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‘Wie wat bewaart, die heeft wat’, 
een degelijke, zuinige spreuk. 
Helemaal juist als je op het goede 
moment toch b.v. dat ene bijzondere 
stekkertje tevoorschijn weet te 
toveren, maar vaker de oorzaak  
van kasten en soms wel zolders vol 
dozen waarvan je geen idee hebt 
wat er in zit, laat staan waar. Dat 
laatste kan heel moedeloos maken, 
maar: er is ook een lichtpuntje. 
Want, een andere, nieuwe spreuk 
die ik bij deze introduceer: ‘Wie 
moet opruimen, die vindt wat’.  
In mijn geval een boekje: Het  
‘Geologie-boekje, een A-B-C voor  
de beginnende amateurs’ door  
E. Heimans, honderd jaar geleden, 
in 1913, uitgegeven in de serie 
‘Bibliotheek van de levende natuur’. 
Een klein boekje, 180 pagina’s met 
getekende illustraties, zwart-wit 
natuurlijk, en een enkele, betrekke-
lijk onduidelijke, foto. In de inleiding 
steekt Heimans (1861–1914, onder- 
wijzer, hartstochtelijk natuurlief-
hebber en mede-oprichter van de 
Vereniging Natuurmonumenten)  
de loftrompet over de geologie: “… 
een van de jongste wetenschappen, 
en meteen de omvangrijkste, en 
naar het mij voorkomt, de moeilijk-
ste; maar tevens de schoonste en 
dankbaarste der natuurwetenschap-
pen. De schoonste, een triomf van 
den menschelijken geest. Want de 
mensch heeft de stomme aarde 

leren spreken, aan dode steenen  
en beenderen een taal gegeven”. 
Heimans spreekt de lezer van het 
boekje persoonlijk toe terwijl hij 
het verhaal van de geologie van 
Nederland vertelt; hoe hij rondwan-
delt, zwerfstenen vindt, fossielen uit 
de groeve (nu ‘zijn’ groeve) bij Epen 
klopt: “… ge loopt er over leisteen 
uit den kolentijd”. Ook een goede 
raadgeving ontbreekt niet: “Wilt ge 
de deugdelijkheid van uw nieuwen 
geologenhamer probeeren, verlang 
dan niet het uiterste: ge slaat eerder 
uw hamer stuk dan een kwartskeitje”. 
(Dat laatste is een zinnetje dat alles 
in zich heeft om een oud Chinees 
spreekwoord te zijn!) Het boekje 
ademt rust, er zijn zeeën van tijd.
Vergelijk dat eens met nu, 100 jaar 
later. Willen we iets uitleggen dan 
zal het toch op z’n minst full-colour, 
digitaal, interactief, virtueel, 3D, 
flitsend, snel en wat al niet meer, 
moeten zijn. Inderdaad, we zouden 
het niet graag zonder alle fotografi-
sche hulpmiddelen, prachtige power-
point presentaties of continental 
drift animaties willen stellen. “Use 
a picture. It’s worth a thousand 
words”.

“Use a picture. It’s worth a thousand 
words.” Dat lijkt modern, maar dat 
is het niet. Ook die uitdrukking ver-
scheen al honderd jaar geleden,  
op 28 maart 1911, in de nog steeds 

.van het bestuur

bestaande Syracuse Post Standard 
in een artikel getiteld ‘Speakers 
Give Sound Advice’, dat krantenuit-
gever Arthur Brisbane citeert in een 
discussie over journalistiek en 
publiciteit. (Leve Wikipedia!)
Niets nieuws onder de zon dus. En 
toch, ondanks alle ervaring en alle 
mogelijkheden gaat het nog steeds 
vaak niet goed. Recentelijk zijn er 
een aantal situaties geweest waarbij 
geologische kennis een essentiële 
factor was in een maatschappelijk 
debat. Denk aan de CO2-opslag in 
Barendrecht. Ondanks veel inspan-
ningen en grote deskundigheid van 
betrokkenen ontspoorde de discus-
sie en werden wetenschappelijke 
feiten niet meer gehoord. Hetzelfde 
dreigt nu te gebeuren in de discus-
sie over schaliegas. Lees hierover 
ook verderop in deze Geo.brief.
Het op de juiste wijze overbrengen 

van kennis aan ‘de beginnende 
amateurs’, want zo kun je leken 
misschien wel beschouwen, blijkt 
en blijft, een razend moeilijke zaak. 
Moet het wijdlopig, à la Heimans? 
Of met alle mogelijke toeters en 
bellen die de moderne communica-
tiemiddelen in huis hebben? Het 
juiste antwoord is moeilijk te geven, 
maar één ding kunnen we van Hei-
mans’ Geologieboekje leren. Niet 
iedere toehoorder hoeft persoonlijk 
met ‘ge’ te worden aangesproken, 
maar weten wat, waarom en vooral 
aan wie de kennis moet worden 
overgebracht, en je in die persoon 
verplaatsen, is essentieel.

