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.van de voorzitter
Spelen met zand
Aangezien ik er niet ver vandaan
woon, kom ik regelmatig op het
strand. Als geoloog raak ik dan toch
altijd weer gefascineerd door de
zandbanken en geulen, de zwinnen
en de muien met ripstromen, die
deze zomer al vele badgasten in
problemen hebben gebracht. Bij het
zien van golfribbels en de talrijke
sedimentatieprocessen die zich
dagelijks voltrekken, moet ik ook
vaak denken aan het aanstekelijk
enthousiasme waarmee Tom Roep
vertelde over de sedimentologie.
Ook als structureel geoloog kan je
trouwens op het strand experimenteren door met je voet of een schepje
overschuivingen te laten ontstaan (let
op de hoek van de ‘critical taper’ van
de overschuivingsmassa); het is tenslotte net een hele grote ‘sandbox’.
De Nederlandse overheid is ook
dikwijls bezig met experimenten

met zand aan onze kust, maar dan
op veel grotere schaal. In de
komende jaren staan grote ingrepen
gepland om ons land klaar te
maken voor de voorspelde zeespiegelstijging. Uit onderzoek blijkt dat
een aantal plekken langs de kust
van Noord- en Zuid-Holland in de
toekomst niet voldoet aan de veiligheidseisen. De kust moet bestand
zijn tegen een hoge waterstand die
eens in de 10.000 jaar voor kan
komen. Daarvoor zijn structurele
en duurzame maatregelen nodig.
De Delflandse kust, een gebied dat
loopt van Hoek van Holland tot
Scheveningen, is zo’n zwakke schakel. In de komende jaren wordt de
kust van Scheveningen daarom versterkt met een dijk in de boulevard,
10 meter boven NAP. Iets verder
naar het zuiden, tussen Scheveningen en Hoek van Holland wordt het

– advertentie –

strand verhoogd en de duinen kustwaarts verbreed met 30 m. Volgens
de plannen hoeven de restaurants
op de boulevard van Kijkduin hun
naam niet de veranderen van Zeezicht naar Duinzicht, want de duinen worden niet hoger dan nu. Het
meest interessante is wel de zogenaamde ‘zandmotor’, die waarschijnlijk wordt aangelegd voor de
kust van Monster (zie www.delflandsekust.nl). De zandmotor is een
enorme berg zand (ca. 20 miljoen
kuub) die vlak voor de kust in zee
wordt aangebracht. Wind, golven en
zeestroming worden geacht het
zand geleidelijk te verspreiden
langs de kust (de morfologische
modellering, uitgevoerd door Deltares, kan worden gedownload van
www.centrumpp.nl). Zo groeit de
kust in zeewaartse richting op
‘natuurlijke’ wijze aan en draagt de
zandmotor op de lange termijn bij
aan de kustveiligheid. Het wordt
interessant om te zien of het zand
zich houdt aan de plannen. In ieder
geval is er weer een nieuw woord
toegevoegd aan onze taal.
Zoals gebruikelijk bij dit soort ingrepen is er ook een groep van bezorgde bewoners die bezwaar maakt

tegen de plannen. Actiegroep ‘Stop
de Zandmotor’ meent dat aanleg van
de zandmotor uitermate risicovol
zal zijn voor de zwemveiligheid en
strandveiligheid, en er zijn reeds
moties ingediend bij de gemeenteraad om het plan te stoppen. Men
hoeft niet ver te zoeken om voorbeelden te vinden van het belang
van de Aardwetenschappen voor
de samenleving. Of het nu gaat om
boren in de Waddenzee, CO2-injectie
in Barendrecht, of het aanleggen van
een zandmotor: zonder in een vroeg
stadium rekening te houden met
diverse groepen belanghebbenden
komen veel technische plannen niet
verder dan de tekentafel, of lopen
vele jaren vertraging op door het
achteraf aanbrengen van ingrijpende
veranderingen.
In de olieindustrie wordt dit soort
‘Non Technical Risk’ steeds belangrijker bij het inschatten van de uitvoerbaarheid van nieuwe projecten.
Ik hoop dat ook aankomende aardwetenschappers op onze universiteiten hierin al onderwezen worden,
want de tijd van ongestoord rommelen in de bodem is lang voorbij.
Menno de Ruig

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

Kroonenberg
Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de KNGMGwebsite regelmatig te bezoeken, omdat hier de meest actuele mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u zelf ook eventueel
commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. Indien u beschikt
over de de juist hard- en software kunt u zich 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!

.amateurs

.kngmg

Professionals voor amateurs

Vertrek Bert Clever

Aandacht voor NGV en GEA

Sinds de jaarvergadering van
mei j.l. maakt Bert Clever deel
uit van het KNGMG bestuur.
En in die hoedanigheid heeft hij
zich, al snel na zijn aantreden,
enthousiast gestort op de plannen
voor de viering van het 100-jarig
KNGMG bestaan in 2012. Tot
onze grote spijt moet Bert het
bestuur nu alweer verlaten. Een
onvoorziene verandering van werkkring stuurt hem per 1 november
naar Tunesië. En dat is, ondanks

Misschien minder bekend onder
professionele geologen, maar
naast het KNGMG zijn er in
Nederland nog twee organisaties
actief in de geologie: de Nederlandse Geologische Vereniging
(NGV) en Stichting GEA (Stichting Geologische Aktiviteiten).
Beide organisaties zijn in de eerste plaats bedoeld voor amateurgeologen; zij bieden een platform
aan de leden/donateurs om zich
in de geologie te verdiepen, hun
kennis verder te ontwikkelen en er
vooral veel plezier aan te beleven.
Bindmiddel zijn met name de
tijdschriften: Grondboor & Hamer
van de NGV, dat per jaar vijf tot
zes maal uitkomt, en GEA, dat
vier keer per jaar verschijnt. Om
goede kwaliteit te kunnen leveren
en handhaven, maken ook professionele geologen deel uit van
bijvoorbeeld de redactie of zijn
wetenschappelijk adviseur.
Professionals zijn altijd welkom
geweest om iets over hun vakgebied te schrijven en die uitnodiging geldt nog steeds. Naast hun
publicistische activiteiten, organiseren beide clubs ook landelijke
en regionale activiteiten. De NGV
organiseert thema- en contact

Grondboor en Hamer, het
tijdschrift van de NGV.

Gea, het tijdschrift van GEA.

alle electronische, virtuele en
globale communicatiemiddelen
toch te ver weg. Helaas.
Bert, we danken je heel hartelijk
voor je inzet voor het KNGMG,
het was kort maar krachtig.
Alle goeds in je nieuwe omgeving
en in je nieuwe baan!
Het bestuur

.symposium
Utrecht University, 26 tot 28 January 2011

dagen bij TNO-Utrecht, Gea
organiseert twee keer per jaar het
Geologisch Evenement Amsterdam. Thema van het komende
GEA-evenement is ‘Wat valt er
in Nederland te beleven in de
geologie’. De NGV-contactdag
van maart 2011 heeft als titel
‘Energievoorziening uit de Nederlandse ondergrond’.
Zowel NGV als GEA organiseren
cursussen en lezingen, beide
bezitten een website (NGV:
www.geologischevereniging.nl
en GEA: www.gea-geologie.nl) en
beide organisaties zijn blij met
bijdragen voor hun tijdschrift,
maar vooral met sprekers voor hun
bijeenkomsten. Ook jongere
onderzoekers hebben vaak leuke/
spannende dingen te vertellen en
hierbij zijn ook zij van harte uitgenodigd om het land in te trekken
met hun verhalen.
Wilt u schrijven of een lezing
geven, schroom niet om contact
op te nemen met:
NGV: J. Vermee
(jvermee@xs4all.nl)
GEA: W. Moorer
(voorzitter@gea-geologie.nl)

