
Geo
 brief  

6
Geo.brief is de nieuwsbrief 
van KNGMG en NWO-ALW
Vijfendertigste jaargang 
nummer 6, september 2010

.
Petroleum Geological Atlas of  
the Southern Permian Basin Area

Huttons hoekdiscordanties

China’s hoofdrol in de wereld  
van erts en energie

Zaken Over Zee: Kuala Lumpur

De fossiele schelpen van  
de Nederlandse kust



 2    Geo.brief   september 2010

De meeste geologen hebben wel een 
favoriete ontsluiting. Misschien is 
het die kritische ontsluiting die een 
gekoesterde theorie ondersteunt, of 
een bijzonder mooi schoolvoorbeeld 
van een geologisch concept, of 
gewoon een hele mooie locatie met 
goede herinneringen. Veel geologen 
hebben moeite om de neiging te 
onderdrukken zo’n ontsluiting als 
‘hun’ ontsluiting te zien, wellicht  
in navolging van de beroemde  
hoekdiscordantie van James Hutton 
op Siccar Point in Schotland. 
Gelukkig is er geen weg in de buurt 
van Siccar Point, want wegenbouw-
kundig ingenieurs hebben vaak  
weinig boodschap aan dergelijke 
geologische nostalgie. De moderne 
wegenbouw heeft een waar arse-
naal aan methodes om geologen het 
leven zuur te maken. Op veel nieu-
we wegen in bergachtige gebieden 

is de berm zo smal en wordt zo hard 
gereden, dat mooie wegontsluitin-
gen alleen met 100 km per uur 
bewonderd kunnen worden. Als er 
wel gestopt kan worden bij een 
interessant steilwandje, dan is  
dat vaak bedekt met staalgaas, het 
liefst een paar decimeter van  
de rotswand gespannen, zodat het 
hameren, of nader onderzoek met 
een handlens schier onmogelijk is. 
De ‘ultimate insult’ is echter spuit-
beton, waarbij een mooie ontslui-
ting volledig wordt bedekt met  
een saaie, egaal grijze betonwand 
waar niets wil of mag groeien.
Nu ben ik zelf ook weer een ontslui-
ting kwijt. Bijna elke zomer bezoek 
ik mijn oude veldwerkgebied in 
Zuidoost-Spanje, in de bergen van 
Alicante. Een van mijn dierbaarste 
ontsluitingen bevond zich langs de 
provinciale weg tussen Jijona en 

Verdwenen ontsluitingen

.van de voorzitter

Tibi, die tussen de diepe barranco’s 
en hoge steilwanden van de Penya-
roja kronkelde. Daar was een door 
plooiing verticaal gestelde sequen-
tie uit het Boven-Krijt ontsloten,  
met daarin een fraaie discordantie. 
Er was een gefossiliseerd klifje van 
Cenomanien-kalkstenen te zien, 
afgedekt door dieper mariene, mer-
gelige kalkstenen uit het Santonien-
Maastrichtien. Jaren geleden, de 
eerste keer dat ik deze ontsluiting 
in detail bekeek, werd ik benaderd 
door een vriendelijke oude heer met 
wandelstok, die zich afvroeg wat ik 
daar aan het uitspoken was. Toen  
ik hem vertelde dat ik geoloog was, 
bezig de wordingsgeschiedenis van 
deze bergen vast te stellen, begon 
hij enthousiast en enigszins bele-
rend uit te wijden over zijn eigen 
theorie over gebergtevorming:  
“El mundo era como un huevo”.  
De wereld was als een ei, waarvan 
de polen door de zwaartekracht 
naar elkaar toe werden getrokken 
(net zoals de tegenpolen man en 
vrouw tot elkaar worden aangetrok-
ken, voegde hij met een knipoog 
toe). Door deze toenadering van de 
polen werd de aarde rond en ont-
stonden enorme vloedgolven, die 

aan de randen van de continenten 
bergen opwierpen. Hiermee was 
zowel het voorkomen van fossiele 
schelpen in de bergen verklaard, 
als ook de observatie dat veel  
bergruggen parallel aan de kust 
verlopen. 
Even was ik van plan om hiertegen 
de concepten van de plaattektoniek 
in te brengen, maar wie was ik om 
in gebrekkig Spaans zo een mooie 
theorie te weerleggen? Ik bedankte 
hem hartelijk voor het gesprek en 
ging door met het opnemen van de 
stratigrafische sectie.
Nu is deze ontsluiting grotendeels 
weggehakt voor een rotonde die 
toegang geeft tot een veel bredere, 
rechtere en veiligere weg, die de 
reistijd tussen de twee dorpen heeft 
gehalveerd. Gelukkig is de strati-
grafie nog wel te zien en (nog) niet 
met staalgaas of spuit beton bedekt. 
Ik troost me met de gedachte dat ik 
deze ontsluiting in detail beschre-
ven en gepubliceerd heb, maar het 
voelt toch alsof me iets ontnomen 
is. Koester uw ontsluitingen.

Menno de Ruig

.www.kngmg.nl

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

Seldenrath

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

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

– advertentie –
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.aankondiging

Programma
15.45–16.15  Ontvangst, thee, 
koffie
16.15–17.00  Laudatio,  
uitreiking Van Waterschoot  
van der Gracht penning
17.00–18.00  Staring lezing
18.00–19.00 Borrel

VWvdG-Penning
Op donderdag 28 oktober a.s.  
zal de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning 2010 worden  
uitgereikt aan Prof. dr. S.B.  
Kroonenberg. Deze penning is het 
hoogste eerbewijs in Nederland 
voor een aardwetenschapper die 
zich op wetenschappelijk, maat-
schappelijk of onderwijs kundig 
gebied uitzonderlijk verdienstelijk 
heeft gemaakt.
Prof. Kroonenbergs veelzijdige 
loopbaan bracht hem in Surina-
me, Swaziland en Colombia.  
In maart van dit jaar nam hij 
afscheid als hoogleraar Geologie 
aan de TU-Delft, waar hij, evenals 
eerder in Wageningen, vele stu-
denten heeft weten te inspireren. 
In wijdere kring is professor  
Kroonenberg bekend als vurig 
pleitbezorger van de planeet 
Aarde. Een aantal boeken en 
andere publicaties getuigt daar-
van. Dat zijn ideeën niet altijd 
door iedereen gedeeld worden, 
heeft de interesse voor, en 
bekendheid met, de geologie ook, 

of juist, bij het niet-geologische 
publiek aanzienlijk vergroot.

Staringlezing
De uitreiking van de Van Water-
schoot van der Grachtpenning 
wordt gecombineerd met de jaar-
lijkse Staringlezing, die zal wor-
den gehouden door vulkanoloog 
dr. Manfred van Bergen.

De titel van de lezing is:
Leven met vulkanen’

Een korte inleiding: De aswolk van 
de Eyjafjallajökull zorgde eerder 
dit jaar voor flinke consternatie  
in grote delen van Europa.  
Eens te meer bleek hoe geologi-
sche krachten het leven op onze 
planeet ingrijpend kunnen ver-
storen. De producten die een  
vulkaan uitstoot bevatten een 
schat aan informatie over proces-
sen die zich diep onder het  
aardoppervlak afspelen en over 
mogelijke gevolgen voor mens en 
milieu. Vaste en vloeibare stoffen 
herbergen gedetailleerde sporen 
waarmee het pad van een magma 
vanaf de bron tot na een uitbar-
sting gevolgd kan worden.
De lezing geeft recente voorbeel-
den van zulk onderzoek naar het 
gedrag van vulkanen in verschil-
lende delen van de wereld, waar-
bij ook de IJslandse uitbarsting  
in perspectief zal worden gezet.

Manfred van Bergen is werkzaam 
bij de faculteit Aardwetenschap-
pen van de Universiteit Utrecht 
en heeft als research onderwer-
pen: ‘Magma’s and the Earth’s 
interior’, ‘Volcanism, crater lakes 
and natural pollution’ en ‘The 
Archean Earth’. 

Penninguitreiking en Staring-
lezing vinden plaats in het KIVI 
NIRIA gebouw, Prinsessegracht 
23, 2514 AP Den Haag.

Satellietopname (NASA, MODIS 17 april 2010) van de Eyjafjallajökull. 

28 oktober, KIVI NIRIA Den Haag

Uitreiking Van Waterschoot van der Grachtpenning en Staringlezing

Prof. Salle Kroonenberg tijdens zijn afscheidscollege in maart.

Foto: Leen V
lasblom

Detailopname van asdeeltjes van 

de Eyjafjallajökull gemaakt met  

de electronenmicroscoop.



.voetlicht

Hans Doornenbal, samensteller omvangrijke petroleumgeologische atlas

“Geologie houdt niet  
op bij de landsgrenzen”

De editors Hans Doornenbal (links) en Alan Stevenson presenteerden de Southern Permian Basin Atlas aan het publiek tijdens een bijeenkomst van  

project deelnemers in Brussel  |  photo courtesy: Kris Welkenhuysen, Royal Belgian Institute of Natural Sciences.



