten hoog in 
de getijdenzone en in de stormvloedzone 
zijn gevormd tijdens een periode van een 
hogere zeespiegelstand. Er zijn ook ande-
re aanwijzingen dat er een periode van 
hogere zeespiegelstand is geweest tijdens 
het late Pleistoceen of vroege Holoceen. 
In duinpannen aan de westzijde van 
Shark Bay zijn veel natuurlijke zoutmeren 
(lokaal ‘birridas’ geheten). De bodem van 
de birridas bestaat uit gipsafzettingen. De 
hoogte van de bodem van een zoutmeer 
wordt bepaald door de grondwaterstand. 
Gipsduinen buiten beschouwing gelaten, 
wordt er in een zoutmeer geen gips en/ 
of zout afgezet boven de hoogste grond-
waterstand, die vlak bij de kust direct 
gekoppeld is aan het zeeniveau. 
De birridas hebben een heel karakteris-
tieke topografische vorm: een centraal 
plateau dat zo’n meter tot anderhalve 
meter hoger is dan de droge gracht die 
het plateau scheidt van de oever van het 
zoutmeer. In de ‘slotgracht’, die het cen-
trale plateau helemaal omringd, zijn de 
zout- en/of gipsafzettingen op de bodem 
duidelijk vers. Op het hoger gelegen  
plateau is veelal wat plantengroei aan-
wezig en zijn er karstverschijnselen zoals 
oplossingsgaten (dolines) te zien. Sommi-
ge birridas staan via een getijdengeul in 
verbinding met de open zee; het niveau 
van de ‘slotgracht’ wordt dan duidelijk 
bepaald door hoogtij. Voor de van de zee 
afgesneden birridas geldt dat het niveau 
van de slotgracht bepaald wordt door het 
vanuit de omringende duinen insijpelend 
grondwater. De conclusie van dit verhaal: 
het niveau van de centrale gipsplateaus 
geeft een hogere zeespiegelstand aan  
dan het huidige zeeniveau. Of het echt 
een hogere zeespiegelstand was of een 
regionale tektonische opheffing, is nog  
de vraag. 

Spijkers
Stromatolieten en algenmatten zijn heel 
kwetsbaar, onder andere omdat ze erg 
langzaam groeien. Experimenten met 
roestvrije spijkers die in groeiende stro-
matolieten zijn geplaatst, geven aan  
dat over een periode van twintig jaar de 
gemiddelde groeisnelheid minder dan  
0,5 mm / jaar is geweest. C14-dateringen 
hebben dat bevestigd en gaven lange- 
termijn groeisnelheden in de orde van 
0,3 mm / jaar. Wielsporen die rond 1940 
in de algenmatten zijn gemaakt door  

karren die wolbalen van het strand naar 
schepen voor de kust brachten, zijn nog 
steeds haarscherp te zien. Algenmatten 
herstellen zich dus echt heel langzaam 
na beschadiging.
In 1977 was er nog geen plankier en heb 
ik rustig rondgewandeld over de harde 
delen van de stromatolietenriffen, uitge-
breid gesnorkeld en vast wel ergens wat 
zachte algenmatten vertrapt. Ik heb zelfs 
twee dagen lang David Attenborough  
als gids begeleid die met zijn filmploeg 
opnamen kwam maken voor zijn serie 
‘Life on Earth’. Die twee dagen filmen 
zouden uiteindelijk resulteren in ongeveer 
één minuut op TV. Als dat het geval is  
bij stromatolieten, die echt niet van hun 
plek komen tijdens het filmen, dan is een 
voor de hand liggende vraag hoeveel tijd 
je dan nodig hebt om schuwe beesten  
in het oerwoud goed vast te leggen?  
Het antwoord van David Attenborough:  
in sommige gevallen jaren.

Na een prachtige zonsondergang boven 
deze levende fossielen die een glimp 
geven van hoe het leven op Aarde in het  
Precambrium eruit gezien kan hebben, 
terug gewandeld naar de camper waar  
de Chardonnay onderhand de juiste  
temperatuur had bereikt. Shark Bay + 
Chardonnay: het ultieme Zwitserleven 
gevoel voor een geologenkoppel!

Evert van de Graaff

Bronnen
Research in Shark Bay – Report of the France- 
Australe Bicentenary Expedition Committee.  
ISBN 0 7309 3919 7
www.sharkbay.org Shark Bay World Heritage Area 
– Western Australia

Locatie van Shark Bay, West Australië.
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.voetlicht

Sluijs kreeg de prijs voor zijn onderzoek 
naar de invloed van het atmosferisch 
CO2-gehalte op de opwarming van de 
aarde rond de Paleoceen-Eoceengrens, 
zo’n 55 miljoen jaar geleden. Een inter-
view over fossiele algen, oceaanverzuring 
en de rol van internet binnen de weten-
schap. ‘Een twitterberichtje leidde zelfs 
een keer tot nieuwsberichten.’

Atmosferische kruisbestuiving
Ruim 30˚ Celsius voorspelt het weerbericht 
op de vrijdag dat ik Appy Sluijs ga inter-
viewen. Terwijl ik, in de schaduw van de 
linden, oververhit richting het geologie-
gebouw van de Universiteit Utrecht wandel, 
denk ik terug aan mijn vorige bezoek aan 
Utrecht. Hartje winter, met een sneeuw-
pakket dat tot mijn enkels kwam.  
Toch lijken de schommelingen in het 
Nederlandse weer vrij onschuldige 
momentopnames vergeleken met enkele 
van de grootschalige klimaatveranderingen 
die er in de geologische geschiedenis heb-
ben plaatsgevonden. De opwarming op de 
grens van het Paleoceen en Eoceen bijvoor-
beeld, die de afgelopen jaren nauwgezet 
door Sluijs en zijn collega’s is bestudeerd. 
‘54 miljoen jaar geleden groeiden er pal-
men op de Noordpool’, vertelt Sluijs in  
de koelte van zijn werkkamer. ‘Of beter 
gezegd: langs de kust van wat we nu de 
Noordelijke IJszee noemen. De tempera-
tuur van het oppervlaktewater kwam soms 
wel boven de 20˚ Celsius uit. Dat het 
wereldwijd warmer werd tussen de 60  
en 50 miljoen jaar geleden was al wel 
bekend. Maar dat het zo warm was op de 
polen, dat was nog niet eerder ontdekt.’ 
Waarom de temperaturen juist op de 
Noord- en Zuidpool zo hoog waren, is nog 
niet bekend. ‘Mogelijk heeft het te maken 
met een andere atmosferische circulatie 
boven de polen.’ Om dat te onderzoeken 
werkt Sluijs samen met meteorologen en 

Appy Sluijs winnaar van de Vening Meineszprijs 2010

Fossielen als  
paleothermometers

Dit voorjaar won dr. Appy Sluijs (1980) de Vening Meineszprijs,  

die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan jonge, veelbelovende  

aardwetenschappers.

Appy Sluijs op veldwerk in Spitsbergen.
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klimaatmodelleurs. ‘Zo kan er een atmo-
sferische kruisbestuiving plaatsvinden: 
wij leren over circulatiepatronen en zij 
leren het paleoklimaat te begrijpen.’  
Die kruisbestuivingen zijn tekenend voor 
het werk van Sluijs. De ontdekking van de 
hoge pooltemperaturen maakte namelijk 
onderdeel uit van interdisciplinair paleo-
klimaatonderzoek waarin biologie, geologie, 
paleo-ecologie, biogeochemie en klimatolo-
gie samengaan. Samen met zijn collega’s 
bekeek Sluijs de relatie tussen atmosferi-
sche CO2-concentraties en veranderende 
temperaturen in het verleden. 