Frederique van Schijndel

E. Heimans, Geologieboekje. Een A-B-C voor de 
beginnende amateurs. Bibliotheek van de leven-
de natuur. Amsterdam, 1913, W. Versluys

Menno de Ruig heeft al enige tijd 
geleden aangegeven terug te willen 
treden als voorzitter van het Hoofd-
bestuur in verband met zijn veel-
vuldig, werk-gerelateerd verblijf in 
het buitenland. Menno is voorzit-
ter sinds 2009. Wij zijn verheugd 
op de afgelopen jaarvergadering 
mevrouw drs L.C. van Geuns te 
hebben kunnen voordragen als 
zijn opvolger. Lucia van Geuns is 
senior fellow bij het International 
Clingendael Energy Programme; 
daarvoor was zij werkzaam in  

verschillende functies bij Shell.
Indien binnen 3 maanden na de 
datum van de jaarvergadering  
(15 mei) geen bezwaren tegen de 
benoeming van Lucia van Geuns 
tot voorzitter van het kngmg zijn 
ingediend, zal zij per september 
haar taken gaan uitvoeren en bij 
een eerstvolgende gelegenheid 
officieel benoemd worden.
Menno de Ruig blijft deel uitmaken 
van het bestuur tot tenminste 
begin 2014.

Bestuursmededeling

.kngmg

Insturen scriptie tot 1 oktober 2013

Oproep Escherprijs 2012/2013

Het KNGMG kan jaarlijks een prijs uitreiken voor de beste afstudeer-
scriptie van studenten van een Masteropleiding Aardwetenschappen, de 
Escherprijs. Het doel van de prijs, die vernoemd is naar de Leidse Hoog-
leraar Algemene Geologie prof. dr. B.G. Escher (1885-1967), is de bevor-
dering van innovatief onderzoek en een gedegen verslaggeving hiervan.
De jury van de Escherprijs bestaat uit vier of vijf aardwetenschappers 
afkomstig uit het bedrijfsleven, de (semi-) overheid of de universitaire 
wereld. Naast een bedrag van 2500 euro ontvangt de winnaar een oor-
konde, een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te 
publiceren in The Netherlands Journal of Geosciences. Het prijzengeld 
van de Escherprijs wordt beschikbaar gesteld door Shell.
Studenten die afgestudeerd zijn in het studiejaar 2012/2013 komen dit 
jaar in aanmerking voor de prijs. De scriptie (in het Nederlands of Engels) 
dient als word- of pdf-file naar het secretariaat van het KNGMG gestuurd 
te worden, onder vermelding van ´Escherprijs 2012/2013´. Indien niet 
digitaal, stuur twee kopieën van de scriptie naar het secretariaat van het 
KNGMG. De inzending dient voorzien te zijn van een korte inleiding van 
de scriptiebegeleider. De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 oktober 
2013.

De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!

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

.oproep
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1.	Opening
Voorzitter Menno de Ruig opent 
de vergadering en heet de ruim  
30 aanwezige leden welkom. Het 
volledige hoofdbestuur, behalve 
penningmeester Els Ufkes, is  
aanwezig.

2.	Vaststelling	agenda
De agenda is gepubliceerd in  
Geo.Brief nr. 3. Toegevoegd wordt 
de status van het Mineralogisch-
Geologisch Museum van de TU 
Delft.

3.		Ingekomen	en	uitgegane	
stukken

De voorzitter beperkt zich tot twee 
belangrijke ingekomen stukken. 
-  Het KNGMG heeft de beschik-

king ontvangen dat het recht  
tot het voeren van het Predicaat 
Koninklijk verlengd is tot  
19 maart 2037. 

-  In november 2012 heeft de 
SNJG het voorstel gestuurd om 
in 2013 voor het tijdschrift NJG 
over te gaan tot Open Access.

4.		Verslag	jaarvergadering		
23	mei	2012

Dat verslag is verschenen in de 
Geo.brief 5 (2012).

5.	Jaarverslag	2012
De voorzitter geeft een korte 
samenvatting van de hoogtepunten 
in het jubileumjaar 2012. Verder 
verwijst hij naar het jaarverslag 
verschenen in Geo.brief nr. 3 van 
mei 2013.