Zodra Hans Doornenbal zijn werkkamer 
bij TNO binnenloopt, wordt hij spontaan 
gezoend en gefeliciteerd door zijn colle-
ga’s. Even denk ik dat het is vanwege  
het recente verschijnen van de Southern 
Permian Basin Atlas, maar dan blijkt dat 
Doornenbal op de dag van ons gesprek 
55 wordt. Een mijlpaal die mooi samen-
valt met de publicatie van de atlas,  
waaraan hij de afgelopen vijf jaar heeft 
gewerkt. Het mooiste cadeau heeft hij 
zichzelf met de voltooiing in feite al  
gegeven. Met twee handen legt Doornen-
bal het omvangrijke werk – een van de 
grootste karteringsprojecten ooit – op 
tafel. Op het schutblad staan alle spon-
sors weergegeven. Shell, BP, Statoil –  
de belangrijkste oliemaatschappijen  
lijken allemaal vertegenwoordigd.  
Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt  
dat de atlas in feite een goudmijn is  
voor oliemaatschappijen.

Landsgrenzen
“Het belang van de atlas zit hem in de 
grensoverschrijdende aanpak”, aldus 
Doornenbal. “Het Zuidelijke Permbekken, 
ook wel bekend als het Centraal Europese 
bekken, strekt zich uit over zes landen: 
het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Bel-
gië, Denemarken, Duitsland en Polen.  
In al deze landen is de geologische 
ondergrond deels al uitvoerig in kaart 
gebracht, zowel door wetenschappers  
als door oliemaatschappijen. Maar de 
geologie houdt niet op bij de lands-
grenzen, natuurlijk.”
En daarom hebben Doornenbal en zijn 

collega’s allereerst de stratigrafieën  
van de verschillende landen aan elkaar 
gekoppeld. De chronostratigrafie, die 
bestaat uit de verschillende geologische 
perioden en tijdvakken, is internationaal 
vastgelegd en dus in alle landen gelijk. 
Maar de lithostratigrafische aanpak ver-
schilt: dezelfde formaties hebben vaak in 
verschillende landen verschillende bena-
mingen. Dankzij tektonostratigrafische 
tabellen in de atlas kunnen de formaties 
uit verschillende landen als puzzelstukjes 
in elkaar worden gepast. Naast deze stra-
tigrafische correlatie zijn in het gehele 
atlasgebied lithostratigrafische horizons 
seismisch gekarteerd (van de basis van 
het Perm tot de basis van het Kwartair) 
en verwerkt tot diepte- en diktekaarten. 
Doornenbal: “De bijbehorende digitale 
data kunnen met behulp van 3D-software 
worden verwerkt tot allerlei dwarsdoor-
sneden van de diepe ondergrond.”
Ook de tektonische evolutie van het  
bekken wordt getoond. Overzichtskaarten 
geven voor elke geologische periode de 
relevante tektonische processen en de 
plaatconfiguratie weer, waardoor het  
verleden tot leven komt. Het Zuidelijke 
Permbekken heeft zich dan wel hoofd-
zakelijk in het Perm ontwikkeld (pakweg 
300 to 250 miljoen jaar geleden), de 
atlas gaat nog verder terug in de tijd. 
Paleozoïcum, Mesozoïcum en Kenozoï-
cum worden alle uitgebreid besproken.

Petroleumsystemen
“Binnen de petroleumgeologie zijn eigen-
lijk drie typen gesteenten erg belangrijk”, 

aldus Doornenbal. “Allereerst het bron- of 
moedergesteente, dat de koolwaterstoffen 
ofwel de ruwe olie of gas levert. Daar-
naast het reservoir – poreus gesteente 
waar petroleum vanuit de bron naartoe 
migreert. En tot slot moet zich boven  
dat reservoir een ondoordringbare laag 
bevinden, om te voorkomen dat alle kool-
waterstof naar het oppervlak ontsnapt. 
Het belangrijkste reservoir voor gas is  
het Boven-Rotliegend (Boven-Perm), de 
belangrijkste reservoirs voor olie zijn Jura 
en Krijt.De bovengenoemde gesteenten 
vormen, tezamen met de bijbehorende 
processen en producten, een zogenaamd 
petroleumsysteem. Doornenbal: “In de 
atlas staat een overzicht van de zes grote 
petroleumsystemen die in het gebied 
voor komen. Een bekend petroleumsys-
teem is geassocieerd met koollagen uit 
het Boven-Carboon, die het belangrijkste 
brongesteente voor gas vormen.  
De eolische afzettingen van het Rotlie-
gend vormen het hoofdreservoir en de 
zoutlagen van het Zechstein, die aan het 
eind van het Perm zijn ontstaan, zorgen 
voor de verzegeling, de caprock. Het gas-
veld Groningen, dat 51 jaar geleden werd 
ontdekt, is het belangrijkste voorbeeld 
van zo’n petroleumsysteem.” 

150 auteurs
De naam ‘Southern Permian Basin’ doet 
vermoeden dat er ook een noordelijk  
bekken bestaat. “Dat strekt zich uit  
van Schotland tot Noorwegen en Noord-
Denemarken”, aldus Doornenbal. “Van 
dat gebied verscheen in 2003 al een 

Alleen al door het gewicht van dertien kilo en de omvang van een flinke breedbeeld-tv is de recent  

verschenen Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area een imposante verschijning.  

Maar ook inhoudelijk is het boekwerk indrukwekkend. Nooit eerder verscheen zo’n uitgebreid overzicht  

van de geologie van het Zuidelijke Permbekken, waartoe ook Nederland behoort. Een gesprek met  

samensteller Hans Doornenbal. 



atlas, die ook wel bekend staat als de 
Millenniumatlas. Een van de deelnemers 
aan dat project was de geoloog Kenneth 
Glennie. In 2003 kwam hij op het Car-
booncongres in Utrecht naar mijn colle-
ga’s en mij toe. Of het geen idee zou zijn 
om een soortgelijk project op te zetten 
voor het zuidelijke bekken.”
Doornenbal, bij TNO al meer dan vijftien 
jaar ervaren in het regionaal karteren van 
de diepere Nederlandse ondergrond, was 
direct enthousiast – net als de oliemaat-
schappijen waar Glennie en hij contact 
mee zochten. “En zo ging het balletje  
rollen. In maart 2005 ging het project 
officieel van start. Over de jaren heen 
hebben er 150 auteurs, 30 kaarten-
makers en 35 reviewers meegewerkt. 
Gelukkig kon veel communicatie digitaal 
plaatsvinden. Daarnaast hadden we regel-
matig technische vergaderingen met de 
auteurs en kaartenmakers van de atlas.  
Ook organiseerden we eens per half jaar 
vergaderingen met de stuurgroep – 
bestaande uit sponsors, de geologische 
diensten van de zes landen en licentie-
verstrekkers.”
Uiteindelijk heeft Doornenbal samen  
met Alan Stevenson, zijn collega van de 
British Geological Survey alle gegevens 
samengevoegd tot een prachtige,  
350 pagina’s tellende, atlas.

Nieuwe inzichten
Het Southern Permian Basin wordt met 
1240 olie- en gasvelden beschouwd als 
een ‘rijp gebied’, waar de voorraden al 
grotendeels zijn ontdekt en geëxploiteerd. 
Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat het 
eerste olieveld 150 jaar geleden al in 
gebruik werd genomen, in Duitsland. 
Toch kan juist de atlas ervoor zorgen dat 
nieuwe gebieden worden aangeboord, 
aldus Doornenbal. “Tot nu toe was alle 
kennis over de ondergrond heel gefrag-
menteerd; een deel van de informatie lag 
bij de oliemaatschappijen, een deel bij 
universiteiten of soms bij mensen thuis. 

De dieptekaarten (zoals hierboven: Dieptekaart basis Bontzandsteen (Onder-Trias)) kunnen worden 

geïmporteerd in diverse softwareprogramma’s, waarmee op eenvoudige wijze uit het 3D-model lange 

overzichtsprofielen door het hele bekken (zoals bijvoorbeeld fence diagrammen hieronder) kunnen 

worden gecreëerd (– – – – – ligging profiel onderaan dit artikel).



Overzicht van de petroleumprovincies gerelateerd aan Paleozoïsche moedergesteentes .

Een bedrijf dat naar olie boort, richt zich 
heel specifiek op het gebied waarvan het 
een licentie heeft, maar heeft nauwelijks 
door hoe de ondergrond op andere plaat-
sen in elkaar zit. Door de atlas kunnen 
zulke bedrijven nieuwe inzichten krijgen, 
bijvoorbeeld over de verscheidenheid aan 
petroleumsystemen.”
Voor oliemaatschappijen is de atlas dus 
goud waard, omdat die toegang geeft tot 
gegevens die voorheen soms in handen 
van de concurrent waren of verborgen 
waren in een bureaula. Doornenbal ver-
moedt dat er op basis van de atlaskaarten 
behoorlijk wat onderzoek verricht zal  
gaan worden door oliemaatschappijen  
en universiteiten. “Uit onze gegevens 
blijkt bijvoorbeeld dat er in de Noordzee 
nog heel wat gas te halen valt, zeker op 
geringe diepte. Deze ondiepe gasreser-
voirs zijn tot op heden grotendeels gene-
geerd.” Ook is in de atlas een overzicht 
van zogeheten creaming curves  te zien: 
grafieken die per petroleumprovincie  
aangeven of er na de reeds gedane  
exploratie-inspanning in dat gebied 

mogelijk nog meer olie of gas gevonden 
zou kunnen worden. 