Fossiele algen
Het paleoklimaatproject leverde Sluijs – 
van huis uit bioloog – zelfs een van de 
meest belangrijke geologische prijzen van 
Nederland op: de Vening Meineszprijs, 
voor jong en veelbelovend aardweten-
schappelijk talent. Vormt het geen extra 
hoge druk om als jonge belofte te worden 
aangewezen? ‘Eigenlijk werkt het juist 
positief; ik raak er alleen maar meer 
gemotiveerd door. En dat ik bovendien 
10.000 euro kreeg is natuurlijk ook niet 
verkeerd; daar kan ik mooi nieuwe meet-
apparatuur voor mijn huidige onderzoek 
van kopen.’ Dat huidige onderzoek is een 
project over oceaanverzuring en de 
invloed daarvan op het klimaat. ‘Daarbij 
werken we, samen met het Duitse Alfred 
Wegener Instituut, aan dinoflagellaten. 
Dat is een algengroep die je misschien 
wel kent van een nachtelijke strandwan-
deling. In het donker lijkt er over de zee 
en het natte zand soms een lichtgevende 
gloed te liggen; daarvoor zijn de dinofla-
gellaten verantwoordelijk. Wij gaan die 
algen in cultuur brengen en kijken naar 
de relatie tussen hun chemische samen-
stelling en de CO2-concentratie van het 
zeewater. Daartussen is namelijk een 
directe link aanwezig en als je die kunt 
ontrafelen, kun je aan de hand van fos-
siele algen ook weer interpretaties doen 
over het vroegere CO2-gehalte van het 
oceaanwater. Het heden als sleutel tot 
het verleden, als het ware.’ 
In zijn project over de snelle opwarming op 
de Paleoceen-Eoceengrens, 56 miljoen jaar 
geleden, vormt het verleden juist een sleu-
tel tot de toekomst. Het onderzoek zorgde 
voor een beter begrip van de invloed van de 
koolstofcyclus op extreem warme periodes. 
Informatie die vervolgens door modelleurs 
kan worden toegepast om nog betere kli-
maatmodellen voor de toekomst te maken.
Sluijs: ‘Elke steen uit het verleden die we 
omdraaien laat een sterke relatie tussen 
CO2-concentratie en temperatuur zien; 
een effect dat je ook verwacht, omdat 

CO2 een broeikasgas is.’ De snelle opwar-
ming op de Paleoceen-Eoceengrens wordt 
gezien als de beste analogie uit het verle-
den voor de huidige situatie. ‘Toen steeg 
de CO2-concentratie binnen 10.000 jaar 
zeer sterk.’ De oorzaak daarvoor lag wel-
licht in intens vulkanisme en het smelten 
van methaanhydraten, maar daar is nog 
geen consensus over. 

Expeditie Broeikaswereld
Klimaatreconstructies doet Sluijs aan de 
hand van verschillende parameters. ‘Ik 
bestudeer bijvoorbeeld fossiele algenasso-
ciaties en kijk naar de chemische samen-
stelling van fossielen. De zuurstofisotopen-
verhouding in sommige fossielgroepen kan 
informatie opleveren over de temperatuur 
van het zeewater waarin die organismen 
ooit groeiden. Op die manier krijg je een 
indruk van variaties in temperatuur, voed-
selrijkdom en saliniteit; allemaal factoren 
die klimaatverandering kunnen weergeven.’ 
Ook heeft Sluijs ontdekt dat er 5000 jaar 
vóór de sterke CO2-toename op de grens 
tussen het Paleoceen en Eoceen opeens 
een toename van een bepaalde algensoort 
was. ‘Die alg kwam normaal voor rond de 
lagere breedtegraden, maar migreerde tij-
dens de opwarmingsfase plotseling richting 
de polen. Waarschijnlijk werd dit veroor-
zaakt doordat er in de ecosystemen ver-
anderingen begonnen op te treden die  
uiteindelijk leidden tot een grote “koolstof-
scheet”. Helaas is de soort inmiddels uit-
gestorven, dus de precieze oorzaak van dit 
”early warning” signaal is nog onbekend.’
Boorkernen voor zijn onderzoek verkreeg 
Sluijs via het Integrated Ocean Drilling 
Program (IODP). ‘Twee keer maakte ik 
deel uit van het wetenschappelijke team 
van zo’n boorexpeditie. Het IODP heeft 
een speciaal uitgerust schip dat boorker-
nen neemt van oceaanbodems over de 
hele wereld voor wetenschappelijke doel-
einden. In 2003 hebben we twee maan-
den geboord op de onderwaterbergketen 
Walvis Rug, zo’n 1000 kilometer uit de 
kust van Namibië. In 2009 boorden we 
twee maanden in het midden van de 
Grote Oceaan, tussen Hawaii en Midden-
Amerika. Mijn collega Henk Brinkhuis is 
meegeweest op expedities naar Tasmanië 
en de Noordpool.’ Sluijs keek niet alleen 
naar mariene sedimenten, maar onder-
zocht ook boorkernen op het land – zo is 
hij onder andere op Spitsbergen geweest. 
Naast zijn daadwerkelijke expedities 
heeft Sluijs een virtuele expeditie in  
touw gezet. In 2007 won hij samen met 
Utrechtse collega’s de Academische  
Jaarprijs, die bestemd is voor de beste 
vertaling van wetenschappelijk onderzoek 

naar een breed publiek. Het door hen 
ontwikkelde digitale lespakket Expeditie 
Broeikaswereld (www.expeditiebroeikas
wereld.nl) is bedoeld om HAVO- en VWO-
leerlingen te informeren over het broei-
kaseffect en over paleoklimaatonderzoek. 
‘Zo zijn ze hopelijk nog beter in staat een 
eigen mening te vormen over opwarming 
en de rol die de mens daarbij speelt.’ 

Kamervragen
Ook op andere manieren houdt Sluijs zich 
bezig met wetenschapscommunicatie.  
Zo hield hij een weblog bij voor Vroege 
Vogels en schreef hij mee aan de Bèta-
canon van de Volkskrant. Sluijs: ‘Ik ben 
zelfs een keer door een twitterberichtje in 
het nieuws gekomen. Naar aanleiding van 
onze ontdekking over de palmen op de 
polen hebben we een persbericht de deur 
uitgestuurd. Dat werd wel door wat kran-
ten opgepikt, maar het begon pas echt 
storm te lopen nadat er naar aanleiding 
van dat bericht Kamervragen werden 
gesteld. PVV-kamerlid De Mos vond name-
lijk dat onze ontdekking aantoonde dat de 
hele klimaatdiscussie maar overbodig was, 
omdat het vroeger ook al warm was.  
Ik heb vervolgens minister Cramer laten 
weten dat mijn onderzoek door De Mos 
werd misbruikt en dat ik, indien nodig,  
wel wilde helpen bij het beantwoorden van  
de kamervragen. Vervolgens heb ik me op 
twitter laten ontvallen dat De Mos veel te 
kort door de bocht ging. Plotseling wisten 
alle journalisten me te vinden…’
Sluijs vindt de aandacht voor het klimaat in 
de media goed. ‘Het unieke van de klimaat-
problematiek is dat er dankzij het IPCC 
eens in de vijf jaar een rapport verschijnt 
waarin alle bevindingen staan samengevat. 
Op die manier wordt het onderzoek snel 
gecommuniceerd naar de politiek. 
Zelf blijft Sluijs vol enthousiasme onder-
zoek doen in de paleoklimatologische hoek. 
‘Het is soms wat abstract omdat je met 
zo’n ver verleden werkt, maar dat spreekt 
me ook wel aan. Het feit dat er verschillen-
de tijdschalen en disciplines bij betrokken 
zijn en dat we onze bevindingen op huidige 
klimaatmodellen kunnen toepassen, maakt 
het ongelooflijk interessant.’ 
Net na het interview werd bekend dat Sluijs 
ook de Heineken Young Scientists Award 
2010 heeft gewonnen, goed voor wederom 
10.000 euro. Ook ontving hij onlangs een 
beurs van 1,5 miljoen euro van de Europe-
an Research Council. De wetenschappelijke 
wereld houdt hem met warme belangstel-
ling in de gaten - zo creëert Sluijs met zijn 
onderzoek haast een eigen hittegolf…

Gemma Venhuizen
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Water-mineraal inter actie  
onder extreme condities

Water dat vrijkomt tijdens subductie van oceanische korst beïnvloedt het 

smeltgedrag van gesteentes en de herverdeling van sporenelementen. 