6.	Financieel	jaarverslag	2012
De voorzitter geeft uitleg bij het 
financieel jaaroverzicht. De extra 
kosten in 2012 in verband met 
het jubileumjaar zijn volledig uit 
sponsorbijdragen gefinancierd. 
Van het jubileumboek zijn nog 
ongeveer 200 exemplaren over; 
deze zijn beschikbaar voor verkoop 
en nieuwe leden krijgen gratis een 
exemplaar toegestuurd. M.b.t. de 
begroting voor het jaar 2013 merkt 
de voorzitter op dat een aantal 
kosten gestaag stijgt (o.a. kosten 
van het KIVI, de bijdrage aan EFG 

en de drukkosten voor Geo.Brief), 
terwijl de inkomsten van het 
KNGMG niet stijgen. Daarbij komt 
dat de SNJG rekent op een jaarlijk-
se stichtersbijdrage van € 16.000 
als het journal Open Acces wordt, 
i.p.v. de jarenlang gebruikelijke  
€ 8.000. Gevolg is een voorzien 
begrotingstekort van ca. € 15.000. 
Het bestuur stelt voor om de con-
tributie in 2014 niet te verhogen, 
maar om te streven naar kosten-
beheersing. Hierbij hebben de 
kosten van beide publicaties (NJG 
en Geo.brief) de meeste aandacht, 
omdat zij 80% van de begroting 
vormen. Er ontstaat een korte dis-
cussie. Geopperd wordt om nog 
een keer te proberen meer sponsor- 
of advertentie-inkomsten te gene-
reren. Verschillende leden geven 
aan niet perse een gedrukt exem-
plaar van NJG te wensen, maar 
tevreden zijn met uitsluitend een 
digitale versie. Meerdere leden 
benadrukken het belang van de 
Geo.brief als belangrijkste bind-
middel voor het genootschap. 
Overwogen kan worden om terug 
te gaan van 8 naar 6 uitgaven  
per jaar. De voorzitter zegt toe  
dat de komende tijd de verschil-
lende opties zullen worden  
onderzocht.

7.		Verslag	van	de	kascommissie	
en	decharge	van	de	penning-
meester

De kascommissie, bestaande uit 
de leden Möckel en Floor, leggen 
een verklaring af dat de boeken 
en bescheiden gecontroleerd zijn, 
dat de door hen gevraagde inlich-
tingen door de penningmeester 
zijn verstrekt en dat exploitatie-
rekening en balans naar hun 
mening een getrouw beeld geven. 
Voorts verklaren ze zich te kunnen 
verenigen met het voorstel het 
batig saldo over 2012 toe te voegen 
aan de reserves. De kascommissie 
bedankt de penningmeester en 
stelt voor haar dechargeren. Op 
een drietal vragen van de kascom-
missie geeft de voorzitter aan dat 
(1) de stichtersaandelen niet ver-
handeld mogen worden, (2) er de 

Verslag Jaarvergadering KNGMG
gehouden op 15 mei 2013, KIVI-NIRIA, Den Haag

.kngmg

laatste tijd nauwelijks wanbetalers 
zijn en (3) hier goed op toegezien 
wordt. Beide leden van de kas-
commissie zijn bereid dezelfde 
taak volgend jaar weer op zich te 
nemen. De heren worden door de 
vergadering bedankt. De begroting 
2013 wordt door de vergadering 
goedgekeurd en het bestuur gede-
chargeerd voor de boekhouding 
over 2012.

8.		Ontwikkelingen	Netherlands	
Journal	of	Geosciences

De voorzitter geeft uitleg over de 
discussie over de toekomst van 
het NJG. De Stichting NJG heeft 
in november beide stichters (TNO 
en KNGMG) het voorstel gedaan 
om op korte termijn het tijdschrift 
NJG om te vormen tot Open Access 
journal. Consequentie is dat de 
stichtersbijdrage de volle € 16.000 
gaat worden, maar waarvan de 
Stichting NJG slechts € 8000 
jaarlijks declareerde. Beide stich-
ters hebben bovenstaand voorstel 
afgewezen. 
Het KNGMG-bestuur vindt dat de 
kosten voor Open Access niet uit-
sluitend bij de leden neergelegd 
kan worden zonder dat die hier 
voordeel van hebben. Er wordt nu 
aan een nieuw voorstel gewerkt, 
waarin niet alleen gekeken wordt 
naar wel of geen Open Access, 
maar ook naar het financierings-
model en wel of geen papieren 
uitgave. Het bestuur zal geen 
majeure besluiten nemen over  
het tijdschrift zonder het Genoot-
schap gehoord te hebben.

9.	EurGeol	accreditatie
De systematiek om tot accredita-
tie als ‘EurGeol’-geoloog te komen 
is uitgelegd in Geo.brief 2 van dit 
jaar en op de KNGMG-website. 
Het KNGMG wil en kan de nationale 
organisatie zijn waar de aanvragen 
worden ingediend. Het heeft een 
zogenaamd National Vetting  
Committee ingesteld dat aanvragen 
beoordeelt en dat communiceert 
met EFG, de instantie die de 
accreditatie afgeeft. Een vorig 
NVC dat mogelijk al jaren een  

slapend bestaan heeft geleid, 
wordt formeel ter vergadering 
bedankt en ontbonden.