Climate and Ocean Dynamics of the
Cretaceous Greenhouse World
Keynote speakers
Hans Brumsack: 	Black shales and water column anoxia: the trace
metal story
Anthony Cohen: 	Defining the causes and extent of marine anoxia
during Oceanic Anoxic Events
Elisabetta Erba: 	Calcareous nannoplankton and oceanic anoxic
events: life strategies, adaptation and evolution in
strange oceans
Simone Galeotti: 	Cyclostratigraphy of the classical ‘mid’ Cretaceous
Umbria-Marche succession: global implications and
future perspectives
Darren Grocke: 	Coupling oceanic anoxic events with the terrestrial
carbon cycle and environment
William W. Hay: 	The Warm Earth, what we know and don’t know
Ian Jarvis: 	Black shale deposition, atmospheric CO2 drawdown
and cooling during the Cenomanian-Turonian
Oceanic Anoxic Event (OAE2): insights into the
operation of a greenhouse ocean
Hugh Jenkyns: 	Geochemical response to redox changes in marine
waters during Oceanic Anoxic Events
Helmut Weissert: 	Cretaceous carbon cycle, climate and oceanography
– tectonic, volcanic and orbital forcings
If you wish to participate in the conference, please inform Marjolein
Mullen (e-mail: m.mullen@uu.nl) at your earliest convenience about the
title of your lecture/poster and the theme in which it should be grouped.
Abstracts due by December 1, 2010
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.ingezonden brief
Geachte Redactie van Geo.brief,
Graag reageer ik op het artikel
‘Geologie vs Mijnbouw’ in
Geo.brief 5 van augustus 2010.
Peter de Ruiter zegt dat de Mijnbouw bar weinig van zich heeft
laten horen binnen het KNGMG in
de afgelopen jaren. Dat verschijnsel
herken ik. Ik ben niet gelukkig met
dat verschijnsel, omdat ik het eens

ben met de door Van Waterschoot
van der Gracht in 1937 uitgesproken noodzaak om mijnbouwers en
geologen in één hok te houden.
Terzijde: ik ben het niet met hem
eens dat Nederland een klein land
is en toen we Indië nog hadden was
dat al helemaal niet zo.
Ik kijk in de Geo.brief altijd naar
de nieuwe leden en probeer te

.diversen
Basisregistratie Ondergrond

DINO op weg naar de BRO
De overheid heeft een aantal registraties opgezet, waarin veelgevraagde en vaak gebruikte gegevens
opgeslagen worden. Deze basisregistraties kunnen bestaan uit persoonsgegevens, bedrijfsgegevens,
of kadastrale informatie. Voor de
bodem en de ondergrond wordt
gewerkt aan de basisregistratie
BRO (Basisregistratie Ondergrond).
De BRO is voor éénmalige inwinning en meervoudig gebruik van
ondergrondgegevens. Met alle hoge
kwaliteit geo-data in één data set,
is het mogelijk om de Nederlandse
ondergrond optimaal te beheren en
te gebruiken. De BRO wordt voor
iedereen gratis toegankelijk.

Vooruitlopend op de BRO maakt
TNO de digitale gegevens uit
DINOLoket (Data en Informatie
Nederlandse Ondergrond) vanaf
1 januari 2011 voor iedereen
gratis toegankelijk.
Meer informatie over DINO is
te vinden op www.dinoloket.nl.
Vragen over DINO of een gratis
toegang: info@dinoloket.nl
Meer informatie over de basis
registraties is te vinden op:
www.vrom.nl/basisregistraties
Vragen over de BRO:
bro@minvrom.nl of
hans.hooghart@tno.nl

Geologisch profiel Westkappelle – Nijmegen (bron: DINOloket).
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achterhalen wie er mijnbouwer
is en wie geoloog. Mijn indruk is
dat het veel meer geologen zijn.
Ik kijk ook naar de samenstelling
van het bestuur van het KNGMG
om te zien of er een mijnbouwer
tussen zit. Op dit moment zie
ik er geen.
Wat kunnen de redenen zijn voor
dit zwakke optreden van de ingenieurs binnen het KNGMG? Ik zou
niet weten of hier wel eens onderzoek naar is gedaan maar inzicht
lijkt me erg nuttig. Blijven over
enkele persoonlijke speculaties.
Het numerieke overwicht van de
geologen heeft onbedoeld tot
gevolg dat de zaken waarover wij
praten en schrijven bijna zuiver
geologisch zijn geworden in plaats
van geologisch-mijnbouwkundig,
het overgangsgebied waar het
volgens mij om zou moeten gaan;
De wetenschappelijke aard van
het KNGMG is te sterk geworden.
Dat maakt het voor toepassinggerichte ingenieurs moeizaam werken. Zo vind ik het ‘Netherlands
Journal of Geosciences’ alleen

een instrument van academische
verslaglegging. Illustratief is dat
elk artikel moet voldoen aan
‘instructions to the authors’.
Ik kan me voorstellen dat voor
een praktische mijnbouwer die
vlot zijn ei kwijt wil dit te veel
beperking is. ‘Geologie en Mijnbouw’ is na de fusie niet herkenbaar gebleven.
Tegelijkertijd valt het me op dat
Natural Resource, het blad van
de Mijnbouwkundige Vereeniging,
steeds beter wordt en steeds meer
artikelen en commentaren bevat
die volgens mij ook in de Geo.brief
hadden kunnen of moeten staan.
Opvallend is ook dat hun oplage
groter is dan die van Geo.brief,
1600 vs 1400! Complimenten
voor deze studenten zou ik zeggen.
Hier kunnen we van leren.
Met vriendelijke groet,
ir. Peter Versteegh
mijnbouwkundig ingenieur

Reactie van het hoofdbestuur
In zijn stuk Geologie vs Mijnbouw
(Geo.brief 5) denkt Peter de
Ruiter na over de relatie tussen
de twee disciplines die bijna
100 jaar geleden zeer bewust
en opzettelijk bij elkaar werden
gebracht in het KNGMG.
‘De denker vs de doener, het
onweetbare vs het maakbare,
elkaars klant en leverancier’.
Hoe vanzelfsprekend is die combinatie nu? Het overgrote deel
van de huidige KNGMG-leden
heeft een achtergrond in de
geologie. De heer Versteegh
constateert dat terecht in zijn
reactie. Een grotere inbreng
vanuit de Mijnbouw zou het
bestuur dan ook zeker toejuichen
en daar zijn zonder meer vormen
voor te bedenken. Maar de vraag
is misschien ook ruimer. Anders

dan een studievereniging is het
KNGMG een beroepsvereniging,
de vertegenwoordiger van de
Nederlandse aardwetenschappers.
Hoe kan aan die vertegenwoordiging het beste invulling gegeven
worden? Op die vraag een antwoord geven is de taak waarvoor
het bestuur zich de komende
jaren gesteld weet. Dat er sinds
1912 het nodige is veranderd
is zeker.

Naschrift van
de hoofdredacteur,
Mijnbouwkundig ‘eieren’ kunnen
natuurlijk altijd aan de Geo.brief
voor’gelegd’ worden.

.voetlicht
Piet Cleveringa over de aanleg van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn:

“Te vaak wordt bezuinigd
op gedegen geologisch
vooronderzoek”
Met de mogelijke problemen die hij bij de aanleg van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn voorspelde, haalde Piet
Cleveringa de landelijke kranten. Ingenieurs besteden te weinig aandacht aan de geologie van de slappe Amsterdamse bodem, aldus de palynoloog en oud-medewerker van de Rijks Geologische Dienst/TNO Bouw & Ondergrond. Maar ondanks zijn waarschuwende woorden was het doel van Cleveringa niet om de Noord-Zuidlijn tegen
te houden. “Ik wilde terug naar de zaak waar het echt omgaat – het belang van geologische voorkennis.”

Tunnelwand op het Rokin: marine afzettingen met kruipgangen (Formatie van Naaldwijk, voorheen Calais), met daarboven jongere, Laat-Middeleeuwse
opvullingen (met boomstam) door de Amstel. | Foto: Hein de Wolf
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Vorig jaar, begin juli, werd Piet Cleveringa
(66) gebeld door een vriend. Of hij De
Telegraaf al had gelezen – daarin stond
een heel verhaal over de risico’s die de
aanleg van de Noord-Zuidlijn met zich
meebracht, gebaseerd op een interview
met Cleveringa dat in het blad Ons
Amsterdam had gestaan. In de tijd dat
Cleveringa naar de kiosk liep om De Telegraaf te kopen, stond de telefoon thuis
roodgloeiend: journalisten die wilden
weten hoe het nu geologisch gezien zat
met de aanleg van het nieuwe metrostelsel, die momenteel in volle gang is.