Fax uit Algerije
Tijdens ons gesprek wordt Doornenbal 
gebeld. Eerst wil hij het telefoontje nege-
ren, maar als hij het netnummer op zijn 
scherm ziet, excuseert hij zich toch even. 
Iemand van de nationale oliemaatschap-
pij uit Libië, vertelt Doornenbal als hij 
even later de kamer weer inloopt.  
‘Ik probeerde al een tijdje contact met 
hem te krijgen, dus ik ben blij dat het 
eindelijk gelukt is.” Libië is namelijk  
een van de landen waarop het volgende 
project van Doornenbal en zijn collega’s 
gericht is. In 2015 moet de North African 
Petroleum Geological Atlas verschijnen, 
die gericht is op Marokko, Algerije,  
Tunesië, Libië en Egypte. “Een flinke  
uitdaging, zeker vanwege de politieke 
spanningen die er soms heersen.  
Bovendien is het lastig om met onze  
Afrikaanse collega’s in contact te komen. 
De geologische dienst in die landen is 
vooral op de oppervlakte gericht, dus het 

loopt allemaal via de nationale oliemaat-
schappijen. Maar nu lijkt het van de 
grond te komen – vorige week kregen  
we ook al een fax uit Algerije dat men 
enthousiast is over het project en met ons 
wil praten. Ook andere Afrikaanse landen 
hebben al interesse getoond in het ver-
vaardigen van een soortgelijke atlas.  
Dat is mooi, want zo’n internationaal  
project verbetert de verstandhouding  
tussen de afzonderlijke landen. De geo-
logie helpt bij het verbeteren van de  
communicatie”.
Zo blijkt de Petroleum Geological Atlas  
of the Southern Permian Basin Area op 
meerdere terreinen een geslaagd project 
te zijn. Met één nadeel, lijkt het. Want 
een atlas van 13 kilo is natuurlijk niet  
al te handzaam. Gelukkig hebben de 
samenstellers daar wat op gevonden:  
de gehele atlas is ook op dvd verkrijgbaar. 

Gemma Venhuizen

(N.B. profiel verdubbelt)
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.boekbespreking

Deze atlas, een gigantische klus 
die vijf jaar gekost heeft, is ver-
vaardigd door ongeveer 150 aard-
wetenschappers van nationale 
geologische diensten, oliebedrij-
ven, onderzoeksinstituten en uni-
versiteiten. Het project behandelt 
rijpe olie- en gasprovincies, waar-
van de opbrengst onvermijdelijk 
kleiner wordt. Juist daarom is  
een zorgvuldige integratie van 
gegevens van zoveel mogelijk 
bronnen noodzakelijk om nieuwe 
reserves te ontdekken en de 
bewezen reserves zo optimaal 
mogelijk te winnen.
Hoofdstuk 1 is een inleiding. 
Hoofdstukken 2 en 3 behandelen 
de structuur van de aardkorst diep 
onder het SPB en de voornaamste 
structurele elementen. Daarvoor 
zijn seismische profielen zowel 
van de olie-industrie als universi-
teiten gebruikt. Zij tonen een 
mozaïek van oro genetische blok-
ken die eerst aangroeiden aan 
Baltica en daarna, gedurende de 
vele fasen van de Caledonische  
en Varistische gebergtevorming, 
aan het Oost-Europese Kraton:  
de vorming van de ‘Verenigde  
Platen van Europa’. De verdere 
ontwikkeling van het gebied  
wordt beschreven: verdunning  
van de aardkorst en magmatische 
activiteit, de vorming van de  
Noordelijke Permische Bekkens in 
het Vroeg-Perm, het ontstaan van 
het Arctisch–Noord-Atlantische 
rift system vanaf het Laat- 
Carboon, zouttektoniek, de  
vorming in het Laat-Trias van  
de Noord-Atlantische slenk (voor-
loper van de mid-Atlantische rug) 
en de Noordzee slenk, de botsing 
tussen Afrika-Arabië en Europa, 
de sluiting van de Tethys Oceaan 
in het Paleogeen met een nieuw 
tektonisch regime waardoor er in 
het Kenozoïcum daling optrad van 
het westelijke deel van het SPB 
(het Noordzeebekken en de 
Noord-Duitse laaglanden).  
Een reeks paleogeografische  
kaarten, regionale seismische  
lijnen en kaarten met tektonische 

elementen laten de voornaamste 
episoden zien van de bekkenont-
wikkeling, en de vorming van  
traps voor koolwaterstoffen. 
De hoofdstukken 4–12 vormen 
het voornaamste deel van de Atlas. 
Zij beschrijven de bekken evolutie 
van vóór het Carboon (dus voor  
het ontstaan van het SPB sensu 
stricto) tot en met het Kenozoï-
cum. De hoofdstuk indeling volgt 
niet per definitie de grenzen van 
de geologische systemen, maar is 
gebaseerd op grote discordanties 
of makkelijk herkenbare en vaak 
gebruikte seismische of petro-
fysische markerintervallen.  
Elk hoofdstuk heeft een tektono-
stratigrafisch correlatiediagram, 
diepte- en diktekaarten, put- 
correlatiepanelen en seismische 
profielen. Diagrammen en kaarten 
zijn gestandaardiseerd, waardoor  
continuïteit gewaarborgd is.  
De opzet is in alle hoofdstukken 
hetzelfde: een inleiding met de 
stratigrafie, gevolgd door de struc-
turele, stratigrafische en paelogeo-
grafische ontwikkeling in het geo-

logische interval. In het algemeen 
wordt de stratigrafie beschreven 
van het Verenigd Koninkrijk in het 
westen tot en met Polen in het 
oosten.
Het gevulde bekken, de hoofd-
stukken 6–12, omvat een volledi-
ge eerste-orde wereldwijde trans-
gressieve-regressieve zeespiegel-
cyclus, die is onderverdeeld in 
een aantal transgressieve- en 
regressieve, tweede- en derde-
orde cycli (van resp. 3-50 en 
0.5-3 miljoen jaar). Deze cycli 
zijn ontstaan door eustatische 
zeespiegelveranderingen, maar 
ook door tektonische bewegingen 
in het bekken en door veranderin-
gen in het base-level. In het SPB 
worden ze gedefinieerd en 
beschreven als tweede-orde cycli, 
die ‘depositional cycles’ (DC) wor-
den genoemd. Je kunt je afvragen 
of deze DC’s voldoende rekening 
houden met recent onderzoek  
dat vraagtekens plaatst bij het 
gebruik van hiërarchische sequen-
tie-opeenvolgingen. Die kunnen 
immers ontstaan door cyclische 
processen die overlappen in tiid 
en veroorzaakt zijn door verschil-
lende aandrijvende mechanismen 
Dat maakt ze incompatibel. Ook 
in het SPB lijkt dit het geval te 
zijn Langdurige cycli zijn episo-
disch in plaats van periodisch 
door de verschillende manier van 
aandrijving.

Hoofdstukken 13–15 geven een 
overzicht van de generatie en 
migratie van petroleum uit diverse 
oliemoedergesteenten, processen 
die door het bekken heen sterk 
kunnen verschillen. Niettemin is 
het mogelijk om enkele voorname 
‘petroleumsystemen’ op te zetten, 
conceptuele raamwerken waarbin-
nen het oliemoedergesteente, de 
bovenliggende lagen (verantwoor-
delijk voor de juiste condities in 
het moedergesteente voor de gene-
ratie van olie), de migratiepaden 
(langs discrete conduits of breu-
ken) en de vorming van het reser-
voir onder een afdekkende laag als 

één systeem worden behandeld. 
De Atlas onderscheidt zes belang-
rijke petroleumsystemen met ver-
schillende reservoirstratigrafieën. 
Van de zes medewerkende landen 
wordt de vergunning- en explora-
tiegeschiedenis per land beschre-
ven en wordt de exploratie en pro-
ductie besproken in een juridisch 
en fiscaal raamwerk.
Het slothoofdstuk behandelt nieu-
we mogelijkheden om de onder-
grond economisch te gebruiken, 
bijvoorbeeld voor de opslag van 
aardgas en CO2, het gebruik van 
geothermie en het mijnen van 
vaste brandstoffen zoals steenkool 
en ligniet. Het winnen van steen-
zout, ertsen en andere mineralen 
wordt niet behandeld in de atlas. 
Het boek heeft een glossary, een 
lijst met kaarten die beschikbaar 
zijn op GIS-formaat met referentie 
naar het figuurnummer in de 
Atlas, een opsomming van alle 
koolwaterstofvelden in het SPB-
gebied en een appendix met alle 
referenties uit alle hoofdstukken. 
De gedrukte Atlas bevat kaarten 
op schaal 1:3.000.000; op de 
dvd kunnen tekst en kaarten  
worden gelezen met behulp van 
een interactief pdf-formaat. De 
kaarten zijn ook verkrijgbaar in 
GIS-format waardoor gemak en 
toegankelijkheid worden vergroot 
en integratie met andere kaarten 
mogelijk is. De atlas, beschikbaar 
op drie verschillende formaten, is 
een onschatbare, waardevolle, 
actuele bron voor referentie en 
training. Hij wordt van harte aan-
bevolen, zowel aan individuele 
personen, als aan universiteiten 
en de E&P-industrie. 