10.	Samenstelling	bestuur
Hans de Bresser treedt af en wordt 
opgevolgd door Hemmo Abels (UU). 
Ook Frederique van Schijndel 
treedt af. Hans en Frederique 
worden bedankt voor hun jaren-
lange inspanningen. Menno de 
Ruig deelt mee zijn voorzitterschap 
niet goed te kunnen combineren 
met zijn werk. Menno stelt Lucia 
van Geuns (senior fellow bij het 
Clingendael International Energy 
Programme) voor als nieuwe voor-
zitter. Zij zou formeel per 1 sep-
tember 2013 kunnen aantreden. 
Omwille van de continuïteit is 
Menno bereid nog tot minimaal 
begin 2014 als gewoon bestuurs-
lid aan te blijven. De vergadering 
gaat akkoord met deze wijzigingen.

11.	Collectie	TUD
Duco Drenth brengt de precaire 
situatie van de mineralogisch- 
geologische collectie van de TUD 
onder de aandacht. Alle leden 
worden opgeroepen mee te denken 
over een goede oplossing.  
Het bestuur heeft haar steun aan- 
ge boden aan Stephan Luthi, die 
zich hier namens de afd. Geo-
wetenschappen van de TUD mee 
bezighoudt. Op dit moment lopen 
er gesprekken met Naturalis over 
de mogelijke overname van de 
gehele collectie.  
Ook lijkt het nog niet helemaal 
uitgesloten dat het College van 
Bestuur van de TUD op haar 
schreden terugkeert.

12.	Sluiting
Kort na 17.00 u. sluit de voor-
zitter de vergadering.

Barthold Schroot, secretaris
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.opinie

We weten niets van schaliegas – valt 
er wel wat te vinden in Nederland?

Het kan u niet ontgaan zijn: door de toepassing van nieuwe technieken, die schalie en ander dicht 
gesteente breken (fracking), is de olie- en gaswinning in de Verenigde Staten (VS)  substantieel 
toegenomen. De belangrijkste factoren voor het succes van energie uit schalie in de VS in het  
afgelopen decennium zijn de innovatieve productiemethoden (horizontaal boren, hydraulisch kraken)  
in combinatie met een sterk competitief speelveld.

Dagzomende horizontaal gelaagde kleisteen, een voorbeeld uit Engeland.  |  foto Henk Kombrink
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Gas uit schalie voorziet inmiddels in meer 
dan 20% van de Amerikaanse binnenlandse 
behoefte. De prijs van aardgas is hierdoor 
gezakt en thans bijna drie keer zo laag als 
in Europa. Deze gunstige energieprijs is goed 
voor de lokale economie, trekt industrie 
aan en verjaagt steenkool als brandstof in 
elektriciteitscentrales. Tegelijkertijd met 
deze ‘shale boom’ wordt in de VS het gebruik 
van duurzame energie gestimuleerd en gaat 
men veel efficiënter om met brandstof, 
geholpen door nieuwe regelgeving. De uit-
stoot van broeikasgassen in de VS is daar-
om flink gedaald en nadert het niveau van 
2005. Hierbij moet wel worden aangetekend 
dat op wereldschaal deze besparing niet 
veel uitmaakt, want de goedkope kolen uit 
de VS worden verhandeld naar Europa waar 
het de inzet van relatief CO2-vriendelijker 
aardgas verdringt. De Amerikaanse gedre-
venheid om op termijn energie-import 
onafhankelijk te worden, maakt het land 
tevens tot een grotere olieproducent door-
dat nu ook op grote schaal olie uit schalie 
wordt gewonnen (tight oil).
De schalierevolutie laat echter ook andere 
landen niet onberoerd. In Europa is een 
discussie ontstaan over het wel of niet 
omarmen van de nieuwe mogelijkheden 
van schalie. De angst dat de brede duur-
zaamheidsagenda daardoor negatief zal 
worden beïnvloed, bepaalt in grote mate  
het debat, ook in Nederland. 
Schaliegas winning is in de VS nu gangbaar. 
Vanwege de lage gasprijs is het aantal 
boringen naar schaliegas in de VS recent 
sterk afgenomen. Booractiviteiten zijn ver-
schoven naar olierijkere delen van de scha-
lie omdat daar meer geld te verdienen valt. 
Het gaat hier om vele duizenden booracti-
viteiten per jaar. In de beginperiode van  
de schalie boom werden er zeer grote aan-
tallen boringen verricht door een wildgroei 
aan bedrijfjes. Uit deze tijd stammen de 
fouten die zijn gemaakt door gebrek aan 
regelgeving en het negeren van voorschrif-
ten. Veel van de activiteiten vinden plaats 
in dunbevolkte staten zoals North-Dakota 
en Texas. De weerstand tegen deze indus-
triële manier van olie- en gaswinning is 
hier niet groot daar de financiële voordelen 
voor de landeigenaar en de lokale econo-
mie veelal gunstig zijn. Echter in meer 
geürbaniseerde gebieden zoals Pennsylva-
nia is er geregeld sprake van NIMBY (not-
in-my-backyard) protest. Documentaires 
als Gasland en de recente Hollywood film 
Promised Land geven de verschillende  
sentimenten met betrekking tot het winnen 
van fossiele brandstof uit schalie duidelijk 
weer. Door middel van deze beeldvorming 
voedt het publiek zich met inzichten die 
aan feitelijkheden voorbij gaan en een goede 
afweging in de weg staan. Tegenwoordig 
stelt de overheid strengere eisen met 
betrekking tot landgebruik en de impact  