Door experimenten in het hoge druk- en hoge temperatuur laboratorium 

te vergelijken met computermodellen probeert promovendus Jelle van 

Sijl (Vrije Universiteit Amsterdam) de verschillende processen in kaart  

te brengen.

De belangrijkste twee mechanismen waar-
mee materiaal toegevoegd of verwijderd 
kan worden aan de aardkorst, zijn de pro-
ductie van oceanische korst langs mid- 
oceanische ruggen en de destructie ervan 
in subductiezones. In subductie zones 
bepaalt de interactie tussen water, een 
afbraakproduct van waterhoudende minera-
len, en het omliggende gesteente in grote 
mate de chemische samenstelling van de 
smelten die uiteindelijk het vulkanisch 
front vormen, en van het residu dat verder 
de mantel in zinkt. Al jaren proberen geo-
logen de processen diep in subductiezones  
te doorgronden door de samenstelling van 
de vulkanieten die boven subductiezones 
gevormd worden te meten en interpreteren. 
Mijn promotieonderzoek combineert hoge 
druk- en hoge temperatuur experimenten 
met geavanceerde computermodellen op 
moleculaire schaal, met als doel een beter 
inzicht te krijgen in de chemische proces-
sen in het diepe binnenste van de Aarde 
die aan de vorming van subductiezone  
vulkanen ten grondslag liggen.

Grootschalig belang
De fysische en chemische processes die 
plaatsvinden in subductiezones spelen 
een fundamentele rol in de geochemische 
cycli van water en veel andere elementen. 
Grootschalige differentiatie van elemen-
ten, in gang gezet in de diepe Aarde, 
leidt uiteindelijk tot de vorming van nieu-
we korst en schept zo een basisvoorwaar-
de voor leven op land, (re)cycling van CO2 
en de interactie tussen de vaste aarde en 
de atmosfeer. De explosiviteit van het 
vulkanisme boven subductiezones, ver-
oorzaakt ondermeer door de grote hoe-
veelheden water, CO2 en andere gassen, 
vormt een indirecte (mislukte oogsten of 
vernielde infrastructuur) en een directe 
(asregens, rondvliegende brokstukken, 
pyroclastische- en modderstromen) 
bedreiging voor grote groepen mensen in 
diverse delen van de wereld, zoals bij-
voorbeeld in het westen van Noord- en 
Zuid-Amerika, in Indonesië en in Japan.

Piston-cylinder pers in het hoge druk en temperatuur lab van de Vrije Universiteit. 
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218 atmosfeer ‘superkritisch’ is. Kort 
samengevat wil dat zeggen dat het water 
zich als een gas kan verspreiden, maar  
dat druk- en temperatuurvariaties een veel 
groter effect hebben op de waterdichtheid 
dan in de sub-kritische fase. De oorzaken 
en de gevolgen hiervan zijn te vinden op 
zeer kleine, moleculaire schaal.

Computer modellen
Om het transport van elementen in super-
kritisch water beter te begrijpen, is het dus 
noodzakelijk om grip te krijgen op het 
gedrag van in water opgeloste stoffen onder 
extreme condities. Geavanceerde simulatie-
technieken die berusten op een combinatie 
van quantummechanica en moleculaire 
dynamica, en de toegenomen kracht van 
computers, maken dit mogelijk. Berekenin-
gen gedaan met de hulp van het nationale 
rekencluster Huygens (NWO stichting Nati-
onale Computer Faciliteiten, NCF) onthul-
len grote veranderingen in het netwerk van 
watermoleculen en de electron-structuur 
van water in een superkritische staat. Ele-
menten met een zeer geringe oplosbaarheid 
zoals bijvoorbeeld titanium, maar ook zirko-
nium, hafnium, niobium, tantalum etc., 
verhouden zich anders tot sub-kritische dan  
tot superkritische watermoleculen. Tevens 
vormen elementen zoals titanium en fluor 
of chloor een sterke chemische verbinding, 
zelfs onder de meest extreme condities. 
Waterhoudende vloeistoffen waarin hoge 
concentraties fluor- en chloor zijn opgelost, 
kunnen zo veel makkelijker onoplosbare 
stoffen meenemen.

Nabootsen
Een andere, meer traditionele, manier om 
het verborgen, diepere deel van een sub-
ductiezone onder de loep te nemen, is door 
de relevante hoge drukken en temperaturen 
na te bootsen in een laboratorium. Om de 
extreme druk en temperatuur in het binnen-
ste van de Aarde te kunnen bereiken in het 
lab, staan er op de Vrije Universiteit drie 
hoge-druk persen. Twee zogeheten piston-
cylinderpersen, waarin de druk op een stuk-

je gesteente kan worden opgevoerd tot zo’n 
40.000 atmosfeer (ruwweg tot 150 km 
diepte in de Aarde) en een multi-anvilpers 
met een maximale druk van 240.000 atmo-
sfeer, overeenkomend met zo’n 700 km 
diepte (de afstand Amsterdam-Lyon).  
In deze apparatuur persen we een paar 
kubieke millimeter (waterhoudend) ge -
steente samen en verhitten het tot enkele 
duizenden graden. Analyse van de sporen-
elementverdelingen tussen de aanwezige 
fasen na afloop van het experiment, en ver-
gelijking van de uitkomsten met de compu-
termodellen, moet vervolgens onze kennis 
van subductiezoneprocessen verdiepen.

De competitie tussen de verschillende 
mineralen, waterhoudende vloeistoffen en 
smelten om sporenelementen in zich op te 
nemen, wordt dus niet alleen ge domineerd 
door de aanwezige mineralen en hun 
gedrag als functie van druk en tempera-
tuur. Ook superkritische waterhoudende 
vloeistoffen die een hoge concentratie 
opgeloste stoffen bevatten, kunnen ele-
menten transporteren die onder niet-extre-
me condities nauwelijks in oplossing zou-
den gaan. De oorzaak van die abnormale 
mobiliteit van sporenelementen in superkri-
tisch water in subductiezones is te vinden 
op moleculaire schaal. De gevolgen voor 
geochemische cycli van elementen en de 
samenstelling van subductie-gerelateerd 
vulkanisch materiaal zijn aanzienlijk.
Alhoewel het lastig blijft om de enorme 
schaalvergroting te overbruggen, zowel in 
afstand (van Ångström tot duizenden kilo-
meters) als in tijd (van pico-seconden tot 
miljoenen jaren), ontrafelen we de interne 
werking van subductiezones langzaam 
maar gestaag.