Tom J.A. Reijers

Hans Doornenbal en Alan Steven-
son, editors • Ingebonden atlas 
op A2 formaat • 342 pp. • 13 kg 
• ISBN 978 90 73781 61 0 • 
2010 • Als boek €175,– • op 
dvd (pdf-formaat) €160,– • 
samen €225,– (excl. verzending 
en afhandelingskosten) • Bestel-
len bij www.eage.org/bookshop • 
SPBA GIS-kaarten en database 
voor één locatie €10.000 voor 
meerdere locaties €25.000 
(exclusief btw) • Bestellen bij  
www.spb-atlas.org of  
hans.doornenbal@tno.nl

Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area
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Huttons  
hoekdiscordanties
Aan de Schot James Hutton (1726-1797) danken we een aantal essentiële geologische inzichten. Veel geolo-

gische basisleerboeken melden wel iets over hem, al was het alleen maar zijn graag aangehaalde inzicht dat  

er noch iets resteert van een eerste begin, noch iets wijst op een naderend eind van de aarde. Al kent de 

wetenschappelijke wereld Hutton vooral als de grondlegger van het actualiteitsbeginsel (“the present is the  

key to the past”), zijn ontdekking van hoekdiscordanties en de conclusies die hij daaruit trok, spreken velen 

het meest aan.

.ontsluiting

De ontsluiting bij de rivier de Jed, waar Hutton de discordantie zag. Nu is het een treurige, overwoekerde plek.

Foto: A
nne Fortuin
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Hutton realiseerde zich als een der eer-
sten dat de aarde weliswaar onmetelijk 
oud is, onmetelijk en dus onbekend, 
maar zeker heel veel ouder dan de schep-
ping op 23 oktober 4004 v.Chr. die de 
meesten van zijn tijdgenoten nog aan-
hingen. Helaas was Huttons beroemde 
‘Theory of the Earth’, die pas tegen het 
eind van zijn leven in 1795 in druk ver-
scheen, zo ontoegankelijk, dat weinigen 
het lazen. Eer verwierf hij pas na zijn 
dood, toen zijn jongere vriend en Edin-
burghs hoogleraar John Playfair (1748-
1819) zijn ideeën verder uitwerkte tot 
een goed leesbaar en verteerbaar geheel. 
Dit boek verscheen in 1802 en pas  
dankzij dit werk verkreeg Hutton de 

Gebroken syncline in Silurische grauwackes bij St. Abbs Head. Deze gesteenten zitten onder de discordantie. De discordantie zelf, bij Siccar Point, ligt verder noord   waarts langs de kust en is te zien op de omslagfoto.

wetenschappelijke status die hij nu 
terecht heeft. 

“Rejoiced at my good fortune”
Hutton is een beroemde Schot geworden, 
zo beroemd dat je bij ieder VVV-kantoor van 
een beetje Schotse plaats van allure (en 
met ook een beetje geluk) een folder kunt 
aantreffen genaamd ‘The Scottish Borders 
James Hutton Trail’. Nu had ik me al ver 
voor onze Schotse zomervakantie in deze 
man verdiept (door bijvoorbeeld ‘The Man 
who Found Time’ door Jack Repcheck te 
lezen en de facsimile-uitgave van Playfairs 
boek er nog eens op na te slaan). Maar zijn 
meest beroemde locaties kennen: ho maar. 
Tijd dus om daar iets aan te doen.

Zijn eerste hoekdiscordantie nam Hutton 
waar in 1787 tijdens een reis naar het 
mooie eiland Arran. Helemaal op het 
uiterste noordpuntje trof hij twee scheef-
gestelde laagpakketten aan die duidelijk 
over elkaar heengrepen (basement 
gesteente dat hij ‘Alpine schistus’ noemt 
en ‘sandstone strata’ van O.-Carboon 
ouderdom). Maar omdat ze allebei onder 
ca. 40° een verschillende kant op helden, 
was hij niet echt tevreden. Tijdens onze 
‘ééndaagse toeristische rondrit’ over dit 
eiland heb ik deze discordantie helaas 
gemist, maar een publicatie in de Pro-
ceedings of the Geologists’ Association 
2009 geeft alle details (Young, G.M. and 
Caldwell, W.G.E., Vol. 120: 65-75).  
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earth, and which I had been long looking 
for in vain. Here the vertical strata, simi-
lar to those that are in the bed of the 
Tweed, appear; and above those vertical 
strata, are placed the horizontal beds, 
which extend along the whole country”.

“A beautiful picture”
Deze tekst met bijgaande illustratie 
mocht ik dan wel graag laten zien bij  
het stratigrafie-onderwijs, nu was het  
de uitdaging om op een achternamiddag 
dit punt zelf op te scharrelen. Een verras-
send aanwezig Hutton-informatiebord in 
het park bij de Abdij raadt het overigens 
geïnteresseerden af om die plek op te 
zoeken vanwege de locatie op een privé-
terrein aan een steil en glibberig rivier-
talud langs de Jed. In plaats daarvan 
heeft de gemeente Jedburgh een kunste-
naar een artistieke discordantie laten  
uitbeelden. Hoe aardig ook, doe mij  
maar een echte. Bovendien, een beetje 
geoloog laat zich niet zo snel afschrikken, 
dus hup de bergschoenen aan en kijken 
waar je uitkomt. 
Inderdaad, lopend langs de drukke  
weg zie je al snel vlakliggende rode  
zandsteen-silt lagen. De zoekende blik 
moet dus omlaag gericht blijven, waar 
alleen maar bomen en struikgewas zijn. 
Tot er opzij van een te koop staand huis 
ineens een gemaaid graspaadje richting 
Jedoever verschijnt. Een geologenpaadje? 
Inderdaad, maar de ontsluiting is  
toch wat teleurstellend. Van een ooit 
geschoonde wand resteert een nauwelijks 
3 m lange en 2 m hoge ontsluiting, de 
rest is overgroeid en overstort. Maar er  
is een duidelijk contact zichtbaar tussen 
verticaal staand Siluur en, aan de basis 
nogal siltige, Old Red Sandstone met rol-
steenfragmenten (O.-Carboon ouderdom). 
Achteruitlopen voor een foto is niet  
mogelijk, de super-groothoeklens moet  
te hulp schieten. In vergelijking met de 
originele afbeelding is dit een treurige 
plek die erom vraagt beter in ere gehou-
den te worden. Daarom stel ik me maar 
Huttons gelukzaligheid voor dit lang 
gezochte ineens aan te treffen en te 
beseffen iets te zien wat de kijk op de 
aardgeschiedenis zal doen veranderen.
Maar, Hutton wilde nog meer duide-
lijkheid en in juni 1788 zou hij in  
gezelschap van zijn jongere en briljante 
Edinburghse vrienden John Playfair en 
Sir James Hall met een bootje langs de 
kust varen om het discodantievlak (door 
Hutton ‘junction’ genoemd) ook daar te 
traceren. Beide vrienden waren op de 
hoogte van Huttons ideeën, maar voorals-
nog sceptisch vanwege het dan nog 

onomstreden geloof in een jonge aarde. 
Zo arriveerden ze bij Siccar Point: 
“But, at Siccar Point, we found a beauti-
ful picture of this junction washed bare 
by the sea. The sand-stone strata are 
partly washed away, and partly remaining 
upon the ends of the vertical schistus; 
and, in many places, points of the schis-
tus strata are seen standing up through 
among the sand-stone, the greatest part 
of which is worn away. Behind this again 
we have a natural section of those sand-
stone strata, containing fragments of the 
schistus”. 

“The mind seemed to grow giddy”
Tegenwoordig kun je dit nu wereldbe-
roemde punt ook al wandelend bereiken, 
geleid door de Hutton Trail borden met 
goede informatie. Het weer is bij mijn 
bezoek prachtig en al ben ik alleen,  
afgezien van een paar uitrustende aal-
scholvers, afdalen is niet riskant dankzij 
een aanwezig touw langs het steilste 
stuk. Het is werkelijk een droom van een 
ontsluiting vanwege het driedimensionale 
aspect van de discordantie. Het verticaal 
staande Siluur bestaat uit siltige tot fijn-
zandige wackes. Zoals Hutton al opmerk-
te, vertoont dit een zeker paleoreliëf, 
afgedekt door een dun basisconglomeraat 
en vervolgens door rossige zandsteen. 
Deze ‘Caledonische’ discordantie omvat 
volgens huidige berekeningen circa  
50 miljoen jaar. De vrienden moeten,  
na Huttons uitleg aangehoord te hebben, 
hun mening onvermijdelijk aanpassen, 
getuige dit relaas van Playfair: 
“....An epocha still more remote presen-
ted itself, when even the most ancient  
of rock instead of standing upright in  
vertical beds, lay in horizontal planes at 
the bottom of the sea, and was not yet 
disturbed by that immeasurable force 
which has burst asunder the solid pave-
ment of the globe. Revolutions still more 
remote appeared in the distance of this 
extraordinary perspective. The mind 
seemed to grow giddy by looking so  
far into the abyss of time”.
Zou de vrolijk huiswaarts kerende Hutton 
beseft hebben welk een weerstand hij  
met zijn ontdekking zou oproepen bij het 
gevestigde kerkelijke leergezag? Het zou 
hem aangenaam verrassen als we hem nu, 
ruim twee eeuwen later, konden influiste-
ren dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is en 
dat de huidige geologische tijdschaal zeer 
verfijnd in elkaar steekt. Geheel tevreden, 
maar wel wat nahijgend van de steile gang 
klifopwaarts wandel ik terug naar de auto.