op het milieu. Er wordt veiliger geboord 
door grotere bedrijven die een direct com-
mercieel belang hebben bij een goede 
bedrijfsvoering op lange termijn en blijven 
investeren in het vervolmaken van de win-
ningsmethoden. Eén locatie van waaruit 
meerdere boringen een ondergronds gebied 
van enkele vierkante kilometers beslaan is 
nu regel geworden.

Het is belangrijk om onderscheid te maken 
tussen de grootschalige manier van winnen 
van olie en gas uit schalie zoals dit plaats-
vindt in de VS en de soms hevige discussies 
die in Nederland worden gevoerd over de 
schaliegas proefboringen. De commotie gaat 
voorbij aan het feit dat we in Nederland en 
Europa nog maar weinig weten van de win-
ningsmogelijkheden uit schalie. We hebben 
slechts beperkte kennis van de karakteris-
tieken van de schalieformaties in onze 
ondergrond die bepalend zijn voor het  
uiteindelijke potentieel. Er is veel minder 
geboord op het vaste land van Europa in 
vergelijking tot de VS. In Nederland wordt 
voornamelijk gas gewonnen uit goed door-
laatbare zandsteengesteenten zoals bijvoor-
beeld in Slochteren. Schalieformaties in 
Nederland liggen diep, zijn sterk verbreukt 
en beslaan kleine oppervlakten. Daarnaast 
is het nog geenszins aangetoond dat deze 
formaties gas (en/of olie) bevatten, laat 
staan dat deze in commerciële hoeveel-
heden te vinden is. 
De techniek om schaliegas te winnen wordt 
alom bekritiseerd in het publieke debat, 
terwijl de commercieel te winnen voorraden 
zelf in Nederland en Europa eenvoudig weg 

nog niet zijn aangetoond. Hier zijn gegevens 
voor nodig en die kunnen alleen worden 
verkregen door proefboringen. Moeten we 
de verdere discussies niet uitstellen tot na 
de proefboringen, zodat we dan met meer 
zekerheid kunnen stellen dat winning uit 
schalie een economische kans van slagen 
heeft of niet? 
De eerste stap richting een goed geïnfor-
meerde en waardevolle afweging zou zijn 
om met enkele proefboringen vast te stellen 
dat de inzet van het debat in de Nederland-
se bodem te vinden is. Dit zou betekenen 
dat de uitkomst van de discussies en de 
risico-analyses die van overheidswege besteld 
zijn – hoe die ook uitvallen – in ieder geval 
beter gegrond zijn. Tevens wordt het geolo-
gische inzicht in de vaderlandse ondergrond 
verscherpt, waardoor we ook in relatie tot 
andere technologische ontwikkelingen 
beter toegerust zijn.

Lucia van Geuns
Clingendael International Energy Programme

Dit artikel is in de week van 13 mei in verschillende regionale  
dagbladen verschenen.

Grote schaliegasvoorkomens in de Verenigde Staten.
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.voetlicht

Sierd Cloetingh: fascinatie 
voor het Systeem Aarde

Tijdens de General Assembly van de European Geosciences Union (EGU) afgelopen april in Wenen 
heeft prof.dr. Sierd Cloetingh de Arthur Holmes Medal & Honorary Membership ontvangen. Het is de 
hoogste onderscheiding die de EGU uitreikt aan wetenschappers die buitengewone bijdragen hebben 
geleverd aan het onderzoek naar de dynamica van de Vaste Aarde en in het bijzonder de evolutie van 
de lithosfeer. Het is een door Sierd zeer gewaardeerde toevoeging aan zijn indrukwekkende lijst van 
onderscheidingen en eredoctoraten. Sinds 2007 is hij ook drager van de Van Waterschoot van der 
Gracht penning. Bij hem zijn meer dan 60 jonge onderzoekers van 20 verschillende nationaliteiten 
gepromoveerd. Hoog tijd om bij te praten over het vakgebied en de positionering van de 
Aardwetenschappen in onze samenleving. 