Jelle van Sijl

Promotor: prof. dr. G.R. Davies (VU)
Co-promotoren: dr. W. van Westrenen (VU) en 
prof. dr. N.L. Allan (Bristol)

Sporenelementen
Elementen die voorkomen in concentraties 
van zo’n 1000 milligram per kilogram 
(ppm, parts per million) of minder, de 
zogenoemde sporenelementen, zijn bij uit-
stek geschikt om informatie over condities 
en processen los te peuteren uit stenen. 
Dit komt hoofdzakelijk doordat de variatie 
in de concentratie van sporenelementen 
tussen verschillende gesteenten vaak veel 
groter is dan de variatie in concentratie 
van hoofdelementen, en doordat er ge -
woonweg veel meer verschillende ‘smaken’ 
sporenelementen dan hoofdelementen 
zijn. De totale variatie in de concentratie 
van een sporen element in magmatische 
gesteentes wordt bepaald door de compe-
titie tussen de mineralen in het gesteente 
en de interactie van gesmolten gesteente, 
of een waterhoudende vloeistof, met die 
mineralen. Onder invloed van druk en 
temperatuur woedt een voortdurende strijd 
tussen alle aanwezige fasen om sporenele-
menten te bemachtigen of juist af te sto-
ten. De uiteindelijke concentraties van 
sporenelementen in vulkanische stenen, 
die in subductiezones gevormd worden, 
‘vertellen’ dus iets over de geschiedenis 
van dat gesteente en de condities waaron-
der het gevormd is. Helaas weten we bij-
zonder weinig over waterrijke vloeistoffen 
en hun transportcapaciteit onder extreme 
condities, en dat staat een correcte inter-
pretatie van sporenelement-concentraties 
in subductiezones in de weg.

Superkritisch water
Door de hoge temperatuur en druk tijdens 
subductie worden waterhoudende minera-
len afgebroken. Het vrijgekomen water 
leidt niet alleen tot een aanzienlijke verla-
ging van het smeltpunt van de omliggende 
gesteentes en een overdracht van energie, 
het is ook een belangrijk transportmiddel 
voor wateroplosbare hoofd- en sporen-
elementen. Deze toename van de trans-
portcapaciteit wordt vaak toegeschreven 
aan het feit dat water verhit tot boven  
de 374°C onder een druk van minstens  

Electronenmicroscoop opname gemaakt na 

afloop van het experiment (mineralen in ver-

schillende grijstinten).

Experimentele assemblage; gouden capsule (links) met daarin het gesteentemonster, grafietoven  

en omhullend materiaal van aluminium oxide, tafelzout en pyrex glas. 
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1. Opening door de voorzitter
De voorzitter Menno de Ruig 
opent de vergadering om  
ca. 17.00 uur en heet de ca.  
20 aanwezigen van harte welkom. 
Een aantal zeer attente leden 
heeft zich voor de vergadering 
afgemeld. Van het bestuur zijn  
de leden Lydia Marschall- 
Wesselingh, Anco Lankreijer  
en Bert Clever verhinderd.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het 
voorstel vastgesteld.

3.  Ingekomen en uitgegane  
stukken.

Er zijn geen ingekomen en uitge-
gane stukken voor deze vergade-
ring, wel zijn er in het afgelopen 
bestuursjaar vele mailberichten 
door het bestuur ontvangen en 
verzonden. Doorgaans hadden 
deze betrekking op de onderwer-
pen die op de agenda van deze 
vergadering zijn opgenomen.

4.  Verslag Jaarvergadering  
6 mei 2009

De voorzitter loopt een aantal 
activiteiten van het bestuur door 
en licht deze stuk voor stuk toe; 
zie daarvoor de agendapunten  
4 en 7. Het verslag wordt verder 
goedgekeurd, met dank aan de 
secretaris.

5. Jaarverslag 2009
De voorzitter belicht enkele pun-
ten uit het jaarverslag 2009.
•  Actieve campagne om adver-

tenties te werven voor de  
Geo.brief is in 2009 gevoerd 
en veel bedrijven werden  
aangeschreven, helaas zijn  
er weinig reacties ontvangen. 
Niettemin blijft het bestuur 
alert op dit wervingspunt.

•  De Geo.brief heeft ook in 2009 
weer veel aandacht gekregen, 
heeft veel inzet gevraagd en 
regelmatig positieve reacties 
opgeleverd. Het bestuur is daar 
blij mee en zal het geboden 
kwaliteitsniveau continueren.

Met extra inspanning van KIVI 
NIRIA zijn zo goed als alle contri-
buties ontvangen. Ook voor het 
jaar 2009 is weer een reservering 
gemaakt voor de viering van het 
lustrum in 2012 met een bedrag 
van 5000 euro.
Een vraag van een van de aan-
wezigen: de uitgaven voor de  
Geo.brief nemen een relatief  
groot deel van het totale budget 
voor hun rekening; hoe zit het  
met een verdere kostenstijging?  
Het bestuur zal nagaan of een 
kostenreductie mogelijk is, b.v. 
door de drukkosten kritisch te 
bekijken.
Nog een opmerking uit de zaal: 
kijk wat betreft advertenties nog 
eens naar het blad van de Mijn-
bouwkundige Vereeniging waarin 
veel advertenties zijn opgenomen. 
De Geo.brief moet door zijn regel-
matige verschijning aantrekkelijk 
zijn voor adverteerders.
De voorzitter geeft aan dat er 
financieel wel enkele zorgelijke 
ontwikkelingen zijn: de laatste 
jaren gebruikelijke korting die door 
de stichting NJG aan KNGMG en 
TNO werd verleend op hun NJG 
bijdrage komt te vervallen. I.v.m. 
een aanpassing aan het adminis-
tratieve systeem bij KIVI NIRIA 
gaan de jaarlijkse uitgaven met  
ca. 2000 euro omhoog. Mocht  
het zo zijn dat beide verhogingen 
onafwendbaar zijn, dan wordt niet 
uitgesloten dat een contributiever-
hoging moet worden doorgevoerd.
Naar aanleiding van het financiële 
overzicht wordt ook kort gesproken 
over de status van de Stichtersaan-
delen. Het KNGMG is eigenaar  
en kan er vrijelijk over beschikken.  
Er wordt voorgesteld dit vast te 
leggen (bv in de Reglementen).

7.  Verslag en verkiezing  
kascommissie

De Kascommissie, bestaande  
uit Henk Schalke en Klaas Maas, 
bracht verslag uit.  
Conclusie: De kascommissie heeft 
met voldoening geconstateerd  
dat het Genootschap financieel 

Verslag Jaarvergadering KNGMG, Den Haag 19 mei 2010

•  De succesvolle klimaatcon-
ferentie mag als voorbeeld  
dienen voor vergelijkbare  
activiteiten, zoals een nu  
voorgenomen conferentie ter 
gelegenheid van de viering van 
het 100-jarig bestaan in 2012.

•  Het bestuur zal ook in de  
toekomst haar “networking” 
activiteiten voortzetten; zie  
o.a. de Linked-In activiteit.

•  In 2009 werd de Staringlezing 
door Bruce Levell gegeven, 
ge titeld: “The sameness of 
rocks and the uniqueness of  
the geological record: what  
does that mean for hydrocarbon 
exploration and production?”

•  De Van Waterschoot van der 
Gracht penning werd uitgereikt 
aan prof. Dr. Wolfgang Schlager

•  Desirée Roerdink won de 
Escherprijs voor haar afstu-
deerscriptie “Experimental 
determination of silicon  
isotope fractionation during 
chemical precipitation of  
amorphous silica. Towards  
a new tool for unraveling the 
environment of the Archean 
Earth”. De prijsuitreiking vond 
plaats in samenwerking met  
de studieverenigingen UGV  
en Drift.

•  Het KNGMG heeft zowel  
financieel als inhoudelijk bij-
gedragen aan NAC10; laatst-
genoemde bijdrage omvatte de 
organisatie van het onderdeel 
“Science and Society”.

•  Het ledenbestand in 2009  
(ca. 890) is ongeveer gelijk  
aan dat in 2008.

(Voor een uitgebreidere versie  
van het jaarverslag 2009,  
zie Geo.brief 3, 2010.)

6. Financiën 
Het jaar 2009 werd met een  
positief saldo afgesloten. Alle 
sponsoren hebben de door hen 
toegezegde bedragen betaald.  
De financiële ondersteuning  
door Shell van de Escherprijs en 
de Staringlezing werd door het 
bestuur zeer op prijs gesteld.