Anne FortuinGebroken syncline in Silurische grauwackes bij St. Abbs Head. Deze gesteenten zitten onder de discordantie. De discordantie zelf, bij Siccar Point, ligt verder noord   waarts langs de kust en is te zien op de omslagfoto.

Na afloop van zijn Arran-reis bezocht 
Hutton een vriend in Jedburgh. Daar ver-
moedt hij een vergelijkbare situatie en 
inderdaad, langs de hoofdweg van Edin-
burgh naar het zuiden, niet ver van de nu 
toeristentrekkende Jedburgh Abdijruïne, 
trof hij een hoekdiscordantie aan.  
Hutton schreef hierover:
“...,walking in the beautiful valley above 
the town of Jedburgh, I was surprised 
with the appearance of vertical strata in 
the bed of the river, where I was certain 
that the banks were composed of horizon-
tal strata. I was soon satisfied with regard 
to this phenomenon, and rejoiced at my 
good fortune in stumbling upon an object 
so interesting to the natural history of the 
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Arthur van Vliet (l.) en Jan de Coo (r.) bij de Petronas Twin Towers
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Na ruim vier eeuwen koloniale beïnvloe-
ding door achtereenvolgens Portugal, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
werd Maleisië in 1957 onafhankelijk.  
De staten Sarawak en Sabah uit het  
voormalige Britse Noord-Borneo werden 
in 1963 aan de Federatie toegevoegd, 
evenals Singapore, dat zich in 1965  
echter weer afscheidde. Sindsdien heeft 
Maleisië een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt, aanvankelijk vooral gevoed 
door grootschalige rubber- en oliepalm-
plantages, samen met de opbrengsten  
uit de tinmijnbouw. Alhoewel nog steeds 
belangrijk, zijn deze traditionele inkom-
stenbronnen in de loop der tijd meer en 
meer overvleugeld door de opbrengsten 
uit de olie- en gaswinning en recentelijk 
ook door de sterk opkomende IT- en  
toeristenindustrie. 

Fortune-500 schaal
De eerste olie werd al in 1910 gewonnen 
onshore Sarawak, maar vanaf de zestiger 
jaren van de vorige eeuw werden ook 
grote voorraden olie en gas door Shell 
aangeboord offshore Sarawak en Sabah, 
en min of meer gelijktijdig door Esso  
buitengaats aan de oostzijde van het 
Maleisische schiereiland. In 1974 
besloot de Maleisische overheid de  
zeggenschap over de enorme voorraden 
koolwaterstoffen in eigen hand te nemen 
met de oprichting van de staatsoliemaat-
schappij Petroliam Nasional Berhad, 
afgekort Petronas, naar het voorbeeld van 
tal van soortgelijke firma’s in andere ont-
wikkelingslanden. Na een bescheiden 
start heeft Petronas zich ontwikkeld tot 
een van de meest succesvolle staatsolie-
maatschappijen ter wereld. Op de wereld-

ranglijst van oliemaatschappijen neemt 
het een plaats in tussen het Russische 
LukOil en het Noorse StatOil. Op de 
wereldwijde Fortune-500 schaal van 
2010 staat het op de 107e plaats (was 
80 in 2009). Petronas is ook internatio-
naal actief en heeft belangen in meer  
dan 30 landen. Wereldwijd heeft het 
bijna 40.000 mensen in dienst. 
Een ambitieus bedrijf van een dergelijke 
omvang heeft natuurlijk behoefte aan 
internationale expertise en het is dan  
ook niet verwonderlijk dat menige Neder-
lander de weg naar het spectaculaire 
hoofdkantoor van Petronas in Kuala  
Lumpur heeft gevonden. Sinds enige tijd 
zijn wij verbonden aan Petronas Carigali 
(spreek uit Tjarigali), de werkmaatschap-
pij van Petronas voor exploratie en  
productie. Beiden Shell-pensionado’s,  
fungeren wij als onafhankelijke en onbe-
vooroordeelde adviseurs ter zake. Met de 
uitgebreide ervaring, grotendeels opge-
daan tijdens onze Shell-loopbaan, onder 
andere ook in Maleisië, leveren we een 
bijdrage aan de technische ontwikkeling 
van de vaak nog onervaren staf van de 
relatief jonge maatschappij. 

Werk
Kort samengevat bestaan onze werkzaam-
heden uit het verlenen van advies en  
het leiding en ondersteuning geven aan 
allerlei petroleumgeologische studies, 
teneinde de technische en commerciële 
kwaliteit ervan zo veel mogelijk te waar-
borgen. Zo nodig worden bij specifieke 
projecten ook allerlei technische specia-
listen ingeschakeld. Verder wordt van ons 
verwacht dat we initiatieven ontwikkelen 
en trainingsprogramma’s invoeren om  

de geologische vaardigheden van het  
personeel verder te verhogen. Omdat we 
aan de top van de adviseursladder zijn 
ingeschaald, genieten we een grote mate 
van vrijheid in wat we doen. 
Naast deze beroepsmatig interessante 
werkzaamheden, bewijst ook het leven  
in Maleisië, en Kuala Lumpur in het  
bijzonder, heel aangenaam te zijn.  
De dynamische hoofdstad van de Federa-
tie heeft zich de laatste dertig jaar ont-
wikkeld tot een regionale metropool van 
betekenis, in niet geringe mate bepaald 
door het blikvangende hoofdkantoor  
van Petronas, de ruim tien jaar geleden 
gebouwde Twin Towers, dat een tijd lang 
het hoogste gebouw ter wereld was.

Edelkitsch oriëntaals
Behalve de voortreffelijke infrastructuur, 
fantastische horeca en overweldigende 
winkelcentra heeft men in het moderne 
Kuala Lumpur ingezien dat een mens niet 
van brood alleen leeft. In het uitgebreide 
gebouwencomplex van het Petronas 
hoofdkwartier bevinden zich daarom ook 
een kunstmuseum en een concertzaal van 
een grootse allure. Niet alleen wordt deze 
laatste ruimte beschouwd als de mooiste 
concertzaal van Azië met de beste akoes-
tiek, hij wordt ook gebruikt door een 
wereldklasse symfonieorkest. Het inter-
nationaal bemande Maleisisch Filharmo-
nisch Orkest, twaalf jaar geleden opge-
richt door de Nederlandse dirigent Kees 
Bakels, is uitgegroeid tot een volwassen 
ensemble met een uitgebreide discografie 
en een gedurfde programmering die in 
menig Europese concertzaal niet zou mis-
staan. Het verzorgt concerten die ieder-
een zich kan veroorloven, waardoor er  

.zaken overzee

Kuala Lumpur, Maleisië
Maleisië heeft met haar grote olie- en gasvoorraden als relatief jong zelfstandig land grote behoefte aan  

experts voor haar nationale oliemaatschappij Petronas. KNGMG-leden dr. Arthur van Vliet en dr. Jan de Coo, 

beiden Shell-pensionado’s, zijn sinds augustus 2009 als adviseurs verbonden aan Petronas Carigali,  

de werkmaatschappij van Petronas. Een Zaken over Zee van hun hand.
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een bloeiend muziekleven is ontstaan dat 
je op het eerste gezicht in een dergelijk 
exotisch oord niet zou verwachten. 
Met de lusten komen natuurlijk ook de 
lasten van de hectische metropool.  
Alhoewel er een uitstekend modern 
wegennet is aangelegd en het openbaar 
vervoer naar Aziatische maatstaven goed 
is geregeld, vormt voor de werknemers  
in het centrum van de stad het woon-
werkverkeer een ware uitdaging.  
Het is daarom dat het bewind een jaar  
of twintig geleden heeft besloten om alle 
overheidsfuncties van het stadscentrum 
over te hevelen naar een geheel nieuw 
administratief centrum even buiten Kuala 
Lumpur. Sindsdien is daar een fraaie, 
enigszins megalomane nieuwe stad uit  
de grond gestampt, genaamd Putrajaya, 
opgetrokken in een aan edelkitsch gren-
zende oriëntaalse stijl. Aanpalend heeft 
men tegelijkertijd een hightech enclave 
gebouwd, Cyberjaya, met de ambitie  
om uit te groeien tot het Silicon Valley 
van Azië. Alsof dat nog niet genoeg was,  
verrees er ook een ultramodern internatio-
naal vliegveld verbonden via een hsl-trein 
met het centrum van Kuala Lumpur.  
Het lijkt erop dat grootschalige projecten 
in Maleisië heel wat sneller gerealiseerd 
worden dan we in Europa gewend zijn. 