Sierd Cloetingh (6e van links) temidden van staf en promovendi van zijn onderzoeksgroep in Utrecht.
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De opleiding
Sierd Cloetingh (1950, Groningen) begon 
zijn aardwetenschappelijke loopbaan als 
student in Groningen bij de professoren 
Kuenen en Van Straaten. Het eerst gekochte 
studieboek was het standaardwerk Princi-
ples of Physical Geology van Arthur Holmes 
en dat maakt, na ruim 40 jaar, de cirkel 
weer rond. Naast het geologieprogramma 
volgde Sierd in Groningen ook het leeuwen - 
deel van het kandidaatsexamen Natuur - 
kunde. De fascinatie voor het Systeem 
Aarde was echter het sterkste en werd in 
de Groningse jaren flink verstevigd. Het 
waren de jaren waarin nieuwe inzichten 
over plaattektoniek veel klassieke geologi-
sche denkbeelden deden veranderen. Door 
mensen als Kuenen kreeg Sierd al vroeg in 
de gaten hoe stimulerend het was om aan 
het front van nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen te bivakkeren. “Daar leerde 
ik al dat een individu het verschil kan 
maken.” Het smaakte naar meer en met de 
in Groningen opgedane basiskennis vertrok 
Sierd naar Utrecht om er Geofysica te gaan 
studeren. Numerieke wiskundige analyse 
en structurele geologie waren belangrijke 
bijvakken. Als doctoraal student werd Sierd 
betrokken bij het onderzoek naar de hete-
rogeniteit op de grens van kern en mantel, 
een onderwerp dat tegenwoordig ook weer 
zeer actueel is. Hij publiceerde er al voor 
zijn afstuderen over met Arie van den Berg 
en Durk Doornbos. Het enthousiasme van 
de jonge hoogleraar Nico Vlaar en zijn pro-
movendus Rinus Wortel, en het door hen  
in gang gezette tektonofysisch onderzoek, 
vormden voor Sierd een belangrijke stimu-
lans om in zijn promotieonderzoek het 
mechanisme van beginnende subductie  
te gaan onderzoeken. 

Onvoorzien
Dit onderzoek en de samenwerking met 
Rinus Wortel om de intraplaat-spanningen 
in de Farallon, Nazca en Indisch-Australische 
platen te modelleren, leverde onverwacht 
de aanleiding om een nieuw aspect in het 
onderzoek te betrekken, namelijk zeespiegel-
fluctuaties. Samen met Kurt Lambeck 
(Canberra) werd onderzocht hoe intraplaat-
spanningsveranderingen in de lithosfeer 
een tektonische oorzaak voor 3e-orde zee-
spiegelfluctuaties kunnen vormen. Voor 
Sierd zijn dergelijke onvoorziene ontwikke-
lingen mijlpalen in zijn wetenschappelijke 
loopbaan. “Door het ‘uitstapje’ naar zee-
spiegelbewegingen kwam ik in aanraking 
met het onderzoek naar sedimentaire bek-
kens. Sedimentaire bekkens zijn de beste 
informatiebronnen voor de ontwikkeling 
van de onderliggende lithosfeer en ook van 
klimaatveranderingen. Tegelijkertijd zijn het 
de belangrijkste bronnen van geo-energie. 
Door de bekkens kwam ik in contact met 
Peter Ziegler (Shell, Global Geology; en na 

zijn pensionering bij Shell verbonden aan 
de Universiteit Basel).” In Ziegler ziet Sierd 
zijn mentor op de wetenschappelijke reis 
door de sedimentaire bekkens. “Peter 
benadert de geologie vanuit het perspectief 
van de gehele wereld en dat geeft een 
geweldige andere dimensie aan je kijk op 
het systeem Aarde.” Studie naar de rheo-
logie van de lithosfeer werd voor Sierd en 
zijn tektonische onderzoeksgroep een ander 
belangrijk thema voor onderzoek in de  
periode (1988-2011) waarin hij hoogleraar 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
was. Onderzoek naar de sturende invloed 
van bewegingen in de lithosfeer op de  
evolutie van bekkens en de topografie  
van het aardoppervlak heeft een lange en 
nauwe samenwerking met prof. Evgenii 
Burov (Parijs, Université Pierre et Marie 
Curie) opgeleverd. Naast numeriek model-
leren en veldonderzoek heeft de onder-
zoeksgroep ook een analoog tektonisch 
laboratorium kunnen ontwikkelen. Voor 
Sierd is dat weer een van de van tevoren 
niet voorziene ontwikkelingen in zijn  
loopbaan.

Integratie 
In 1989 verandert de politieke kaart in 
Europa: het ijzeren gordijn valt. Voor Sierd 
opent dat de weg naar intensieve samen-
werking met onderzoeksgroepen in Oost-
Europa. Samen met Frank Horvath (Buda-
pest) en Cornel Dinu (Boekarest) worden 
het Pannoonse bekken, de Karpaten en 
Dinariden onderwerp van gedetailleerde 
studies naar de dynamiek van de Vaste 
Aarde en de sedimentaire ontwikkelingen 
aan het aardoppervlak. De samenwerking 
levert meer dan tien proefschriften op.