‘gezond’ is en een beleid heeft 
gevoerd dat het onder andere 
mogelijk maakt om het a.s. ‘cen-
tennial’ jubileum op een gepaste 
wijze met publieksgerichte activi-
teiten onder de aandacht te bren-
gen en te vieren. De commissie 
complimenteert het Bestuur, in 
het bijzonder haar penningmees-
ter, voor de heldere en complete 
rapportage die zij dienaangaande 
mocht ontvangen.

Voorgesteld werd de beide kas-
commissieleden te vragen zich 
nog een jaar beschikbaar te stel-
len. Beiden waren daartoe bereid.

8.  Bestuursmededelingen
• NJG Enquête
  De resultaten van de enquête 

over de positie van en de waar-
dering voor het NJG zijn over-
wegend positief. Inmiddels is 
de boodschap bij de leden wel 
overgekomen dat per lidmaat-
schap slechts 15 à 20 euro 
van de contributie benut wordt 
voor de NJG uitgaven. Het uit-
brengen van een digitale uit-
gave is mogelijk maar blijkbaar 
zijn er nog veel leden die de 
papieren versie verkiezen. Een 
aantal van de overige reacties 
zal worden meegnomen en evt. 
worden doorgevoerd.

• Kringen
  De relatie met de Kringen is 

verwaterd geraakt. Het bestuur 
heeft alle Kringen aangeschre-
ven en de Genootschapsraad  
in ere hersteld als adviesraad 
van het bestuur. Het bestuur  
wil een actievere opstelling, de 
respons is positief en plannen 
zullen worden voorgesteld om 
gezamenlijk zaken te onderne-
men. De Geochemische Kring 
heeft het KNGMG verlaten en  
is overgegaan naar het KNCV 
(Kon. Ned. Chemische Ver.); 
men vindt daar meer kritische 
massa; er loopt nog een discus-
sie over dubbel lidmaatschap 
en gelijkwaardige voorrechten. 
Een van de aanwezigen vraagt 
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hoe het staat met het probleem 
dat veel kringleden geen 
KNGMG lid zijn. De voorzitter 
wil in de komende periode  
allereerst de Kringen meer 
betrekken bij de activiteiten  
van het bestuur. Een van de 
andere aanwezigen wijst er  
ten overvloede nog eens op dat 
het om een oud probleem gaat 
waar niet veel aan te doen is.

• Certificering
  Voor het onderwerp certificering 

in EFG verband is Henk Kom-
brink bereid gevonden als con-
tactpersoon namens KNGMG  
op te treden. Certificering moet 
gekoppeld zijn aan een lidmaat-
schap van een aardwetenschap-
pelijke vereniging; binnen het 
KNGMG zijn er 6 leden gecerti-
ficeerd; momenteel is er weinig 
animo om dit punt actief op te 
pakken temeer omdat er uitge-
breide administratieve procedu-
res aan verbonden zijn. Het 
bestuur zal het proces blijven 
volgen. Volgens een van de  
aanwezigen staat in Europese 
landen de certificering soms 
opgenomen in de wet. Dit is in 
Nederland niet het geval maar 
uitgezocht zou kunnen worden 
of hier interesse voor is vanuit 
EZ.

•  Het jubileum in 2012
  De voorzitter informeert over  

de voortgang van de productie 
van het Lustrumboek; Henk 
Schalke vraagt of er in de tekst 
van het boek aan de rol van  
het KNAW aandacht wordt 
gegeven; hij is bereid zonodig 
tekst daarvoor te leveren. 
Museum Teylers heeft het 
KNGMG geïnformeerd dat in 
2012 een jubileumtentoon-
stelling over mineralogie zal 
worden gehouden; de rol die 
KNGMG hierbij kan spelen  
is onduidelijk aangezien het 
genootschap hier financieel 
weinig kan betekenen. Er werd 
gesuggereerd dat de Kon.  
Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen hier wellicht 

behulpzaam zou kunnen zijn. 
Een in 2012 te houden confe-
rentie levert diverse ideeën op 
voor locaties en sprekers; een 
commissie met Peter de Ruiter 
en Bert Clever gaat een begin 
maken met een opzet.

9. Bestuurswisseling
Aftredende bestuursleden:
Mw. Drs. A.G. Marschall- 
Wesselingh (penningmeester)
Drs. L. van de Vate (secretaris)
Dr. J.C.M. de Coo 
Voorgedragen nieuwe  
bestuursleden:
Mw. Dr. G. Steenbruggen  
(penningmeester)
Drs. B.M. Schroot (secretaris)
Drs. J.E. Clever

De vergadering gaat akkoord  
met benoeming van de door  
het bestuur voorgestelde nieuwe 
bestuursleden. De voorzitter 
spreekt zijn grote dank uit aan  
de aftredende bestuursleden  
voor hun inzet en bijdragen in 
de afgelopen jaren.

10. Rondvraag 
Henk Kombrink vraagt naar de 
datum van de Lustrumconferentie 
in 2012; deze is nog niet vastge-
steld, maar zodra daar meer over 
bekend is zal dit aan hem worden 
doorgegeven.

11. Sluiting
Om ca. 18.00 uur sluit de voorzit-
ter de vergadering en bedankt de 
leden voor hun aanwezigheid en 
inzet.

Aansluitend aan de vergadering 
vond het ‘PGK – KNGMG – PhD 
event’ plaats, een inspirerende 
bijeenkomst waar drie jonge 
wetenschappers in kort bestek 
hun promotie onderzoek voor de 
aanwezigen toelichtten.

L. van de Vate
Juni 2010

De Leidse Geologische Vereniging 
(LGV) heeft het plan opgevat om 
de klassieke Alpenexcursie van 
Henk Zwart volgend jaar weer  
te laten plaatsvinden.  
Deze excursie is ook toegankelijk 
voor niet-LGV-ers. 

Arie Speksnijder en de Zwitserse 
geoloog dr. Heinz Burgisser (beiden 
ex-Shell) zijn bereid gevonden de 
excursie te leiden. Arie is zeer 
bekend met het leiden van excur-
sies, Heinz is vertrouwd met vele 
van de klassieke lokaties. Henk 
Zwart (emeritus-hoogleraar Tekto-
niek in Leiden en Utrecht) heeft 
geassisteerd bij het maken van  
het voorlopige excursieplan.

Informatie
Geplande startdatum: 
3 september 2011. 
Totale duur (inclusief heen- en 
terugreis): 12 dagen.
Startplaats: Basel (reis naar Basel 
op eigen gelegenheid).
Route: Eerste stopplaatsen zijn bij 
Walenstadt. Vandaar gaan we via 
de Klausenpas naar Altdorf en via 
Susten-, Grimsel-, Furka- en Ober-
alppas naar Disentis. Dan gaan 
we de echte hard rock in richting 
Locarno en Domodossola. Via de 
Simplonpas en Brig gaan we ter 
afsluiting naar Zermatt en de  
Görnergrat. De terugreis naar 
Basel (per smalspoor naar Brig  

Alpenexcursie in september 2011

.alpenexcursie lgv

Professor Zwart tijdens een Alpenexcursie.

en per trein naar Basel) is weer 
op eigen gelegenheid.
Geschatte kosten: 1500 – 1700 euro 
per deelnemer (inclusief kosten van 
touringcar, hotelkamers + ontbijt, 
een deel van de maaltijden, de ses-
sel- en luftseilbahn naar Cassons-
grat, een boottocht over de Urnersee 
en de trein naar Gornergrat).

Opgave kan tot uiterlijk 12 sep-
tember 2010 bij Frits Bonvie, 
Krooneendstraat 18, 2492 NG 
Den Haag, e-mail bonvies@
cs.com. Graag duidelijk aangeven 
of deelname zeker/heel waar-
schijnlijk of mogelijk, maar nog 
niet zeker is; of je partner deel-
neemt en of je bereid bent een 
hotelkamer te delen.
Wij bieden ook de mogelijkheid 
om alleen de laatste twee dagen 
in Zermatt mee te maken (inclu-
sief einddiner). Laat het weten  
als je hiervoor kiest.