Klei als smeermiddel
“De pers heeft mijn hele verhaal behoorlijk opgeklopt”, vertelt de palynoloog
thuis in Duivendrecht aan de keukentafel.
“Er is een heel mediacircus ontstaan
rondom dat interview, terwijl ik echt niet
wilde verkondigen dat de hele boel moest
worden afgeblazen, omdat anders alles
zou instorten. Het enige dat ik wilde
aangeven was dat er risico’s verbonden
zijn aan de manier waarop de ingenieurs
te werk gaan. En dat het raadzaam is
om voldoende geologische kennis te vergaren, bij het op touw zetten van zulke
grootschalige projecten. Dat is naar mijn
mening nu te weinig gebeurd.”
Maar wat zijn die risico’s dan, die ontstaan bij het aanleggen van een nieuwe
metrolijn onder het centrum van Amsterdam? “Die lopen uiteen van verzakkingen
tot explosies”, aldus Cleveringa. Aan de
basis van het pakket Eemafzettingen zit
bijvoorbeeld explosief ondiep gas, in de
Laag van Harting. Het methaangas is
afkomstig uit een onderliggende kleilaag

en zit opgesloten in een diatomeeënrijke
zandlaag. “Die laag is ontdekt door ene
meneer Harting, die rond 1850 op de
Nieuwmarkt boorde naar schoon drink
water. Bij het aanboren van het gas vloog
dit in brand. Het duurde drie dagen voor
de brand was geblust.’
Cleveringa schetst meer problemen:
“Elders in Nederland blijkt dat er moeilijkheden kunnen ontstaan bij het plaatsen
van damwanden, bijvoorbeeld doordat ze
weerstand ondervinden van een met ijzer
verkitte laag met fossiele boomstammen.
De wanden krullen daardoor niet alleen
op, maar gaan ook nog “kieren”. En als je
in het veen een kleilaagje over het hoofd
ziet, loop je de kans dat de hele boel gaat
verschuiven: wanneer het veen ontwatert,
fungeert de klei als glijvlak. Waar dat toe
kan leiden hebben we gezien in Wilnis.”

Eerst geloven, dan zien
Zulke gevaren klinken behoorlijk intimiderend, maar volgens Cleveringa hoeft
er niets aan de hand te zijn – zolang er
maar gedegen geologisch vooronderzoek
wordt gedaan. “Nu is het vooral een
kwestie van sonderen: een pennetje de
grond in dat de weerstand meet, waardoor je weet of je met klei, veen of zand
te maken hebt. Maar ja, de ene zandsoort
is de andere niet, natuurlijk. Dekzand
heeft heel andere eigenschappen dan
rivierzand. En bovendien kun je bij het
sonderen makkelijk een dun kleilaagje
over het hoofd zien. Ingenieurs werken
te veel met gemiddelde waarden; ze vertalen de data onmiddellijk naar getallenreeksen, maar zien daarbij over het hoofd
dat er op korte afstand grote variaties

Nachtelijke werkzaamheden in de tunnelbak voor het Centraal Station (28 nov. 2009). | Foto: Dick van Doorn
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in de geologie aanwezig kunnen zijn.”
Cleveringa pleit daarom voor het verhogen
van de hoeveelheid gestoken boringen,
waarbij een kern van 10 centimeter doorsnede aan de oppervlakte wordt gehaald.
“Dat is nog steeds een lokale opname,
natuurlijk – maar het geeft al wel een
vollediger beeld, zeker als je werkt met
geologen die zo’n boring goed kunnen
interpreteren. Natuurlijk kun je in een
stad niet je boor zetten in elke willekeurige achtertuin, maar waar je kunt sonderen kun je ook boren.” Zelf heeft de
palynoloog jarenlang ervaring opgedaan
met boringen door heel Nederland in zijn
tijd bij de Rijks Geologische Dienst. “En
toch kom ik nog altijd voor verrassingen
te staan. Zo ben ik bij de Noord-Zuidlijn
in enkele van de putten geweest die zijn
aangelegd voor de toekomstige metrostations. Bij de Vijzelstraat en de Ferdinand
Bolstraat, bijvoorbeeld. Ongelooflijk, dan
heb je opeens een ontsluiting over een
lengte van meer dan 200 meter. En dan
besef je soms dat je bepaalde veronderstellingen grondig moet bijstellen. Eerst
geloven, dan zien – waardoor je vervolgens opeens heel iets anders kan gaan
geloven. Een deel van de puzzelstukjes
valt op de plaats, maar een ander deel
van de puzzel wordt juist weer overhoop
gegooid.”

Oude stroomgeulen van de Amstel
In die bouwputten kreeg Cleveringa een
goede indruk van de kwartairgeologische
geschiedenis van Amsterdam. In het
Saalien ontstond er een glaciaal bekken,
dat in het Eemien werd gevuld met
mariene afzettingen. Daaroverheen kwam
zand met periglaciale veenmoerassen uit
het Weichselien, compleet met ijswiggen.
Vervolgens weer wat zeeklei – en daar
bovenop heeft de mens zijn sporen
achtergelaten. “De bovenste meters van
de Amsterdamse bodem zijn onvoorstelbaar om naar te kijken”, aldus Cleveringa. “Al die leidingen die je erdoor ziet
lopen, al dat puin – fascinerend.”
Uit de putten blijkt eens te meer dat de
geologische ondergrond nooit zo eenvoudig is opgebouwd als in de schoolboekvoorbeelden. Vanuit het glaciale bekken
komen allemaal uitsteeksels omhoog,
Pleistocene diapieren als het ware, die zo
door de Eemlagen snijden. Die zanderige
ondergrond kan weer voor heel andere
grondwaterstanden zorgen dan de klei
lagen. “En zoiets zie je makkelijk over
het hoofd als je alleen maar sondeert.”
De bouwputten bij de stations zijn zo’n
15 meter diep, de tunnel zelf komt op
ongeveer 30 meter te liggen, in de Eem-

laag. “De bodem boven die stations is
nog een beetje raadselachtig’, aldus
Cleveringa. “Deels zit je daar in oude
stroomgeulen van de Amstel, maar bij zo’n
relatief jonge rivier (de opvulling van de
geulen dateert uit de late Middeleeuwen)
kun je nauwelijks enorme insnijdingen
verwachten.” Cleveringa en zijn collega’s
Tom Meijer en Hein de Wolf, met wie hij
het samenwerkingsverband WMC Kwartair
Consultancy vormt (naar de initialen van
de deelnemers), gaan daarom pollen,
schelpen en diatomeeën uit de opvulling
bestuderen, in de hoop tot een interpretatie van de bodem te komen.

Een paar miljoen extra
Dat goed geologisch vooronderzoek
bij projecten als de Noord-Zuidlijn er
meestal bij inschiet, is volgens Cleveringa
vooral een kwestie van tijd en geld. “Er
heerst vaak een korte-termijninstelling in
het politieke circuit waarin je bij dit soort
projecten terecht komt. En aannemers
willen bij het opstellen van een offerte
het liefst zo min mogelijk risico’s en
kosten ramen. Terwijl je met een iets
hogere begroting, waarin je voldoende
geld opzij zet voor samenwerking met
geologische diensten zoals TNO Bouw &
Ondergrond, een hoop kosten kunt
besparen, omdat je later niet nog allemaal onvoorziene problemen hoeft op
te lossen. Wat is een paar miljoen extra
nou eigenlijk op een begroting van een
paar miljard?”
Natuurlijk is Cleveringa zich ervan bewust
dat met vooronderzoek nog niet alles is
opgelost. “Het enige dat je kunt doen,
is eerlijk zijn over de risico’s. Als je die
eenmaal kent, kun je uit economisch
en maatschappelijk oogpunt een goede
afweging maken. Natuurlijk ga ik niet
zeggen dat die Noord-Zuidlijn er niet
moet komen – voor de inwoners is zo’n
centrale verbinding natuurlijk heel
prettig, daar kan ik helemaal inkomen.
Maar belangrijk is wel om te kijken of
de aanleg van die metro realistisch is.”
Hoe zit dat eigenlijk met de al aanwezige
metro in Amsterdam, die eind jaren
zeventig werd aangelegd? Waren er toen
veel problemen in de ontwikkelingsfase?
“Eigenlijk niet, en dat had vooral met de
geringere diepte te maken. Het huidige
metronetwerk bevindt zich in zijn geheel
in Holocene zeeafzettingen, niet in het
Eem en het Weichsel.”

De hele boel bevriezen
Geologie is een vakgebied waarin je je
gedachten voortdurend moet bijschaven,
vindt Cleveringa. “Je moet je kennis blij-

Schematische opbouw van de ondergrond onder het Frederiksplein in Amsterdam. Let op de verschillende funderingsdiepten van de gebouwen. Met dank aan ‘Ons Amsterdam’.

ven ontwikkelen, openstaan voor nieuwe
interpretaties en andere invalshoeken.
Zo zouden geologen weer eens wat meer
aandacht kunnen besteden aan events,
in plaats van aan geleidelijke ontwikke
lingen in het landschap. Een paar jaar
geleden heb ik in de bodem onder
Dordrecht de bodemlaag gezien die werd
afgezet tijdens de legendarische SintElizabethsvloed van 1421 en de schellen
vielen me van de ogen – wat zo’n enkele
gebeurtenis voor enorme impact kan hebben, ongelooflijk.” En zo hoopt Cleveringa
dat ook ingenieurs en politici zichzelf
zullen ontwikkelen, door niet te strak binnen de beleidskaders te denken en goed
samen te werken met geologische adviesdiensten. “Door samen te werken valt
er nog zoveel te leren. Bijvoorbeeld op
het gebied van tunnelbouwtechnieken.