“Samen staan we sterker”
In de federale staat Maleisië zijn de 
Maleiers de grootste bevolkingsgroep;  
zij belijden de Islam, die daardoor de 

belangrijkste godsdienst is. Kerk en fede-
rale staat zijn evenwel gescheiden.  
In enkele deelstaten is de invloed van  
de Islam groter dan op federaal niveau. 
De bevolking van de deelstaten Sabah en 
Sarawak op Borneo bestaat vooral uit 
autochtone, niet-Maleise, christelijke 
groepen. Harmonie tussen de drie groot-
ste bevolkingsgroepen (Maleiers, Chine-
zen en Indiërs) is een belangrijk onder-
deel van het beleid. De traumatische 
Maleis-Chinese rassenonlusten van 1969 

hebben daaraan bijgedragen. Het is tegen 
deze achtergrond dat de politiek sinds  
de onafhankelijkheid in het teken heeft 
gestaan van consensus en daarmee van 
coalitievorming op brede etnische basis. 
Het Maleisisch beleid is gericht op het 
verminderen van de economische achter-
standen van het Maleise bevolkingsdeel, 
alhoewel men geleidelijk van deze posi-
tieve discriminatie begint terug te komen. 
Het jongste voornemen is “samen staan 
we sterker dan als individuele groepe-
ring”, samengevat in de pakkende slogan 
“1Malaysia”. Verder is het beleid er op 
gericht om in het jaar 2020 de status van 
een in elk opzicht ontwikkeld industrie-
land te bereiken. Deze visie-2020 is  
wellicht te ambitieus, alhoewel de indruk-
wekkende groeicijfers van de Maleisische 
economie van de laatste jaren door  
Europese ogen alleen maar met afgunst 
kunnen worden bezien.

Al met al is Maleisië een heel aangenaam 
en boeiend land om te wonen en te wer-
ken.

Arthur van Vliet en Jan de Coo

Zie verder:
http://www.petronas.com.my
http://www.dfp.com.my
http://www.mpo.com.my
http://www.ppj.gov.my
http://www.1malaysia.com.my

Overzichtskaartje van Maleisië.

Het ‘torentje’ van de Eerste Minister in Putrajaya.
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.lezing

We are experiencing the biggest 
boom in mineral and energy  
production ever, driven by rising 
world population and improvement 
in the standard of living in many 
parts of the world. The trends bode 
well for Earth scientists involved in 
mineral and energy resources and 
in related environmental fields. 
Although recycling and extraction 
of metals from low-grade, former 
waste will contribute to supply, 
new resources will need to be 
found. The geopolitical landscape 
of mineral resources has shifted  

dramatically in recent decades. 
China is by far the leading mineral 
producer. With 20% of the global 
population, China produces 
approximately 97% of the world’s 
rare earth elements, 75% of the 
tungsten, 40% of the coal, and 
35% of the iron ore. China’s  
coal production will influence  
the ability of the rest of the world  
to mitigate or adapt to climate 
change. Of 40 key mineral  
commodities produced in 2008, 
China ranked among the top  
three producers of 26. 

Four commodities are chosen to 
illustrate trends in the production 
of mineral resources: iron, copper, 
gold and coal. Iron, copper, and 
coal are essentially measures of 
overall industrial output. The Great 
Depression of the 1930s is appar-
ent in the production of iron and 
copper ore both globally and par-
ticularly in the US, but the long-
term trends in global production 
are significant increased with 
time. Iron, copper, and coal  
experienced remarkable increases 
in the last decade, largely in 
response to China’s booming econ-
omy (see graphs on page 17). 

Discussion
Demand for most mineral resources 
has been steadily increasing over 
time. This is particularly well illus-
trated in the global statistics for 
iron (mined largely for making steel 
that is used in buildings, vehicles, 
and a host of other applications) 
and copper (used largely for con-

ducting electricity). The production 
of these two mineral commodities, 
when divided by global population, 
is thus a measure of the world’s 
average per capita consumption  
or standard of living. Not only has 
global production of iron and cop-
per increased as global population 
has increas ed, but per capita con-
sumption has increased as well. 
The long-term upward trends, mod-
erated only slightly by recessions, 
are clear. Similarly, gold and coal 
production has increased with 
time, although per capita consump-
tion of these two commodities has 
not changed as much as it has for 
iron and copper. 
The amounts of mineral resources 
mined globally are huge, relative to 
the typical sizes of ore deposits. 
Annual global iron-ore production 
reached an all-time high of 2.3 bil-
lion tonnes (metric tons) in 2009. 
That equals approximately 0.4 km3 
of ore, or at least 1 km3 of ore plus 
overburden and waste rock – the 

Afgelopen mei bezocht ik Geocanada 2010 in Calgary, Canada. Van de key 
note lectures, viel de lezing van Jonathan G. Price, directeur van het Nevada 
Bureau of Minerals op. Een samenvatting daarvan staat in deze Geo.brief. 
Het hele verhaal wordt te zijner tijd gepubliceerd in de symposium pro-
ceedings van de Geological Society of Nevada.

DvD

The World Has Changed
Opportunities for Earth Scientists in the Mineral  
and Energy Arenas in the 21st Century

.boekbespreking

Wijst is grondwater dat aan het 
oppervlak komt aan de hoge kant 
van een breuk. Het fenomeen 
komt voor langs de Peelrandbreuk 
tussen Roermond en ’s Hertogen-
bosch, met name in de buurt van 
Uden. Het grondwater dat daar 
door de grove Maassedimenten 
van de Peelhorst naar lagere 
delen stroomt, wordt langs de 
breuk opgestuwd door de lage 
doorlatendheid van de breukzone. 
Het kalkrijke grondwater dat als 
kwel tegen de breuk aan komt, 
zorgt voor een bijzondere vegeta-
tie die op verschillende plaatsen 
ruil verkaveling, nieuwe sloten en 
lagere grondwaterstanden heeft 
overleefd. 
Het Waterschap Aa en Maas  
in het meest oostelijke deel van 
Noord-Brabant heeft met de  
provincie Noord-Brabant vijf 

Vijf wijstreservaten in Noord- 
Brabant • door Nico Ettema • 
2010 • Uitgave Stuurgroep De 
Maashorst • €10,– (inclusief 
verzendkosten) • te bestellen  
door dit bedrag over te maken  
op rek. nr. 483774847 t.n.v. 
Nico Ettema te Uden

Vijf wijstreservaten in Noord-Brabant

gebieden aangewezen om aan te 
kopen en de waterhuishouding  
te herstellen, zodat de zo karakte-
ristieke wijstvegetatie weer op 
grotere schaal terugkeert. 
Het boek ‘Vijf wijstreservaten in 
Noord-Brabant’ beschrijft deze 
gebieden, vergelijkt oude kaarten 
(uit 1899) met moderne kaarten 
om duidelijk te maken wat voor 
invloed ruilverkaveling, een lagere 
grondwaterstand en waterwinning 
heeft gehad. Het beschrijft de 
planten die nu voorkomen, ver-
gelijkt die met oudere gegevens 
over vegetatie, legt uit hoe je een 
wijstflora kunt herkennen (een 
trede in het terrein en bruin sloot-
water, omdat wijst ijzerrijk is). 
Het boek eindigt met een wande-
ling rond het Annabosje, deel van 
de Wijstgronden Uden, waar alle 
landschappen die sinds de Mid-

deleeuwen door agrarisch gebruik 
van het land ontstaan zijn, weer 
in oude vorm zijn hersteld.
Het boek geeft een mooi beeld 
van de historie van een gebied,  
de veranderingen die het heeft 
ondergaan in de moderne tijd en 
de acties die ondernomen worden 
om oude karakteristieken in het 
landschap te bewaren of weer 
terug te krijgen. Het richt zich 
met name op de flora van wijst-
gronden, maar de geologie en 
hydrologie van dit gebied worden 
duidelijk uitgelegd. Mensen die 
vooral geïnteresseerd zijn in  
landschap en flora, zullen dit 
boek met plezier lezen.