Wij hopen op grote belangstelling, 
want het belooft een unieke 
excursie te worden!

Met vriendelijke groet,
Willem Otto Hazelhorst, Frits Bonvie, 

Arie Speksnijder en Heinz Burgisser

Zie www.lgvweb.nl voor de volledige tekst  
van de aankondiging.
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Al snuffelend in de archieven 
kwam ik een artikel* tegen van 
Mr. Dr. W.A.J.M. Van Waterschoot 
van der Gracht ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van het 
KNGMG waarvan hij de eerste 
voorzitter was geweest.
Van W. bespreekt de noodzaak om 
mijnbouwers en geologen in één 
hok te houden, met als argument  
“dat wij in ons kleine land de 
krachten niet moesten versnippe-
ren, maar bijeen houden wat toch 
bij elkaar behoort, dat tusschen 

Geologie vs Mijnbouw

.opinie

den zuiver wetenschappelijken en 
den zuiver technischen mijnbouw-
kundige een brede schaar van 
mijningenieurs staat, die zowel de 
geologie als de mijnbouw beoefe-
nen en noodig hebben en voor 
beide belangstelling koesteren”.
Dit is een helder en mooi gefor-
muleerd standpunt. Laten we ook 
beseffen dat de eerste generaties 
Nederlandse mijnbouwers – allen 
opgeleid in Delft – uitstekend 
geologisch veldwerk hebben ver-
richt. In Delft werd namelijk reeds 

lang intense aandacht besteed 
aan geologie, kristallografie, 
mineralogie en paleontologie, 
naast de zuiver technische vakken 
die de mijnbouwkundig ingenieur 
moest beheersen. Het leeuwen-
deel van de eerste kartering van 
Indië (1860-1890) is dan ook 
uitgevoerd door ingenieurs, zoals 
Ir. Verbeek, Ir. Fennema en vele 
andere Delftenaren. In Nederland 
opgeleide geologen waren trou-
wens erg schaars in die tijd. 
Toen de geologische faculteiten  

in Leiden, Utrecht en Amsterdam 
begonnen op te bloeien en er meer 
en meer ‘echte’ geologen op de 
markt kwamen, werd de concurren-
tie tussen mijnbouw en geologie 
scherper, juist doordat er een grote 
overlap was tussen beide beroeps-
groepen. Tegen die achtergrond 
begrijpen we beter de vrees van 
Van Waterschoot van de Gracht in 
1937 dat er elkaar bestrijdende 
fracties zouden ontstaan. Interes-
sant is ook dat een van de eerste 
besluiten van het, na lange scher-

IJstijden, in de 19e eeuw ontdekt 
toen klimatologie een nog nauwe-
lijks bekend begrip was, is het 
onderwerp van dit boek. Vier 
gezaghebbende auteurs schetsen 
een beeld van diverse aspecten 
van ijstijden en klimaat. 
Brian Fagan (emeritus-hoogleraar 
antropologie, Universiteit van Cali-
fornia in Sta. Barbara) schrijft in 
zijn inleiding over de ontdekking 
van het fenomeen ijstijden; hij 
geeft veel voorbeelden uit Noord-
Amerika, wat verfrissend is omdat 
er al zoveel Eurocentrische werken 
zijn. Hij behandelt de Aardse astro-
nomische variabelen, oorzaak van 
de ijstijden, even helder als magne-
tische ompoling en klimaatcycli.
Hoe de ijstijden precies begonnen 
wordt beschreven door Mark  
Maslin (hoogleraar geologie,  
University College, Londen).  
Hij bespreekt de positieverande-
ring van de continenten, de 
opheffingen van o.a. de Himalaya 
en het Tibetaanse achterland en 
beschrijft de veranderingen in de 
oceaanstromen o.a. door de slui-
ting van de Panama-landengte en 
de opening van de Drake Straat 
ten zuiden van Kaap Hoorn.  
Hij behandelt de grote zoutcrisis 

IJstijd, het complete verhaal

.boekbespreking

± 6 miljoen jaar geleden in de 
Middellandse Zee, met enorm 
dikke zoutpakketten als resultaat. 
Tenslotte legt hij nadruk op toe-
nemende erosie van de nieuwe 
hoge delen van de aarde waardoor 
veel kooldioxide is vrij gekomen, 
de kooldioxide kringloop is veran-
derd, de temperatuur is gedaald 
en de ijskappen op Groenland  
en Antarctica zijn gegroeid. 
John Hoffecker (instituut van  
Arctisch en Alpien onderzoek, Uni-
versiteit van Colorado in Boulder) 
analyseert de ontwikkeling van de 
mens vanaf 5 miljoen jaar gele-
den, toen hij in Afrika rechtop ging 
lopen, en werk tuigen ging maken 
voor de jacht, naast het verzame-
len van aas en eetbare gewassen. 
Tijdens de ijstijden migreerde hij 
naar Eurazië waar hij zich onder 
moeilijke omstandigheden wist 
staande te houden als de robuuste 
Homo heildel bergensis en Homo 
neander thalensis. Ongeveer 
40.000 jaar geleden werden die 
verdrongen door de intelligentere 
Homo sapiens met verfijnde jacht-
technieken en kennis van kunst en 
religie.
Hanna O’Regan (archeologe en 
paleontologe aan de John Moores 

Universiteit in Liverpool) schrijft 
over de verspreiding van vlees-
etende ijstijddieren, hun verande-
ring tot dwerg- of reuzenvorm en 
de aanpassing van de oorspronke-
lijk (sub)tropische dieren aan het 
koude Eurazië o.a. door beharing. 
Zij gaat kort in op de betekenis 
van Laat-Paleolithische tot Vroeg-
Mesolithische grotschilderingen 
van ijstijddieren.
Brian Fagan en Mark Maslin 
behandelen in de twee laatste 
hoofdstukken de periode na het 
terugtrekken van het ijs, en het 
ontstaan van de Steen-, Brons-  
en IJzertijd culturen. Of we een 
warme of koude toekomst tege-
moet gaan wordt besproken in 
een uitdagend slothoofdstuk 
waarin de invloed van de mens  
op klimaatveranderingen wordt 
besproken, alsook de lessen  
die geleerd kunnen worden. 

Het boek prijst zichzelf aan als 
een lange-termijnvisie van enkele 
toonaangevende wetenschappers 
en dat is het. Het is goed vertaald, 
gezet in een prettig leesbaar letter-
type, rijk geïllustreerd, voorzien 
van een lijst van aanbevolen litera-
tuur en een register. Dit koude 

IJstijd, het complete verhaal • 
Klimaatverandering op onze aarde 
• 2009 • onder redactie van 
Brian Fagan • Vertaald door  
Catalien van Paassen • Waanders 
Uitgevers Zwolle • Davidsfonds /
Leuven • 240 pp. • ISBN 978 90 
400 8631 1 • € 24,95

onderwerp wordt warm aanbevolen 
aan iedereen die de huidige dis-
cussie over klimaat verandering 
met kennis van zaken wil volgen. 