Rondom een geboorde tunnel bevriest
men de bodem altijd plaatselijk, zodat
er bijvoorbeeld geen problemen ontstaan
door wisselende waterdruk. Waarom
proberen ze in de bouwputten bij de
Noord-Zuidlijn niet eens om de hele boel
te bevriezen, helemaal vanaf de oppervlakte? Er waren nogal wat problemen
met het grondwater, die hadden daardoor
misschien verholpen kunnen worden.
Wie weet wat voor revolutionaire technieken daaruit voortkomen, die we dan weer
kunnen exporteren naar het buitenland.
Een land met een ondergrond zo rijk als
die van Nederland, een land waarvan de
inwoners op een delta wonen, zo’n land
zou koploper moeten zijn in vooruitstrevend bodemonderzoek.”
Gemma Venhuizen
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Leven met vulkanen,
ook in Nederland
Wereldwijd leven zo’n 500 miljoen mensen zo dicht in de buurt van vulkanen dat ze de gevaren aan den
lijve kunnen ondervinden. Daar horen we in Nederland niet bij, maar de IJslandse aswolk heeft duidelijk
gemaakt dat een vulkaanuitbarsting zelfs hier tot ernstige gevolgen kan leiden. Manfred van Bergen hield
er op 28 oktober de Staringlezing over.

De krater van de Kelud een klein jaar na de uitbarsting in 1919. Met dank aan Frans van Geer. | Foto: dr. G.L.L. Kemmerling, 23 januari 1920.

Na het stilleggen van het vliegverkeer in
grote delen van Europa barstten heftige
discussies los over nut en noodzaak van
de maatregel. De economische belangen
waren immers groot, net als de problemen
van de duizenden gestrande reizigers.
Waarom mocht er niet gevlogen worden?
Hoe lang zou het gaan duren? Was het
vliegverbod wel nodig? En wiens schuld
was het allemaal? Verschillende spelers
werden direct met een nieuw fenomeen
geconfronteerd: het Volcanic Ash Advisory
Centre (VAAC) in Londen, en met meteorologische diensten, luchtverkeersleidingen,
de Europese luchtvaartautoriteit, Europese
ministers van verkeer, vliegmaatschappijen en vliegtuigbouwers. Ondanks alle kennis en technologische verworvenheden
kwam een schrikbarende onvoorbereidheid
aan het licht.

Vliegverkeer en aswolk
Voor aardwetenschappers kwam de
gebeurtenis niet echt als een verrassing.
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De aard, frequentie, reikwijdte en effecten
van uitbarstingen op IJsland zijn immers
bekend. In de bodem van Noordwest-Europa zitten allerlei as-laagjes afkomstig van
IJslandse vulkanen, en de ernstige gevolgen van de uitbarsting van de Laki in
1783-84 zijn uitgebreid gedocumenteerd
aan de hand van historisch, vulkanologisch en meteorologisch onderzoek. Daardoor weten we dat IJslandse erupties nog
veel heftiger en langduriger kunnen zijn
dan die van de Eyjafjallajökull. Bovendien
kunnen ze risico’s inhouden voor de volksgezondheid en de landbouw.
Maar zoals zo vaak is er eerst een ramp
nodig om kennis om te zetten in daden.
Pas nu wordt in Europees verband nagedacht over betrouwbare procedures om
aswolken te monitoren en gevarenzones
aan te wijzen. En dit terwijl elders in de
wereld routines ontwikkeld zijn en inmiddels een flinke ervaring is opgebouwd om
vliegverkeer en aswolken uit elkaar te
houden.

In het vulkaanrijke Nederlands-Indië ging
het vroeger al net zo. De koloniale overheid was maar moeizaam van de noodzaak te overtuigen dat er systematisch
vulkaanonderzoek gedaan moest worden
om bevolking, bezittingen en infrastructuur te beschermen tegen de gevaren. De
Leidse hoogleraar Escher was een vroege
pleitbezorger van een speciale overheidsdienst. Pas toen 5100 slachtoffers waren
gevallen bij de uitbarsting van de Kelud
in 1919 werd het besluit genomen om
een Vulkaanbewakingsdienst in het leven
te roepen.

Nederlandse geologen
Door alle wetenschappelijke aandacht
voor ‘onze’ overzeese vulkanen in de
eerste helft van de vorige eeuw heeft
een hele generatie Nederlandse mijn
ingenieurs en geologen aan de wieg
gestaan van de moderne vulkanologie.
Icoon daarvan was natuurlijk KNGMGerelid R. Verbeek, die eerder al wereld-

faam had verworven door zijn beschrijvingen van de Krakatau-uitbarsting. Andere
bekende namen waren R. Fennema,
G.L.L. Kemmerling, B.G. Taverne, L.J.C.
van Es, Stehn, M. Neumann van Padang,
P. Esenwein en A. Hartmann. R.W. van
Bemmelen was in de eerste jaren van
WO-II het laatste Nederlandse hoofd van
de Vulkanologische Dienst, de voorloper
van het huidige Centre of Volcanology
and Geological Hazard Mitigation in Bandung. Ook in Nederland zelf was er grote
belangstelling voor vulkaanonderzoek,
zoals blijkt uit publicaties van B.G.
Escher, H.A. Brouwer, J.H.F. Umbgrove,
P.H. Kuenen en anderen. Al dit baanbrekende werk en de rijk gedocumenteerde
veldgegevens zijn nog steeds waardevol
om toekomstig gedrag van de vulkanen
in Indonesië te kunnen voorspellen.

Monitoring
De beperkte mogelijkheden van toen
staan in schrille tegenstelling tot de
moderne technieken die het vulkaan
onderzoek tegenwoordig ter beschikking
staan. Het omhoog komen van magma
in de Eyjafjallajökull kon al vanaf twee
maanden voor de eerste uitbarsting van
20 maart nauwkeurig, bijna in real-time
gevolgd worden door seismische waar
nemingen en geodetische technieken
(GPS en InSAR) via satellieten. Ter plaatse werd de hoogte van de aspluim
gemonitord met een weerradarsysteem
en theodoliet. Met satellietbeelden en
metingen van de hoeveelheid SO2 en
aerosol via infrarood- en ultraviolettechnieken werd de verspreiding van de
aswolk nauwkeurig gevolgd. Zelfs kwam
3D informatie over hoogte en korrelgrootte beschikbaar. De VAAC voorspelde het
traject van de aswolk met modelberekeningen die de basis vormden voor de
beslissingen over een vliegverbod.
Vanaf de grond en vanuit de lucht werd
de verspreiding van asdeeltjes gemeten
met lasertechnieken, o.a. bij de KNMImeetmast in Cabauw. Verkenningsvluchten werden uitgestuurd voor visuele
waarnemingen aan de aswolk. Het RIVM
rapporteerde concentraties sulfaat en
fluoride in regenwater die weliswaar licht
verhoogd maar ongevaarlijk bleken te
zijn.
Alles bij elkaar was de eruptie van de
Eyjafjallajökull maar matig explosief
(VEI 3-4). De aswolk bereikte een
maximale hoogte van bijna 10 km en
produceerde niet overmatig veel as
(ca. 0,2 kubieke kilometer). Dit soort
erupties zijn voor IJsland niet ongebruikelijk en komen daar eens in de 20-40 jaar

De pluim van de Eyjafjallajökull op 19 april 2010. | Bron: ESA

voor. De impact bij ons werd vooral veroorzaakt door de wind uit noordelijke en
noordwestelijke richting (heerst in ca. 6%
van de tijd) en de fijnheid van de as (veroorzaakt door de interactie tussen het
magma en het water van de ijskap). Door
deze specifieke combinatie van factoren
konden de asdeeltjes zich over grote
delen van Europa verspreiden.