In de loop der jaren ontstaan er nieuwe 
concepten over de relatie tussen deforma-
tie aan het oppervlak en de rol van mantle 
plumes en plooiing in de lithosfeer. Het 
wordt steeds duidelijker dat de evolutie 
van de lithosfeer en de processen die zich 
afspelen op het grensvlak met de mantel 
een sturende werking hebben op Aardse 
processen aan of nabij het oppervlak.  
“Die koppeling van processen in de diepe 
Aarde en aan het oppervlak vereist voor het 
onderzoek een geïntegreerde aanpak, vanuit 
verschillende disciplines.” Die integratie is 
echter meer dan alleen vakinhoudelijk, ze 
bevordert ook de samenwerking tussen ver-
schillende onderzoeksgroepen, nationaal 
en internationaal. “In Nederland heb ik 
samen met Rinus Wortel (UU), Jacob  
Fokkema (TUD) en Paul Andriessen (VU) 
die integratie kunnen vormgeven in ISES 
(Netherlands Research Centre for Integrated 
Solid Earth Science).” De top-onderzoek-
school ISES is een nauwe samenwerking 
van prominente onderzoeksgroepen op het 
gebied van de Vaste Aarde van de Universi-
teit Utrecht, Technische Universiteit Delft 
en de Vrije Universiteit. ISES is een platform 
dat unieke kansen biedt aan veelbelovend, 
interdisciplinair onderzoek dat uitgevoerd 
wordt door hooggekwalificeerde onderzoekers. 
“Nederland heeft daardoor een belangrijke 
rol kunnen spelen in internationale ontwik-
kelingen op dit gebied.”
Op Europese schaal is het TOPO-EUROPE 
programma, gecoördineerd door ISES, en 
geselecteerd door de European Science 
Foundation als grootschalig onderzoeks-
programma met deelname van 23 Europese 
landen, een belangrijke motor voor de  
integratie van kennisontwikkeling. Het is 

Alps – Carpathians – Dinaridic – Pannonian Basin
On the surface expression of laterally changing subduction polarity

Effecten aan het aardoppervlak veroorzaakt door een veranderende oriëntatie van subductie.
|  Uit Luth et al., 2013. Tectonophysics, 582; Tomografie uit Lippitsch et al., 2003.
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een programma dat gericht is op de 4-D 
topografische evolutie van gebergteketens 
en intraplaatgebieden in Europa. “De con-
tinentale topografie (het Aardse reliëf) is 
het product van interactie tussen diep in 
de aarde en aan het oppervlak werkende 
processen. Een goed inzicht in die com-
plexe relaties kan alleen verkregen worden 
door een geïntegreerde multidisciplinaire 
aanpak van het onderzoek.”

Europa
Internationaal voorop te kunnen lopen is 
voor Sierd een zeer belangrijk punt. “Het 
geeft dynamiek aan de onderzoekers en 
natuurlijk aan het onderzoek zelf. Zo is 
EPOS (European Plate Observing System) 
mede vanuit TOPO-EUROPE gemotiveerd.” 
Dit initiatief werkt aan langdurige beschik-
baarheid van grote onderzoeksfaciliteiten 
in Europa met ongekende mogelijkheden 
voor Europese onderzoeksgroepen. “De 
Universiteit Utrecht heeft in dit kader met 
de combinatie van het TecLab, de EURO-
TANK en het HPT-lab een unieke multi-scale 
onderzoeksfaciliteit.” Vanaf 2012 is hij 
met zijn onderzoeksgroep weer verbonden 
aan de Universiteit Utrecht. Combineren 
van expertise is voor Sierd heel belangrijk. 
Zo ziet hij door een geïntegreerd gebruik 
van deze drie Utrechtse laboratoriumfacili-
teiten veel nieuwe kansen. Het delen van 
die faciliteiten met Europese partners zal 
dat nog verder versterken. Ook is hij voor-
stander van zogenoemde dual-PhD’s,  
promotieonderzoek dat op twee instituten 
plaatsvindt, zowel de promovendus als de 
instituten varen wel bij dergelijk intensieve 
uitwisseling en samenwerking.
Sierd is er van overtuigd dat we de interna-
tionale competitie nodig hebben om verder 
te komen. Als goed voorbeeld noemt hij  
de beurzen en middelen die vanuit de 
European Research Council (ERC, Sierd is 
lid van het Scientific Council van de ERC) 
worden toegekend. Bij de toekenning wordt 
uitsluitend op kwaliteit geselecteerd en dat 
is goed omdat het excellente onderzoekers 
een vorm van onafhankelijkheid geeft. 
“Aardwetenschappelijk Nederland doet  
het Europees en internationaal in wezen 
best goed, zeker als we kijken naar de 
onderzoeksgebieden van de Vaste Aarde, 
Duurzaamheid en Klimaat & Water. Uit-
eindelijk draait alles wel om de kwaliteit 
die je kunt bieden!”