Aukjen Nauta
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Commodity Leading Producers (% of world mine production in 2009)1 
>100,000,000 tonnes
Coal   China (40%), US (16%), India (8%), Australia (6%), Russia (5%), South Africa (4%)
Cement   China (50%), India (6%), US (3%), Japan (2%), Russia (2%) 
Iron ore   China (39%), Brazil (17%), Australia (16%), India (11%), Russia (4%), Ukraine (3%)
Aluminum ore  Australia (31%), China (18%), Brazil (14%), India (11%) 
Phosphate rock  China (35%), US (17%), Morocco (15%), Russia (6%), Tunisia (4%) 
Gypsum   China (28%), Iran (8%), Spain (8%), US (6%), Thailand (5%) 
Industrial sand   US (24%), Italy (12%), Germany (6%), United Kingdom (5%) 
>10,000,000 tonnes 
Potash   Canada (26%), Belarus (15%), Russia (14%), China (11%), Germany (9%) 
Chromium   South Africa (42%), India (17%), Kazakhstan (16%) 
Copper  Chile (34%), Peru (8%), US (8%), China (6%), Indonesia (6%), Australia (6%) 
Zinc   China (25%), Peru (13%), Australia (12%), Canada (7%), US (6%) 
>1,000,000 tonnes 
Manganese  China (25%), Australia (17%), South Africa (14%), Brazil (10%), India (10%) 
Barite  China (55%), India (15%), US (7%), Morocco (6%) 
Lead  China (43%), Australia (13%), US (10%), Peru (8%), Mexico (4%) 
Titanium  Australia (27%), South Africa (19%), China (10%), Canada (10%), India (7%) 
Diatomite  US (36%), China (20%), Denmark (11%), Japan (5%) 
Nickel  Russia (19%), Indonesia (13%), Canada (13%), Australia (12%) 
>100,000 tonnes 
Tin  China (37%), Indonesia (33%), Peru (12%), Bolivia (5%) 
Molybdenum  China (39%), US (25%), Chile (16%), Peru (8%), Canada (4%), Mexico (4%) 
Rare earths  China (97%), India (2%), Brazil (1%) 
>10,000 tonnes 
Cobalt  Congo (40%), Australia (10%), China (10%), Russia (10%), Canada (8%) 
Niobium  Brazil (92%), Canada (7%) 
Tungsten  China (81%), Russia (4%), Canada (3%), Austria (2%), Bolivia (2%) 
Vanadium  China (37%), South Africa (35%), Russia (26%) 
Uranium  Canada (21%), Kazakhstan (19%), Australia (19%) 
Arsenic  China (47%), Chile (21%), Morocco (13%) 
Helium  US (63%), Algeria (19%), Qatar (12%), Russia (5%) 
Silver  Peru (18%), China (14%), Mexico (12%), Chile (9%), Australia (8%) 
Cadmium  China (23%), Korea (12%), Kazakhstan (11%) – refining, not mine production 
Lithium  Chile (41%), Australia (24%), China (13%) – US Li numbers withheld, may be >10% 
>1,000 tonnes 
Gold  China (13%), Australia (9%), US (9%), South Africa (9%), Russia (8%), Peru (8%) 
Selenium  Japan (50%), Belgium (13%), Canada (10%) – refining, not mine production 
Mercury  China (63%), Kyrgyzstan (20%), Peru (8%) – US data withheld 
>100 tonnes 
Indium  China (50%), Korea (14%), Japan (10%) – refining, not mine production 
Tellurium  Chile, US, Peru – assumed to be same as leading copper producers 
Palladium  Russia (41%), South Africa (41%), US (6%), Canada (5%), Zimbabwe (2%) 
Platinum  South Africa (79%), Russia (11%), Zimbabwe (3%), Canada (3%), US (2%) 
Beryllium  US (85%), China (14%), Mozambique (1%) 
Germanium  China (71%), Russia (4%), US (3%) 
<100 tonnes 
Gallium  China, Germany, Kazakhstan 
Industrial  Congo (31%), Russia (21%), Australia (20%), South Africa (8%), Botswana (8%)
diamonds 

Thallium Production is as a byproduct of Cu, Zn, and Pb smelting 

1 Production statistics for coal are from 2007; uranium, 2008.

Table 1: Selected mineral resources, ranked by annual global production in 

tonnes

.lezing (vervolg)

Source: U
.S. G

eological Survey, 2010a, and U
.S. D

epartm
ent of Energy, 2009.

Iron

Copper

Gold

Coal

Wereldproductie, wereldbevolking en per capita consumptie van ijzer, 

koper, goud en steenkool sinds 1900.

equivalent of one huge mine, per 
year. Global copper production in 
2009 (15.8 million tonnes) nearly 
equaled over 100 years of produc-
tion from the Bingham Canyon 
mine in Utah (16.4 million ton-
nes). Global gold production in 
2009 (2,350 tonnes) approximate-
ly equaled the cumulative produc-
tion from the Carlin trend in Neva-
da (2,230 tonnes), one of world’s 
top regions. Annual global coal  
production (~6.8 billion tonnes) 
equals approximately 4.9 km3 of 
coal, or the equivalent of approxi-
mately 1,600 km2 of land with an 
average coal thickness of 3 m. 

China
The world has changed dramati-
cally in the last decade. From a 
mineral-resource perspective, 
there is no doubt that China is 
now the leading producer. Among 
41 mineral commodities listed  
in Table 1, China is the leading 
producer of 21 and a significant 
producer (defined here as produc-
ing 10% or more of the global 
output) of another eight. No other 
country comes close. The United 
States is second, as the leading 
producer of four of these com-
modities, and a significant pro-
ducer of another three. Chile is 
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Relatie prijzen (dollar/kilogram) en voorkomen.

third, as the leader in three com-
modities and a significant produc-
er of two more. Australia, Russia, 
Canada, South Africa, and Congo 
are each the leaders in two. 
As the world’s most populous 
country (with 20% of the global 
population), it is not surprising 
that China would be the leader in 
the production of many mineral 
resources, but what is surprising 
is China’s share of the global pro-
duction (Table 1). China produces 
20% or more of the global supply 
of following commodities: rare 
earth elements (97%), tungsten 
(81%), mercury (63%), barite 
(55%), indium (50%), cement 
(50%), arsenic (47%), lead 
(43%), coal (40%), iron ore 
(39%), molybdenum (39%),  
tin (37%), vanadium (37%), 
phosphate rock (35%), gypsum 
(28%), zinc (25%), and diatomite 
(20%). China appears to be 
aggressively developing whatever 
mineral resources it has. 
The statistics summarized in  
the table document some of the 
uneven distribution of mineral 
resources throughout the world. 
China is not a significant produc-
er of the elements that tend to  
be associated with mafic and 
ultramafic rocks in Precambrian 
(particularly Archean) cratons: 
nickel, chromium, cobalt, and 
platinum-group elements. 
Although a significant producer 
with approximately 6% of global 
production, China is not self- 
sufficient in copper and is  
aggressively securing supplies 
from other parts of the world. 

Gold and coal
In 2007 China overtook South 
Africa as the leading gold produc-
er, a remarkable change because 
South Africa had been the top 
producer for over 100 years. 
South Africa’s annual gold  
production peaked in 1970 at 
1,000 tonnes, and, with the 
exception of China, other major 
producers have also peaked in 
their annual gold production  
(US in 1998 at 366 tonnes, 
Australia in 1997 at 314 tonnes, 

USSR in 1956-59 at 311 tonnes, 
Peru in 2005 at 208 tonnes, and 
Canada in 1991 at 177 tonnes). 
China had its best year of gold pro-
duction in 2009 with 300 tonnes, 
and its 2010 production is expect-
ed to be even higher. 
China increased its coal produc-
tion dramatically (by 128%) from 
2000 to 2008 and now produces 
40% of the world’s coal. The next 
closest countries are the US,  
with 16% of global production in 
2008, and India, with 8%. All the 
leading coal-producing countries 
have increased production in 
recent years. India has also boost-
ed its coal production substantial-
ly, with an increase of approxi-
mately 52% from 2000 to 2008. 
The dramatic increases have 
raised concerns regarding the 
impact of burning coal on the 
Earth’s atmosphere and climate. 
The amount of CO2 released from 
burning of coal in 2008 would 
have been enough, without natu-
ral reductions from plant growth, 
rain, and other processes, to raise 
the concentration of CO2 in the 
atmosphere by approximately  
2.6 parts per million by volume 
(ppmv), a bit more than the 
recent global trend of CO2 
increasing approximately  
1.8 ppmv per year. 

Conclusions
What does all this mean for  
exploration, mineral processing, 
recycling, and substitution? One 
obvious approach is to explore for 
and investigate elements with high 
value-to-abundance ratios. These 
include gold, platinum, palladium, 
cobalt, vanadium, beryllium,  
aluminum, and, depending on the 
volume of demand, thallium, ger-
manium, gallium, and diamonds. 
Using the same logic, exploration 
for some of the elements with low 
value-to-abundance ratios (particu-
larly tellurium, selenium, helium,  
cadmium, arsenic, lead, and  
tungsten) may not be warranted 
unless prices and the volume of 
demand rise significantly. This 
leaves a lot of elements in the mid 
range of value-to-abundance ratio: 

silver, indium, uranium, molybde-
num, tin, niobium, rare earth  
elements, nickel, chromium, cop-
per, zinc, manganese, phosphorus, 
and iron. Demand for all of these 
is likely to remain strong. 
Geopolitical considerations are 
important in many ways. Because 
China is such a dominant force in 
the global supply and demand for 
mineral resources, China’s actions 
may significantly affect prices in 
both short and long terms. There-
fore, consider exploring for com-
modities for which China may con-
trol the market, including rare 
earth elements, barite, tungsten, 
tin, and indium (a byproduct of 
zinc, copper, and tin). Also consid-
er exploring for commodities for 
which China doesn’t have enough 
to meet its likely domestic 
demand, including gold, copper, 
cobalt, platinum-group elements, 
niobium, nickel, chromium, and 
potash. China will be competing 

for those resources in other coun-
tries. Watch for competition in 
resource-rich Precambrian cratons, 
which are major sources of iron, 
manganese, nickel, chromium, 
titanium, niobium, copper, cobalt, 
zinc, gold, uranium, and dia-
monds. These include parts of 
Africa, Australia, South America 
(particularly Brazil and Venezuela), 
Russia, and Canada. Also watch 
for competition in the resource-
rich current and past continental 
and island-arc settings that are 
major sources of copper, molybde-
num, tungsten, gold, and silver. 
This includes the Pacific Rim of 
Fire, particularly the Cordillera of 
South and North America, Mongo-
lia, and several other locations.
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Kopermijn Bingham Canyon, Utah, USA (productie in 100 jaar: 16,4 mln ton).
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Universiteit Utrecht
Masters examen juli 2010
T.R. Fonville (Biogeologie)
R. Goudriaan (Fysische geografie)
M.A. Hogerwerf (Geologie)
A.M. van de Kruijs (Hydrologie)
X. Li (Fysische geografie)
S.P. van Puijvelde (Fysische  
geografie) 
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Adreswijziging