Samenstelling
Onderzoek met verschillende microbeamtechnieken in Utrecht liet zien dat
asdeeltjes die in Engeland vielen maximaal zo’n 50 micrometer groot waren.
De overgrote meerderheid bestond uit
kristalletjes van een bonte verzameling
mineralen, naast minuscule lavafragmentjes en een klein percentage vulkanisch glas. De mineralogie duidt op een
hydrothermaal omgezet silicium-rijk
gesteente, mogelijk een restant van de
vorige uitbarsting in 1821-1823.
Terwijl bij de flankeruptie van 20 maart
tot 12 april bazaltische lava uitstroomde,
was de aswolk van de centrale phreatomagmatische uitbarsting, die op 14 april

begon, dus heel anders van samenstelling. We vermoeden dat het juvenile
magma eerst naar de flank gedwongen
werd vanwege een barrière, en pas in
het centrale deel naar buiten kon komen
nadat de prop explosief was opgeruimd.
Het bimodale karakter en de manier
waarop de Eyjafjallajökull tot uitbarsting
kwam, past in het gedragspatroon van de
vulkanen in de ‘Eastern Volcanic Zone’.
De chemische samenstelling van de
bazalten wijst erop dat hier de IJslandse
‘mantle plume’ gelocaliseerd is.
Aandacht voor vulkanische activiteit zal
wereldwijd op de agenda blijven, ook in
Nederland. Sinds 10 oktober j.l. zijn er
zelfs twee Nederlandse gemeenten met
echte vulkanen, Saba en St. Eustatius.
In tegenstelling tot de andere vulkaan
eilanden in de Cariben moeten ze het
nog steeds zonder een eigen bewakingsinstantie doen, omdat overheidsplannen
daarvoor nooit werden uitgevoerd. Eerst
wachten op een kleine ramp dan maar?
Dr M. van Bergen, Universiteit Utrecht
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Laudatio prof. dr.
Salomon Kroonenberg
Op 28 oktober j.l. heeft prof. dr. S.B. Kroonenberg de Van Waterschoot
van der Grachtpenning ontvangen. Professor Bert Boekschoten sprak
onderstaande laudatio uit.
Op 19 maart jongstleden sprak Salle
Kroonenberg zijn afscheidsrede als hoogleraar uit in de aula te Delft, die vrijwel
geheel gevuld was. Die rede had een
montere strekking: “Onder de groene
zoden begint het pas”. De penning die
straks wordt uitgereikt is dus geen metalen grafgift. Integendeel, we kijken vol
verwachting naar je toekomst, maar het
heden van de onderscheiding moet worden onderbouwd met het verleden.
Erg moeilijk heb je het ons niet gemaakt.
In de redactie van het in voorbereiding
zijnde gedenkboek van het Genootschap
wordt onder meer het aantal Googlehits voor geologen uit het verleden als
indicium gebruikt. En dan zijn 1000 à
2000 hits toch wel een reden voor grotere

aandacht. Welnu: er zijn 339.000 Sallehits, en ook voor Wikipedia ben je een
speciaal onderwerp.
Zo’n bekendheid kun je eventueel op
buitengeologische wijze verwerven, door
beruchtheid, of door sportprestaties – dat
is echter hier helemaal niet aan de orde,
want je optreden kenmerkt zich door eenvoud, oprechtheid en initiatief, opererend
vanuit een grote mate van aardwetenschappelijk enthousiasme. Van die eenvoud was ik een 15 jaar geleden getuige.
In de Utrechtse Uithof was iets geologisch
gevierd, en het was later geworden – de
bussen reden nog maar spaarzaam en
taxi’s stonden daar niet klaar. Een zeer
simpel transport bood zich aan: de roestige laadbak van een oude 2CV-bestel.
Zonder aarzeling kroop je via de slecht

Salle Kroonenberg (rechts) in het veld nabij Leticia in Columbia.
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sluitende klapdeurtjes op het dunne
ribbeltjesblik, en opgewekt zette je het
wetenschappelijke debat liggend een half
uurtje voort tot aan het spoorwegstation.
Je initiatief en enthousiasme hadden
onvermijdelijk vele buitenlandse reizen
en veldverkenningen ten gevolge, met
een breed scala van onderwerpen: van
Precambrium tot Holoceen, van Guyanaschild en Amazonië tot Massif Central en
Kaspische Zee. Hier reikt de tijd niet toe
om al je sporen over de aardbol te volgen,
maar je diepgaande belangstelling werd
en wordt door velen hooggewaardeerd,
omdat je die ook inzichtelijk weet te
maken, en met een aanstekelijk enthousiasme openstelt voor anderen, in woord en
geschrifte – velen konden op afstand met
je meereizen en werken. Getuige hiervan
zijn je aardwetenschappelijke vrienden,
je promovendi, je vele publicaties in
wetenschappelijke en in meer toegankelijke media.
Enige van de meest geciteerde publicaties
wil ik toch memoreren, met als eerste je
werk over de granulietgordel in het Precambrium van Zuid-Amerika, uit 1982
in het Genootschapstijdschrift – het
opmerkelijk single-handed werk van de
volwassen wetenschapper Kroonenberg.
Vervolgens vinden we de ervaren onderzoeksinspirator en begeleider Salle samen
met anderen aan het woord in een heel
aantal papers die grote internationale aandacht trokken. Ik noem de studies over
de Wolgadelta uit 1997, over de geochronologie van pollutie in de delta’s van Wolga
en Donau uit 1998. Een algemene opzet
heeft het modelleren van kustsystemen, uit
2002. En dichter bij huis is de belangrijke
studie over bekkenopvulling door het deltasysteem van de Eridanos, die allergrootste
Europese rivier ooit die in het hoge Noorden van de Botnische Golf ontsprong.
Zeer dichtbij huis mag ik wel stellen; zonder Eridanos-sedimenten lag Den Haag

minstens honderd meter lager! Een groots
beeld van dit fluviaal-peri-mariene deltasysteem in het Noordzeebekken werd door
jou en je co-auteurs ontworpen op grond
van seismostratografie, met nadruk op de
aanwezigheid in de sedimenttoevoer van
klimaatssignalen.
En dat brengt ons dan op Kroonenberg
en het klimaat. Over de aanleiding tot
wereldwijde klimaatverandering heb je
een opvallend standpunt ingenomen.
Het bestuur van het Genootschap stelde
terecht dat je ideeën ter zake niet steeds
door iedereen gedeeld worden, maar dat
de aandacht van het algemene publiek
voor de geologische bewijsvoering hierdoor aanzienlijk is vergroot. In 1778
presenteerde de Fransman Graaf de Buffon over klimaatgeschiedenis opmerke
lijke beschouwingen. Hij stelde vast
dat in het geologisch verleden grote
veranderingen in temperatuur aan het
aardoppervlak plaatsvonden, en hij
schreef die veranderingen toe aan variatie
in warmteproductie vanuit de aarde zelf.
Maar ook wees hij op veranderingen in
het klimaat rondom Parijs en aan de
Amerikaanse oostkust die zijns inziens
door de mens veroorzaakt waren, in Parijs
door urbane opwarming, in New England
door het grootscheeps vellen van bossen.
Die discussie, over de mate waarin welke
invloed het klimaat ter aarde veranderde
en nog verandert, is heden ten dage
mede door jou hoogst actueel.
Het wordt de belangstellende niet steeds
gemakkelijk gemaakt de klimaatgeschiedenis naar waarde in te schatten. Een
opmerkelijk voorbeeld daarvan gaf afge
lopen zomer Teylers museum waarvoor de
werken van Buffon ongeveer het startpunt
vormden. Hier bewonderde een groot
publiek de onder Eugène Dubois bijeen
gebrachte fossielen uit de interglaciale
klei van Tegelen. Die tentoonstelling
heette ‘Tropisch Nederland’ en toonde
op een aansprekend affiche een panter
in de tulpenvelden. “Zou het door de
huidige opwarming binnenkort zo ver
komen”, luidde Teylers’ retorische vraag.
Voor panters echter is een tropisch
klimaat volstrekt geen vereiste – in de
Himalaya leven immers rondom de boomgrens vandaag de dag de sneeuwpanters
die azen op steenbokken, herten en wilde
zwijnen. Is er voor zulke prooi geen
groenvoer, dan valt er voor die panters
niets te eten. De panter is dus gebaat
bij zachte en vochtige winters, zodat
het jaar rond malse vegetatie aanwezig
is. Voor de Tegelse panter waren tropische paleotemperaturen helemaal geen

Hoe warm moet het in Nederland worden om de olifant en aap weer terug te krijgen? Wat zouden we
vinden van het nijlpaard en de panter, niet in Artis maar in onze eigen tulpenvelden? Twee miljoen
jaar geleden was het geen probleem om deze dieren hier tegen te komen, vergezeld van hyena’s en
bruine beren. [Deze poster is gemaakt voor de tentoonstelling Tropisch Nederland in Teylers Museum in Haarlem
(www.teylersmuseum.nl). De afgebeelde panter komt uit de collectie van Naturalis in Leiden.]

voorwaarde, alleen wat gelijkmatiger
seizoenen dan we nu kennen!
Ik wil met dit voorbeeld aangeven dat uit
de wetenschap voortkomende maatschappelijke zienswijzen zo stevig mogelijk
moeten worden onderbouwd, en wil in
navolging van het bestuur Salle’s plaats
ook in dat veld waarderen. Een ding is
zeker – waar Salle komt vindt een kleine
klimaatsverandering plaats. Om hem
heen worden discussies levendig. De
gezichten klaren op en iedereen gaat
na afloop enthousiast aan het werk.
Ook scenario’s van klimaatscatastrofes uit

het verleden zijn immers geen garanties
voor klimaatscatastrofes in de toekomst.
Maar toegewijd en volhardend onderzoek
enerzijds en maatschappelijke openheid
anderzijds zullen, geheel in de zin van
Van Waterschoot van der Gracht, leiden
tot voortschrijdend wetenschappelijk
inzicht en tot maatschappelijke plaats
bepaling van de Aardwetenschappen.
Het is vanwege die opstelling dat Professor Salomon Kroonenberg met recht en
reden de penning ontvangt.
Prof. Dr. Bert Boekschoten
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.conferentie
19-23 september 2010, RAI-Amsterdam