T.J.A. Reijers
tjareijers@hetnet.nl



augustus 2010   Geo.brief    17

mutselingen tussen de geologen en 
de mijnbouwers, in 1912 opgerich-
te Geologisch Mijnbouwkundig 
Genootschap, het instellen van 
twee secties was, een mijnbouw-
kundige en een geologische. 
Geologie heeft niet alleen raak-
vlak en overlap met Mijnbouw, 
maar ook met de Chemie, met 
name via de Kristallografie en de 
Geochemie, met de Biologie via 
de Paleontologie en de Palynolo-
gie en – even sterk of sterker nog 
– met de Fysisch Geografie en 
met de Geofysica. Waar liggen  
de grenzen die een beroep, een 
beroepsvereniging, een opleiding, 
een faculteit, definiëren? Het hui-
dige begrip ‘Aardwetenschappen’ 
is weinig discriminatoir, want veel 
andere bèta-vakken behoren daar 
in principe ook toe. Denk aan  
biologie, meteorologie, ecologie.  
Een Aardwetenschappelijke 
beroepsvereniging moet zich dus 
ofwel beperken door gebruik van 
willekeurige criteria, of zal al 
gauw uiteenvallen in meer gespe-
cialiseerde groepjes. Denk aan de 
Fysisch-Geografen, die zich los 
van het KNAG hebben georgani-
seerd, daarna dicht tegen het 
KNGMG aanschurkten en dat  
toen ook weer hebben verlaten. 
Interessante ontwikkeling is in  
dit verband ook de recente fusie 
tussen de geo-chemische kringen 
van de Chemische Vereniging en 
van het KNGMG. Beide voelden 
zich niet helmaal senang in hun 
oorspronkelijke beroepsgroep.

Verdient de Geologie een bijzonde-
re plaats in de bèta-wetenschap-
pen? Het moge erg parochiaal  
klinken (ik ben zelf geoloog), maar 
ik meen van wel. Moeten ze echt  
in één hok met de ingenieurs?  
Ik weet dat niet, maar we moeten 
wel goede buren zijn van elkaar. 
Laat me uitleggen waarom. 
De bedrijvers van alle bèta-vakken 
onderzoeken, beschrijven, en ana-
lyseren de materiële realiteit. De 
analyses resulteren in de formule-
ring van wetmatigheden en met de 

daaruit voortvloeiende logische 
voorspellingen kan de ingenieur op 
ingenieuze wijze manipuleren en 
bijvoorbeeld kinderfietsjes, atoom-
reactors of Maanraketten bouwen. 
Of mijnschachten en dan is hij een 
mijningenieur. De natuurwetten 
zijn op veel fronten toepasbaar  
en bedriegen je niet. Ze zijn van  
alle tijden en blijven geldig over de 
gehele wereld en zelfs daar buiten. 
Zodoende kan de ene generatie 
wetenschappers en ingenieurs 
naadloos gebruik maken van de 
ontdekkingen van de vorige en dit 
resulteert in duizelingwekkende 
vlucht van ‘de’ techniek.

De Geologie heeft weet van deze 
natuurwetten en houdt daar 
geducht rekening mee bij zijn ana-
lyses. Echter, haar studie object is 
de ‘Aarde en alles wat daarin is’  
en die is het resultaat van een niet 
te ontrafelen opeenvolging van 
gebeurtenissen zoals magma- 
uitbarstingen, atmosferische sto-
ringen, gebergtevorming, sedimen-
tatie, erosie, vulkanisme, zee- en 
landverdeling, klimaat, die alle in 
meer of mindere mate met elkaar 
verbonden en van elkaar afhanke-
lijk zijn. Dit resulteert in een bijna 
volstrekt chaotisch – dat wil onder 
meer zeggen onvoorspelbaar – sys-
teem. Observeren, beschrijven, 
combineren, correleren, modelle-
ren kunnen geologen goed, maar 
zodra er een voorspelling gedaan 
moet worden, zoals: “waar zit de 
olie?” loopt het vaak slecht af. 
Naarmate men zich verder verwij-
dert van de observatie punten 
wordt de onzekerheid exponentieel 
groter. Het verleden voorspellen – 
want daar komt de toegepaste geo-
logie vaak op neer – is een hache-
lijke zaak. Immers, de Natuurwet-
ten hebben wel gegolden, maar de 
wisselwerking van al die wetten op 
een slecht bekende woelige wereld 
door de (miljarden) jaren heen is 
niet te simuleren. De geoloog 
‘staat erbij en kijkt er naar’. Hij** 
rapporteert zijn bevindingen en 
doet voorspellingen – je moet soms 

wel – die ontzagwekkende fouten-
marges hebben. Na 150 jaar olie-
industrie is de succes ratio van 
olie- en gasexploratie nog steeds 
een schamele 10%. Negen keer 
mis, voor één keer raak. We begrij-
pen kennelijk ook nog niets van 
het grotere systeem van in de 
Aarde verstopte koolwaterstoffen. 
Sinds 1900 wordt er door gezag-
hebbende geleerden voorspeld dat 
de olie- en gasvoorraden spoedig 
zullen opraken, terwijl zonder 
onderbreken, nu al meer dan een 
eeuw lang, niet alleen de produc-
tie van koolwaterstoffen snel is 
gegroeid, maar ook de resterende 
reserves zijn toegenomen. Dit 
tegen alle (geo)logische voorspel-
lingen in. De nieuw hausse van het 
‘unconventional gas’ lijkt al weer 
alle voorspellingen uit het verleden 
ongedaan te maken.
De geoloog is daardoor iemand, 
die zelden of nooit iets zeker weet, 
altijd een slag om de arm houdt en 
als motto voert “aan de ene kant 
zus, maar aan de andere kant zo”. 
Het bekende verhaal is dat een 
oliemaatschappij een ‘één-armige 
geoloog’ zocht om zo gevrijwaard 
te zijn van het “on the one 
hand…, but on the other.”. Want 
in de geologie geldt het zegje van 
Voltaire: “Twijfel is onplezierig, 
maar zekerheid is absurd”.
De filosofische grondvraag van de 
geoloog is “Wat kunnen we weten?” 
Daarin schuilt de uit daging van het 
vak. De ingenieur leeft in een ande-
re wereld. Hij baseert zijn bereke-
ningen op het meest zekere deel 
van de feiten en stelt de vraag: 
“Wat kunnen/moeten we doen?” 
en doet dat dan ook, met een grote 
mate van succes. En, hoewel er 
soms een dam doorbreekt of een 
vliegtuig neerstort, is en blijft de 
succes score van de techniek ver-
bijsterend goed. 
Het is eigenlijk een wonder dat 
deze twee zo uiteenlopende cultu-
ren, ‘het (on)weetbare’ tegenover 
‘het maakbare’ zo lang samen heb-
ben kunnen hokken in één genoot-
schap, hoewel – en dat mag ook 

wel eens hardop gezegd worden – 
de Mijnbouw bar weinig van zich 
heeft laten horen binnen het 
KNGMG in de afgelopen decennia.
Toch blijft de wederzijdse afhanke-
lijkheid. De geoloog heeft meer 
kans op een glansrijke carrière  
als hij voor de realistische, techni-
sche kant van het vak ook interes-
se heeft. Van de ingenieur wordt 
verwacht dat hij de beschikbare 
geologische kennis goed gebruikt 
voordat hij blindelings dammen, 
dijken, tramtunnels, wegen en  
productieplatforms gaat ontwer-
pen. De bovengenoemde uncon-
ventional gas ‘hausse’ is goeddeels 
het resultaat van de voorschrijden-
de techniek die nu gas lijkt te  
kunnen winnen uit vroeger voor 
onmogelijk ge houden reservoirs, 
zoals shales of zandsteen met  
zeer lage permeabiliteit.
De relatie Geologie-Mijnbouw is 
een rollenspel van klant en leve-
rancier, waarbij de deelnemers 
vaak een dubbelrol spelen.  
Zolang we dat beseffen en daar 
geen probleem van maken is er 
niets aan de hand. Ik denk niet 
dat de afgedwongen co-habitatie, 
die ooit aan de basis lag van het 
KNGMG, de enig juiste weg was. 
Zoals in sommige huwelijken is 
‘Chambres séparées’ (maar met 
soms de tussendeur op een ruime 
kier) spannender en productiever. 
In modern Nederlands: een LAT 
relatie kan ook heel plezierig zijn.
Ik vermoed dat er binnen niet al 
te lange tijd een hersortering en 
hergroepering van vakgebieden 
zou kunnen ontstaan, die vrucht-
baarder is dan de huidige vorm 
die door het KNGMG vertegen-
woordigd is. Ik weet niet precies 
hoe en wanneer (ik ben tenslotte 
ook maar geoloog), maar ik hoop 
dat het KNGMG creatief en met 
vooruitziende blik op zulke even-
tuele ontwikkelingen zal reageren.