H.A. Abels
Marmontweg 79
3711 BH  Austerlitz

G.H.M.A. Strik
Hoekwaterstraat 106
2274 RA  Voorburg

G. Mäkel
Hoornwerk 134
7201 GX  Zutphen

S. Castelein
Stalpertstraat 110
2597 RW  Den Haag

Overleden
Op 6 augustus 2010 is Hans  
Wielen overleden te Kennetcook 
Valley, Canada.
Hans studeerde geologie in 
Utrecht en promoveerde op Prote-
rozoic hard rock. Sindsdien werkte 
hij in de petroleum-industrie in 
Calgary, Canada. Vanaf 1999 was 
hij verbonden aan de Geological 
Survey of Canada-Atlantic Division 
en Dalhousie University, Dept. of 
Earth Sciences. Hans was recent 
met pensioen toen hij door een 
noodlottig ongeval om het leven 
kwam.

.boekbespreking

Voor een kind is het oprapen van 
schelpen van het strand een van 
de leukste dingen om te doen.  
Als volwassen paleontoloog kun  
je veel leuke dingen verzinnen, 
maar het oprapen van fossielen is 
er zeker één van. De combinatie 
van beide, het oprapen van fossie-
le schelpen, is dus een ware lust. 
Daarbij komt ook nog dat ik een 
bibliofiel ben. Voor mij voldoet 
dit, in een mooie harde omslag 
gestoken, boek aan alle verwach-
tingen. Het is geen leesboek maar 
een naslagwerk en tegelijkertijd 
lastig om weg te leggen: als je er 
in gaat bladeren, vliegt de tijd 
ongemerkt voorbij.
Maar liefst 323 soorten tweeklep-
pigen (bivalvia, zoals oesters, 
mossels, mesheften en kokkels), 
acht soorten keverslakken (rare 
pissebed-achtige slakken) en tien 
soorten stoottanden (miniatuur 
vuvuzela’s van kalk) worden 
besproken, en daarmee treffen we 
dan ook meteen het enige nadeel 
van dit boek: de slakkenhuizen 
staan er niet in. Dat is alleszins 
begrijpelijk, er is al veel geschre-
ven in de voorlopers van dit boek, 
en ongetwijfeld zal NCB Naturalis 
ook dat boek een keer gaan uit-
geven, maar toch. Het woord 
‘schelp’ omvat in brede zin 
natuurlijk ook de slakkenhuizen, 
van de niet-gewonden Patella  
tot de extreem opgewonden  
Turritella.
Waarom is dit boek zo goed, en  
in alle opzichten zijn geld meer 
dan waard? Daar zijn vele redenen 
voor, zoals de compleetheid, of  
de degelijke inleidingen over ana-
tomie, vindplaatsen, verzamelen, 
tafonomie en meer, of de uiterst 
gedetailleerde soortbeschrijvin-
gen, maar bovenal zijn het de 
illustraties. Dankzij de illustraties 
is het echt uniek; vele bladzijden 
zou je zo uit het boek willen halen 
en inlijsten. Het zijn, op enkele 
betreurenswaardige fotootjes na, 
allemaal potloodtekeningen van 
Leen van der Slik en Gijs Peeters. 
Van der Slik werkte ook al mee 

en, maar hem te verduidelijken. 
Er kan beter met schaduwen  
worden gewerkt, wat de diepte ten 
goede komt. Kleine details kun-
nen net even iets sterker worden 
aangezet en daardoor beter zicht-
baar worden gemaakt. Wie, bij-
voorbeeld, een vergelijking maakt 
tussen figuur 124 (een piepkleine 
tekening van Musculus discors,  
L. 2,2 mm) en de ernaast staande 
figuur 126 (een foto van Muscu-
lus subpictus, L. 3,3 mm) ziet 
meteen wat ik bedoel. De teke-
ning toont een fraai geornamen-
teerd schelpje met ieder ribbeltje 
en slottandje zichtbaar, de foto is 
een grijze vlek. Gelukkig zijn er 
maar heel weinig foto’s gebruikt.
Aan dit boek is door tientallen 
mensen met veel inzet elf jaar 
lang gewerkt. Het resultaat mag 
er zijn en de auteurs en samen-
stellers verdienen een groot com-
pliment. Voor de prijs mag De fos-
siele schelpen op geen enkele 
boekenplank of verlanglijstje van 
(al dan niet volwassen geworden) 
schelpenverzamelaars ontbreken. 

Jelle Reumer
Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Moerdijk, P.W. et al. • 2010 • De 
fossiele schelpen van de Neder-
landse kust • Uitgave: NCB Natu-
ralis, Leiden • 332 pp. • ISBN 
978 90 50113327 • Prijs €45,–

De fossiele schelpen van de Nederlandse kust

aan de voorlopers van het boek, 
de gebundelde artikelen van  
de ‘Fossielenatlas’, die tussen 
1954 en 1984 verschenen.  
Peeters is zijn opvolger die in 
dezelfde uiterst fijne stijl werkt, 
een stijl die het midden houdt 
tussen zeventiende-eeuws fijn-
schilderwerk, negentiende-eeuwse 
lithografie en moderne SEM- 
fotografie, en eigenlijk van al deze 
technieken het beste combineert. 
Hoe ze het doen (en deden) weet 
ik niet, maar het resultaat is ver-
bluffend. Dankzij de illustraties 
zíe je hoe een schelp er uitziet, 
en daarbij is de beschrijving  
weliswaar nuttig, maar soms  
bijzaak. Eén kleine detailkritiek: 
soms is de maat niet direct in  
te schatten. Weliswaar staat bij 
iedere tekening de afmeting van 
het afgebeelde object vermeld 
(“L. 4,6 mm”), maar een simpel 
maatstreepje van 1, 5, 10 of  
50 mm zou een nog snellere 
indruk hebben verschaft. 
In tegenstelling tot een foto kan 
een tekening de werkelijkheid nèt 
iets mooier maken, niet met het 
doel die werkelijkheid te verdraai-

Universiteit van Amsterdam
Masters examen 25 augustus 2010
I.S. Mettrop (Earth Surface  
Processes)
W.S. Stoops (Earth Surface  
Processes)

http://www.ises.nu/Portal.aspx
http://www.astronomie.nl/
http://www.dri.edu/home
http://www.bgs.ac.uk/education/home.html

.nieuwe websites
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Tot en met 6 maart 2011
Tentoonstelling Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam: ‘Ptero’s boven 
Rotterdam – vliegende reptielen uit 
de oertijd’. Info: www.nmr.nl

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

7-8 oktober 2010
Noordzeedagen bij het NIOZ op 
Texel. Info: www.noordzeedagen.nl

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

13 oktober 2010
Middagsymposium Klimaat-
bestendig inrichten, georgani-

seerd door Deltares en 3BW.  
Info: http://www.deltares.nl/nl/ 
evenementen

28 oktober 2010
Uitreiking Van Waterschoot van der 
Grachtpenning en Staringlezing. 
KIVI NIRIA Den Haag. Zie pagina 3 
van deze Geo.brief

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

12-13 november 2010
De Nederlandse  
Carrièredagen ’10,  
RAI Amsterdam.  
Info: www.carrieredagen.nl

9 december 2010
Henk Brinkhuis (UU): From green-
house to icehouse at the Antarctic 
margin – Preliminary results from 
IODP expedition 318. Info: www.
nioz.nl , doorklik ‘Colloquia’.

15 nov. 2010 – 15 jan. 2011
‘De Poolnacht’. Evenementen in 
Groningen rondom de Noordpool, 
met publieksacties en weten-
schappelijk symposium. Info: 
www.depoolnacht.nl

17-31 januari 2011
Excursie naar Kenia en Tanzania, 
georganiseerd door Bureau Alumni-
relaties van de RUG.
De tocht gaat langs nationale par-
ken, de natrocarbonatietvulkaan 
Oldoinyo Lengai, de Olduvai 
Gorge en natuurlijk de fossielen 
van de familie Leaky.  

Kosten: ? 2995, excl. vliegreis. 
Informatie: www.rug.nl/alumni , 
doorklik ‘reizen’, of E. Boomsma,  
050-3637595, e.boomsma@rug.nl

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/
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