De 10e GHGT-conferentie
in Amsterdam
Precies 18 jaar geleden is in Amsterdam een nieuwe tweejaarlijkse conferentie geïntroduceerd rondom het
thema ‘Reductie van de uitstoot van broeikasgassen’, met een specifieke focus op afvang, transport en ondergrondse opslag van CO2. De eerste drie conferenties droegen de naam ‘International Conference on Carbon
Dioxide Removal (ICCDR)’. Daarna is dit veranderd in de bredere titel ‘Green House Gas Technology (GHGT)
Conference’. Inmiddels is deze conferentie uitgegroeid van 250 bezoekers in 1992 tot het record aantal van
bijna 1600 nu in 2010. Vanwege het jubileum was wederom voor Amsterdam als locatie gekozen. Vanuit TNO
leverde Bert van der Meer, een van de pioniers en nauw betrokken bij de eerste conferentie in 1992, ook nu
een belangrijke bijdrage over de beschikbare capaciteit ondergronds voor CO2 opslag.

Het centrale thema dit jaar luidde: ‘From
Research To Reality’. Dit weerspiegelt
goed de huidige status van CCS (Carbon
Capture and Storage). De technologie is
in deelcomponenten op alle fronten reeds
aangetoond, maar moet nu in geïntegreer-

de projecten verder gedemonstreerd worden. Dergelijke projecten hangen nauw
samen met de internationale agenda,
want er worden grote demonstratieprojecten opgezet in Europa, Australië, de VS,
Canada en Japan. Europa heeft zes grote

demoprojecten aangewezen, waarin de
gehele keten van afvang, transport en
opslag doorlopen wordt. Deze projecten
moeten voor 2015 de eerste CO2 in de
grond opslaan. Vanuit de EU worden deze
projecten gesteund onder het ‘European
Energy Program for Recovery (EEPR)’.
Een van de projecten is in Nederland
gepland. CO2 is afkomstig van een E-ON
centrale op de Maasvlakte en zal via een
pijpleiding in een leeg gasveld offshore
opgeslagen worden.

Transport

Het Sleipnerveld, in 1996 het eerste off shore veld voor CO2-opslag.
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Betekent dit dat CCS niet verder meer
onderzocht hoeft te worden? Op de conferentie werd duidelijk dat inderdaad al
veel kennis aanwezig is. De uitdagingen
voor de toekomst liggen vooral in het
opschalen van de technologie en het economisch zo aantrekkelijk mogelijk maken
ervan.
Op het gebied van afvang werd duidelijk,
dat veel van de vragen van 18 jaar geleden nog steeds relevant zijn: Energiereductie en kosten blijven een punt van
aandacht. Daarnaast lijkt nog steeds niet
duidelijk wat de meest geschikte technologie is. Er zijn nieuwe methoden aan de

De oplopende temperatuurcurve op het scherm: hoofdreden van het congres. | Foto: Paul Ridderhof

horizon, zoals processen gebaseerd op
elektrochemische scheiding. Naar verwachting zijn er echter nog vele hindernissen te nemen, voordat deze techniek
in een centrale toegepast kan worden
met een 100% bedrijfszekerheid.
Tot nu toe wordt afvang in een adem
genoemd met energiecentrales. Op de
conferentie werd duidelijk, dat ook in
andere sectoren, zoals de staalindustrie,
aandacht voor CCS is. Voor het transport
van CO2 lijken de uitdagingen vooral bij
de aanleg van de benodigde infrastructuur te liggen. Om substantiële hoeveelheden CO2 op te kunnen slaan zijn aardig
wat (nieuwe) pijpleidingen nodig. In het
Europese project CO2Europipe zijn voor
verschillende scenario’s berekeningen
uitgevoerd.

Opslag
Op het gebied van ondergrondse opslag
werd vooral duidelijk hoe verschillend
ieder reservoir is. De vele demonstratieprojecten wereldwijd zoals Sleipner,
Snøhvit, Insalah, Weyburn, Otway, K12-B
en Ketzin laten een grote variatie aan
geologische settings zien. Belangrijk is
dat het onderscheid tussen lege gasvelden en aquifers meer benadrukt moet
worden. Problemen van overdruk, vaak
genoemd bij aquifer-opslag, spelen bij
lege gasvelden nauwelijks tot geen rol.
Vooral in de Nederlandse situatie, waar
de druk in een reservoir tot ver onder
hydrostatische druk daalt, hebben we met
een andere situatie te maken. Dit is bijvoorbeeld voor regelgeving van belang,
waarin criteria voor karakterisatie, risico-

analyse en monitoring van reservoirs
geformuleerd worden.
Ook enkele exotischer ideeën zijn de
revue gepasseerd, zoals het uit de lucht
halen van CO2 of het binden van de CO2
aan mineralen. Over het algemeen hebben de presentaties rondom deze technologieën het aanwezige publiek niet kunnen overtuigen van hun haalbaarheid.
Naast technische haalbaarheid was een
veelgehoord commentaar hierop het
kostenaspect.
Tenslotte speelt de publieke opinie rondom CCS een belangrijke rol. Veel van de
discussies hadden betrekking op dit
onderwerp, en uiteraard werd met de conferentie in Nederland vaak het voorbeeld
van Barendrecht aangehaald. De experts
zeggen dat Barendrecht een veilige
opslaglocatie is, maar de publieke opinie
is sterk gekant tegen dit project.

Discussie
De conferentie werd in stijl afgesloten
met een paneldiscussie geleid door voormalig minister-president Ruud Lubbers.
Het panel bestond uit opinieleiders uit de
industrie, wetenschap, milieuorganisaties
(Greenpeace) en de politiek. De sessie
was interactief georganiseerd, waarbij
iedereen in het publiek een stemkastje
kreeg. Het debat was georganiseerd rondom vijf thema’s.
In totaal hebben 500 mensen meegedaan
aan deze sessie; ongeveer 40% afkomstig
uit de industrie en 50% uit de wetenschap. Op de openingsvraag of CCS een
goede optie is, bleek uiteindelijk 66%
tegen te zijn, op zijn minst opmerkelijk,

omdat deze conferentie over het algemeen bezocht wordt door voorstanders.
Op de vraag of CCS technologie vrij
beschikbaar moet zijn voor opkomende
economieën en ontwikkelingslanden antwoordde een lichte meerderheid positief.
Verder bleek dat een overgrote meerderheid (70%) van de aanwezigen geen
toekomst voor CCS zag zonder een sterk
internationaal klimaatverdrag. Dezelfde
meerderheid zag ook voor kolen geen
toekomst zonder CCS.
Over de vraag wie het initiatief moet
nemen om CCS onder het grote publiek
bekend te maken, waren industrie en
wetenschap het met elkaar eens: een overgrote meerderheid zag dit als een overheidstaak. Slechts een kwart zag dit als
taak van de industrie. De kosten daaren
tegen zouden volgens 80% opgebracht
moeten worden door de vervuiler, hoewel
overheidsubsidie noodzakelijk werd geacht
om de technologie in gang te zetten. Een
van de laatste belangrijke vragen luidde
of CCS de ontwikkeling van duurzame
energie afremt. Ongeveer de helft van het
publiek vond dat dit niet het geval is.
Het congres werd afgesloten door het
organiserend comité bestaande uit Chris
Hendriks (Ecofys), Wim Turkenburg (UU),
Daan Jansen (ECN) en Henk Pagnier
(TNO). De volgende GHGT-conferentie
zal gehouden worden in Kyoto van
18-22 november in 2012.
Rob Arts, TNO/TU-Delft
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De 100 meter dikke laag bruinkool met ‘graafsporen’. Compactie na afzetting wordt geschat op een factor 3,
dit pakket was oorspronkelijk 300 m dik. | Foto: Dick van Doorn.
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.excursie

Groeve Hambach – het
grootste ‘zwarte gat’
van Europa
In mijn agenda staat op 1 september: Hambach-excursie! Die dag zorgvuldig vrij gehouden en zelfs extra
thuishulp geregeld voor mijn tijdelijk minder ambulante vrouw. De kans om de grootste groeve van Europa
te bezoeken laat ik me niet ontgaan. Met de PGK heb ik al eerder Tagebau Hambach bezocht, maar om
er met de Sedimentologische Kring nog een keer rond te kunnen kijken is toch een buitenkans.