Peter de Ruiter

*  Geologie en Mijnbouw 1937,  
Speciaal nummer pp 1-5.

**  Voor ‘hij’ lees steeds vaker ‘zij’.
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.agenda

9 september 2010
Klimaatmodellen versus metin-
gen: Klopt het wel? Mee- of 
tegenkoppeling? De discussie 
komt op gang. Colloquium dr.  
ir. Van Andel, KNMI, 15.30 uur. 
Info: http://www.knmi.nl/agenda/

14 september 2010
1e Deltares Kennisgebruikersdag, 
Fort Voordorp, Groenekan (nabij 
De Bilt), 10.00–15.30 uur.  
Info: http://www.deltares.nl/nl/
evenementen

Universiteit van Amsterdam
Master examens, 23 juni 2010
L.L. Mulder (Landscape Ecology)

Vrije Universiteit, Amsterdam
Master examens, februari tot juni 
2010
P.S. Pauw (Hydrogeology)
Etah Arung Etah (Earth Sciences/ 
Solid Earth)
P.H. Huver (Geoscience of Basins 
and Lithosphere)

Universiteit Utrecht
Master examens, mei en juni 2010
W.M. Kramer (Fysische Geografie)
N.R. Schoenmaker (Geochemie)
O. Siffounakis (Hydrologie)

.universiteiten

Technische Universiteit Delft
Master examens, tot en met mei 
2010
C.P.W.N. Achterbergh (Petroleum 
Engineering)
R.J.E. Dijkhuis (Resource  
Engineering)
J.E. de Iongh (Petroleum  
Engineering)
P.H. Kool (Petroleum  
Engineering)
P.E.D.M. Kouwenberg  
(Engineering Geology)
L. Hustoft (Petroleum  
Engineering)
M. Katterbach (Engineering  
Geology)

(NWO, 27 mei 2010)
NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) heeft 
een website geopend onder de 
naam ‘Kenniscatalogus Duurzame 
Aarde’. Op deze website is informa-
tie te vinden over recent (afgerond 
of nog lopend) onderzoek dat door 
NWO is gefinancierd. Het NWO-
thema Duurzame Aarde omvat 
onder meer onderzoek rond ener-
gie, grondstoffen en klimaatveran-
dering, zowel in de bèta- als de 
gammawetenschappen, en ook in 
multidisciplinaire projecten. 
Gemeenschappelijk is dat alle 

Kenniscatalogus Duurzame  
Aarde in de lucht

.nwo

onderzoeksprojecten bijdragen aan 
kennis van verduurzaming. 
De Kenniscatalogus Duurzame 
Aarde is bedoeld voor professio-
nals (onderzoekers, beleidsmakers, 
wetenschapsjournalisten en ande-
ren) die inzicht willen hebben in 
NWO-onderzoek rond het thema 
duurzaamheid. De Kenniscatalo-
gus is op dit moment nog niet vol-
ledig, hij wordt de komende maan-
den verder uitgebreid. 
Websites: www.nwo.nl/da, klik in het 
menu rechts op Kenniscatalogus.
Rechtstreekse link: www.nwo.nl/
kenniscatalogusDA 

Mosselbanken op het wad bij Schiermonnikoog. Zee- en kustonderzoek is 

een van de thema’s binnen het NWO-thema Duurzame Aarde.

.personalia

Adreswijziging

A.H.M. ten Have
p/a Shell Eastern Petroleum (Pte) 
Ltd
Shell House, 5th floor
83 Clemenceau Avenue
Singapore 239920

J.E.B. Dorenbos
Laan van Wateringse Veld 454
2548 CK  ’s-Gravenhage

B.B. Blasband
Fuutlaan 18
2566 SE  ’s-Gravenhage

K.A. Beintema
Fuutlaan 18
2566 SE  ’s-Gravenhage

J.E. Mebius
Locatie 412 HMA Nairobi
Postbus 12200
2500 DD  Den Haag

J.C.P. Pipping
p/a Wintershall Noordzee B.V.
Bogaardplein 47
2284 DP  Rijswijk

Nieuwe leden

M.P. Verschuren
Kerkdwarsstraat 14
3581 RH  Utrecht

R. Faas
De Wierslaan 12
3525 XM  Utrecht

De afdeling Winterswijk van de 
Nederlandse Geologische Vereni-
ging organiseert open dagen in, 
en excursies naar, de steengroeve 
bij Winterswijk. De open dagen 
zijn op de eerste zaterdagen van 
de maand, van april tot en met 
oktober, van 9.00-16.30 uur. De 
kosten zijn een vrijwillige bijdra-
ge. De data van de excursies wor-
den nog bekend gemaakt. De 
kosten voor de excursie bedragen 
10 euro per persoon (inclusief 
toegang tot Museum Freriks). 
Kinderen moeten minimaal 8 jaar 
oud zijn.
Opgave voor de open dagen en de 
excursies kan via een formulier 
dat naar de VVV Winterswijk ge -
stuurd moet worden. Alle informa-

Bezoek aan de Winterswijkse Steengroeve

.excursie

tie is te vinden op de website van 
museum Freriks (www.freriks.nl, 
klik op geologie). 

Wat is er te zien:
Pyriet, galeniet, calciet en coeles-
tien, minder vaak komen marka-
siet, sfaleriet, strontianiet en gips 
voor. Schelpafdrukken, sporen van 
kreeftachtigen, visschubben en 
pootafdrukken van sauriërs, zeld-
zamer zijn ceratieten (ammoniet-
achtigen), vissen en skeletdelen 
van sauriërs. In de wanden van de 
groeve zijn breuken met een verti-
cale verplaatsing van soms enkele 
meters te zien. Verder zijn er dia-
klazen, sleuring, krimpscheuren 
en golfribbels te vinden. 
Informatie: www.freriks.nl
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Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen UvA: 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
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Sedimentologische Kring: sedi.kring@gmail.com
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl

19– 23 september 2010
10th International Conference 
Greenhouse Gas Control Techno-
logies, Amsterdam. Info: http://
www.ghgt.info/GHGT10.html

23 september 2010
Lezing Henk Brinkhuis (Universiteit 
Utrecht): From greenhouse to ice-
house at the Antarctic margin – 
Preliminary results from IODP 
expedition 318. NIOZ, Texel. Info: 
http://www.nioz.nl/ (colloquia).

10 oktober 2010
Biodiversiteitssymposium, Natura-
lis, Leiden. Info: www.naturalis.nl

13 oktober 2010
Middagsymposium Klimaatbesten-
dig inrichten, georganiseerd door 
Deltares en 3BW. Info: http:// 
www.deltares.nl/nl/evenementen

4 november 2010
‘The present-day climate of 
Greenland: a study with a regional 
climate model’ Colloquium  
Dr. J. Ettema, UU/ITC Enschede, 
KNMI, 15.30 hours.  
Info: http://www.knmi.nl/agenda/

10-13 juni 2011
6th International Symposium  
on archaeological Mining History, 
Valkenburg, Nederland, georgani-
seerd door het Institute Europa 
Subterranea.  
Info: www.europa-subterranea.com

10-16 juli 2011
11th International Symposium on 
Antarctic Earth Sciences,  
Edinburgh. Informatie: http://
www.isaes2011.org.uk/



Het golvend landschap van midden Mongolië.