Hambach ligt tussen Aken en Keulen; de
groeve heeft een oppervlak van ongeveer
4 bij 6 km en en is zo’n 400 m diep.
Onderin wordt een bijna 100 m dikke
bruinkoollaag afgegraven. Het is een
van de allergrootste dagbouwmijnen ter
wereld en qua afmetingen vergelijkbaar
met de teerzandwinningen in WestCanada. Voor een soft rock geoloog die
in de energiesector werkt, is het gewoon
een feest om op zo’n plek een dag te
mogen rondkijken. Eigenlijk net zo iets
als voor mijn vrouw en dochters een dagje
samen winkelen bij Harrods in Londen.

groeve zelf, eigendom zijn van RWE
Power. In 2008 werd 24% van de in
Duitsland opgewekte elektriciteit uit
bruinkool gegenereerd. Dat is iets meer
dan de uit kernenergie opgewekte stroom
en ruim meer dan uit andere fossiele
energiedragers, zoals steenkool, aardolie,
aardgas, werd gewonnen. Ter vergelijking:

windmolens en waterkrachtcentrales
leverden tezamen niet meer dan 10%
van de in Duitsland opgewekte stroom.

Milieu
De milieueffecten van deze grootschalige
winning van bruinkool zijn niet gering.
Zo wordt er zo nu en dan een dorp geheel

Uitzicht
De avond te voren was gezellig; met
een paar oude bekenden, geholpen
door een paar pilsjes hebben wij enkele
hardnekkige wereldproblemen opgelost
(althans voor de duur van het gesprek).
De volgende ochtend in konvooi naar
Hambach, waar onze wetenschappelijke
gids, Dr. Hans Kemna, en onze gastheer,
Herr Bauendahl, stonden te wachten.
Wij begonnen de excursie op een hoog
punt met uitzicht op het complex.
Hambach is de grootste groeve in de
omgeving. De bruinkool, die onder enkele
honderden meters fluviatiele zanden van
Boven-Pliocene tot Onder-Pleistocene
ouderdom ligt, gaat via transportbanden
en treinen linea recta naar enkele grote
elektriciteitscentrales die, net als de

Dr. Hans Kemna, Herr Bauendahl van RWE Power, en de Hoofdredacteur van de Geo.brief: Dick van
Doorn. | Foto: Evert van de Graaff
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Deze graafmachine wordt door vier man bediend en graaft gemiddeld per dag 100.000 ton bruinkool of sediment af. | Foto: Dick van Doorn

afgebroken, de inwoners worden elders
weer gehuisvest, om het gebied vrij te
geven voor bruinkoolwinning. Ook het ontwateren van de groeve heeft tot ver in de
omtrek – ook in Nederland – invloed op het
grondwaterpeil, om van de CO2-uitstoot bij
de verbranding van de bruinkool maar te
zwijgen. Voor Duitsland, dat arm is aan
olie en aardgas, is er op korte termijn – en
volgens mij ook op langere termijn – echter
geen alternatief voor het gebruik van bruinkool om stroom op te wekken. Zelfs niet

als de ‘Atomausstieg’ door Angela Merkel
inderdaad wordt uitgesteld. Mijn persoonlijke inschatting is dat de bruinkolenwinning in deze regio qua betekenis voor
Duitsland enigszins vergelijkbaar is met
die van het Groningen gasveld voor Nederland: energie uit eigen bodem = betaalbare
energie + leveringszekerheid.

Superlatieven
De wijze waarop de bruinkool wordt gewonnen is alleen te beschrijven met superlatie-

‘Rangeerterrein’ van de transportbanden. Zand, klei en grind worden afgestort via de transportbanden die eerst schuin omhoog en dan naar rechts gaan. De bruinkool (ligniet) gaat via de serie transportbanden links op de foto naar het distributiecentrum. | Foto: website Sedimentologische Kring
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ven. De graafmachines, waarmee zowel het
dekterrein als de bruinkool wordt afgegraven, zijn gigantisch. Er zijn acht graafmachines, waarvan de kleinste twee tot
110.000 m3 per dag kunnen afgraven en
de vijf grootste 240.000 m3 per dag. Die
vijf grootste wegen elk 13.500 ton, zijn
69 m hoog en 240 m lang en kosten per
stuk zo’n 150 miljoen euro. Ook zijn er
zeven stortmachines die het afgegraven
dekterrein aan de andere kant van de groeve afstorten. Die machines zijn maar een
fractie kleiner dan de graafmachines.
Prachtig spul om te bekijken als je graag
naar ‘Extreme machines’ kijkt op TV.
Om te begrijpen hoe een 100 m dikke
bruinkoollaag is ontstaan, vergt toch enig
geologisch voorstellingsvermogen, ook
al ben ik vertrouwd met een 30 m dik,
tropisch veenpakket in Borneo. Voor de
echte sedimentologen was er ook veel
moois te zien in het dekterrein, en de
uitleg van Hans Kemna over onder meer
de verschillen tussen afzettingen van
de Rijn, de Erft en de Maas vond ik
fascinerend. Al met al een prima excursie
waarvan ik heb genoten.
W.J. Evert van de Graaff

.naturalis
De dodo overleefde wel extreme
droogte, maar niet de mens
(bron: www.naturalis.nl)
Een multidisciplinair team van
onderzoekers is bezig te ontrafelen waarom de dodo en zijn tijdgenoten 4000 jaar geleden een
extreme droogte op Mauritius
overleefden. Ondanks het feit
dat er toen tienduizenden dieren
stierven, overleefden de soorten
deze ecologische ramp. Toen
3600 jaar later (in 1598) de
mens arriveerde op het eiland,
werd wel het doodvonnis voor de
oorspronkelijke eilandbewoners
getekend. De dodo werd daarmee
icoon voor uitsterven door toedoen
van de mens.
Maar wat gebeurde er 4000 jaar
geleden en hoe reageerde het ecosysteem op abrupte klimaatverandering? Het team wetenschappers
is terug van de vijfde expeditie
naar het dodo-massagraf in het
moeras Mare aux Songes, de rijkste fossielen vindplaats ooit op een
vulkanisch eiland aangetroffen. De
analyse van hun vondsten draagt
bij aan de beantwoording van deze
wezenlijke vraag.

Schildpadvondst
Paleontologen en geologen van
NCB Naturalis, Natural History
Museum London en Deltares hebben circa 250 botten en fragmenten opgegraven, waaronder een
vleugelbot en nekwervels van
de dodo. Voor het eerst zijn de
botten en een intact schild van
Cylandraspis inepta, een van
de twee uitgestorven schildpadsoorten die op Mauritius leefden,
bij elkaar gevonden. Tot nu toe
was onbekend welke botten bij
welke soort hoorden. Deze vondst
draagt bij tot de oplossing van
een eeuwenoude paleontologische
vraag: hoe zagen deze twee
schildpadden eruit? Daarnaast
zijn er botten gevonden van drie
vleermuizen, een uitgestorven
skink en van vissen. Ook zijn

delen van boomstammen, wortels,
zaden en insecten aangetroffen
die, samen met de botten, een
compleet ecosysteem vertegenwoordigen.
De eerste resultaten laten zien dat
de botten van de verschillende
dieren door elkaar in het moeras
(een vroeger meer) liggen. Waarschijnlijk liggen er geen complete
skeletten bij elkaar.
Het hout ligt georiënteerd in de
richting van de wind. Het lijkt erop
dat stromend water de botten
heeft verspreid. Daarnaast is het
waarschijnlijk dat door de activiteiten van duizenden schildpadden
de botten van gestorven dieren zijn
verplaatst. Van alle bot- en houtvondsten zijn de posities in de fossielenlaag ingemeten, zodat een
drie-dimensionaal beeld ontstaat.
Deze informatie draagt bij aan
beantwoording van de vraag hoe
en onder welke omstandigheden
de dieren zijn gestorven.

Hout, pollen en water
Het Herbarium Leiden gaat boomringanalyses uitvoeren van delen
van boomstammen uit de fossielenlaag om uit te vinden hoe
intens en snel de veranderingen
van het klimaat plaatsvonden
4000 jaar geleden. Het Institute
for Biodiversity and Ecosystem
Dynamics (IBED) van de UvA gaat
chemisch en pollenonderzoek uitvoeren op bodemmonsters van de
fossielenlaag om te bepalen hoe
het ecosysteem op extreme droogte reageerde. Ecosystemen op
het vasteland reageren op een
abrupte klimaatverandering door
te migreren. Hoe dat op Mauritius
is gebeurd, wordt onderzocht door
het pollenonderzoek.
Deltares Utrecht bemonsterde het
moeraswater en verrichtte grondwatermetingen om te achterhalen
of het meer destijds eenvoudigweg opdroogde, verziltte door zee-

Paleontoloog Julian Hume met een dodo-bot | bron:www.dodo.blog.br

water, of wellicht vergiftigd werd
met cyanobacteriën.
Dit multidisciplinaire onderzoek
moet inzicht geven hoe en waarom de dieren 4000 jaar geleden
massaal zijn gestorven. Het moet
een compleet beeld opleveren
van hoe het ecosysteem van de
dodo reageerde op klimaatverandering. Als we dit weten, kunnen

we de effecten van toekomstige
klimaatverandering en menselijke
verstoringen beter voorspellen.
Deze modellen zijn nodig om
beleid te ontwikkelen om de biodiversiteit in Nederland en elders
te beschermen.
Meer over het dodo-onderzoek is te
vinden op: www.dodo-expeditie.nl

.reunie
26 november 2010

Reünie Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam
De 21e reünie van de Stichting
Geologisch Instituut Amsterdam
vindt plaats op vrijdag 26 november 2010, aanvang 18.00 in de
Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1 te Amsterdam. De Insti-

tuuts-lezing wordt gehouden door
Gerard Mäkel en is getiteld:
‘Structurele geologie, Eindige Elementen en het Groninger Gasveld’
Info: www.sgia.nl

SGI-reunie in 2009.
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.boekbespreking
The Geology of Stratigraphic Sequences
De tweede editie van Mialls boek
over ‘stratigrafische sequenties’
is aanzienlijk uitgebreid en
aangepast. 15 hoofdstukken
zijn verdeeld over vier delen die
achtereenvolgens het Ontstaan
van Moderne Concepten, het
Stratigrafische Raamwerk, Mechanismen én Chronostratigrafie en
Correlaties behandelen.
Deel 1 bespreekt de studie van
de stratigrafie in de 20e eeuw
zoals die empirisch inductief of
theoretisch deductief plaats vond.
Sequentiemodellen leveren het
benodigde raamwerk om ideeën
aan op te hangen over de architectuur van sedimentaire sequenties.
Maar daarvoor zijn accurate definities, terminologie en uitleg nodig.
Deel 2 voert vijf soorten sequenties in zoals die zijn ontstaan uit
onderzoek naar de aandrijvende
mechanismen. Hier keert Miall
terug naar een geliefd onderwerp,
voor het eerst gepresenteerd in

1995, n.l. dat de oorspronkelijke
hiërarchische volgorde van
sequenties van Vail en medewerkers (1977) geen steun verdiend
omdat de ‘orders’ in de tijd overlappen en door verschillende,
onderling onvergelijkbare mechanismen worden aangedreven.
Deel 3 is gericht op eustatische
zeespiegelveranderingen en vooral
op tegenstellingen die al ontstonden vlak na de oorspronkelijke
publicatie van Vail over wereld
wijde eustatie. De resultaten van
recent onderzoek laten zien dat
(1) opheffingen aan de aardoppervlakte door aardmantel processen
nu beter worden begrepen; (2) het
100 miljoen jaar durende “Sloss
Sequenties” een uitdrukking zijn
van regionale tektoniek; (3) de
1-10 miljoen jaar durende regionale en lokale sedimentaire cycli
aangedreven worden door regionale tektonische gebeurtenissen,
zoals verschillende gedetailleerde

A. D. Miall • 2nd ed. • 2010 • ISBN
978-3-642-05026-8 • Springer •
Heidelberg • 522 pp • €79,95
regionale kartering en correlatie
projecten laten zien [waarvan de
recent verschenen Atlas van het
Zuidelijk Perm Bekken een goed

voorbeeld is]; (4) orbital forcing
nu beter wordt begrepen door
verschillende hoge frequentie
statigrafische studies van Krijt
tot Vroeg-Kenozoïsche intervallen
die bovendien steeds meer ondersteund worden door gerichte
metingen van stabiele isotopen.
In deel 4 worden de verschillen
in opvattingen besproken van Miall
en de Vail/Exxon “sequence stratigrafische school”. De door Miall
besproken studies van gebieden,
concepten en methoden geven
geen onweerlegbaar uitsluitsel over
het wereldwijde eustatie paradigma in de periode vóór het Neogeen. Toch moet minutieus en
gedetailleerd stratigrafisch onderzoek blijven voortgaan om dit paradigma te testen, evenals andere
nieuwe paradigma’s zoals dat van
de cyclostratigrafie.
Sequentie stratigrafie was een
nieuw en leidend thema in de
sedimentologische literatuur van

.dr. schürmannfonds
Subsidie-aanvraag 2011
Het Bestuur van de Stichting
Dr. Schürmannfonds roept bij
deze gegadigden op voor een

subsidie voor het jaar 2011.
De subsidie is bedoeld voor
Nederlandse geologen, om onder-

Banded iron formation (BIF), Moories Group (3,15 Ga oud), Barberton
Greenstone Belt, Zuid-Afrika. | Bron: Wikipedia
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zoek te doen met betrekking tot
de evolutie van de Aarde in het
Precambrium (Hadaeïcum,
Archaeïcum en Proterozoïcum).
In principe komen alleen de
kosten van veldwerk voor subsidie
in aanmerking. Bijbehorend
laboratoriumonderzoek kan in
beperkte mate voor subsidiering
in aanmerking komen, maar
hoogstens als aanvulling op de
bijdrage (financieel of in natura)
van het onderzoeksinstituut of
de instelling waaraan de aan
vrager verbonden is. Het Fonds
neemt geen salariskosten en
sociale lasten van personeel
voor zijn rekening.
De voorkeur van het Bestuur gaat
uit naar substantiële, probleem
gerichte onderzoeksprojecten.
De goed gemotiveerde aanvraag,

vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde begroting te bevatten. Subsidie van congresbezoek kan slechts bij hoge
uitzondering toegekend worden.
Een genummerd aanvraagformulier voor subsidie is bij de secretaris van de Stichting verkrijgbaar.
Dit formulier moet, volledig ingevuld en voorzien van de nodige
bijlagen, vóór 1 januari 2011
(indien schriftelijk in zesvoud)
worden ingeleverd bij de secretaris van de Stichting:
Dr. Charles E.S.Arps
h.t. Secretaris
Stichting Dr. Schürmannfonds
Starkenborglaan 4
2341 BM Oegstgeest
e-mail: charps@planet.nl

.agenda

de laatste dertig jaar. Dit boek
is een tijdige en zeer gewenste
aanpassing en geeft een goed
overzicht van het zich snel ontwikkelende veld. Iedere student
en beroepsgeoloog die werkt in
bekkenanalyse zou een persoonlijk exemplaar wensen. Dat is
mogelijk door de schappelijke
prijs. Sterk aanbevolen.

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

Tom J.A. Reijers

.overleden
Kort voor het ter perse gaan van
deze Geo.brief bereikte ons het
bericht dat Prof. Dr. Tjeerd Hendrik van Andel op 17 september jl.
in Cambridge (UK) is overleden.

12-13 november 2010
De Nederlandse Carrièredagen
’01, RAI Amsterdam.
Info: www.carrieredagen.nl
15 november 2010
Tweede DAP Geothermie Symposium, Auditorium, TU-Delft.

Thema: ‘Groeien met Geothermie’.
Info: http://www.delftaardwarmte
project.nl

15 nov. 2010 – 15 jan. 2011
‘De Poolnacht’. Evenementen in
Groningen rondom de Noordpool,
met publieksacties en wetenschappelijk symposium.
Info: www.depoolnacht.nl
26 november 2010
Reünie Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam. Zie ook
pagina 17 van deze Geo.brief.
Info: www.sgia.nl
9 december 2010
Henk Brinkhuis (UU): From greenhouse to icehouse at the Antarctic
margin – Preliminary results from
IODP expedition 318. Info: www.
nioz.nl, doorklik ‘Colloquia’.

26-28 januari, 2011
Symposium: Climate and Ocean
Dynamics of the Cretaceous
Greenhouse World. Universiteit
Utrecht. Info: Marjolein Mullen,
e-mail: m.mullen@uu.nl. Zie ook
pagina 3 van deze Geo.brief.
18-21 april 2011
14th AGILE International Conference on Geographic Information
Science, Universiteit Utrecht.
Informatie: www.geo.uu.nl,
doorklik ‘agenda’.
10-13 juni 2011
6th International Symposium
on archaeological Mining History,
Valkenburg, Nederland, georganiseerd door het Institute Europa
Subterranea.
Info: www.europa-subterranea.com
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Groot, groter, grootst: graafmachine in de bruinkoolgroeve Hambach. | Foto: Dick van Doorn