Toekomst
Omdat de in Nederland beschikbare onder-
zoeksgelden aan de krappe kant zijn, worden 
veel groepen in Nederland in toenemende 
mate afhankelijk van Europese financiering 
en samenwerking. Sierd is van mening dat 
de aanpak van fundamentele vragen de 
beste weg is om te kunnen doorgaan.  
“Uitvoeren van fundamenteel onderzoek  

is altijd een goede investering gebleken.” 
Nationaal moeten we daarnaast doorgaan 
met de integratie, volgens Sierd is dat de 
aangewezen weg om internationaal een 
aantrekkelijke partner te blijven. “We moe-
ten goede mensen opleiden door ze heel 
goed onderzoek te laten doen, onze onder-
zoekscapaciteiten ten volle benutten en  
de samenwerking tussen academia, kennis- 
instellingen en de industrie optimaliseren 
en doorgeven aan nieuwe generaties.”  
In Horizon 2020 (EU) en Agenda 2020 
(visiedocument Aardwetenschappen, KNAW) 
ziet Sierd nieuwe kansen voor toekomstig 
onderzoek. Onder meer door te focussen 
op zowel wetenschappelijke excellentie als 
op thema’s met uitdagende maatschappe-
lijke vragen waarvan de beantwoording 
nieuwe fundamentele inzichten vereist. 
“Door de integratie van disciplines in ons 
onderzoek hebben we een beter zicht waar 
de leemtes in onze kennis zitten. In het 
kader van exploratie van bekkens in gebie-
den zoals de zuidelijke Atlantische oceaan 
is er bijvoorbeeld in de E&P industrie sterk 
het besef gaan groeien dat kennis van de 
diepe structuren in de korst en de litho-
sfeer, nu meer dan ooit belangrijk is om 
bijvoorbeeld de thermische structuur en 
opbouw van deze bekkens beter te door-
gronden. Met de resolutie die we tegen-
woordig kunnen bereiken, zit daar weer een 
bron voor fundamenteel academisch onder-
zoek en kansen voor onderzoeksgroepen.”

Fascinatie 
In het gesprek komt ook regelmatig aan  
de orde dat er plezier in het werk moet zijn  
en hoe belangrijk het is om met een goed 

team te kunnen werken. “Om te presteren 
moet de spirit in het team goed zijn.” Aard - 
wetenschappelijke kennis speelt in veel 
zaken een grotere rol dan mensen over het 
algemeen beseffen. “Daarover moeten we 
goed communiceren. Sommigen van ons 
kunnen dat goed maar het kan natuurlijk 
nog beter, we moeten de mensen daarin 
ook goed opleiden.” We hebben het ook 
over meer geologie in de lesprogramma’s 
van scholen. “Uitleggen aan schoolklassen, 
die bijvoorbeeld in het TecLab regelmatig 
op bezoek komen, is van groot belang. Je 
ziet dan dat sommige onderzoekers hun 
enthousiasme heel goed kunnen overbren-
gen en dat is van grote waarde.” 

We krijgen het ook over jonge mensen die 
Aardwetenschappen willen gaan studeren. 
“We moeten ze de fascinatie voor het Sys-
teem Aarde bijbrengen en overdragen en 
vertellen dat er veel toepassingsmogelijk-
heden van aardwetenschappelijke kennis 
zijn. Een ander aspect is dat de Aardwe-
tenschappen een compact, overzichtelijk 
en niet massaal vakgebied vormen. Dat 
biedt kansen voor een persoonlijke benade-
ring.”

Wim Westerhoff

Zie ook: http://www.uu.nl/staff/SAPLCloetingh

Alps – Carpathians – Dinaridic – Pannonian Basin
From Source to Sink

De integratie van processen in de diepe aarde, oppervlakteprocessen en het verband tussen bron en 
afzettingsgebied.  |  Uit Cloetingh et al., 2007. Global and Planetary Change, 58; Matenco and Andriessen, 2013. 

Global and Planetary Change 103
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.ontsluiting

De Carboneras breukzone: Spanje’s 
eigen San Andreasbreuk 

Vlak voordat de zon verdwijnt achter de toppen van de Sierra Cabrera is de Rambla de la Granatilla 
op z’n mooist. Rode, gele en paarse kleuren geven de vallei een warme gloed. Eén stukje van de 
Rambla trekt vooral de aandacht; een zone met een breedte van zo’n honderd meter waarin kleurige 
rechtopstaande banden elkaar afwisselen op meterschaal. Een spel van rood, paars, geel en grijs, en 
alle kleuren daar tussenin. En het mooiste is: dit is niet alleen een prachtig stukje landschap, het is ook 
geologisch een zeer interessante plek. Dit is waar de Carboneras breukzone op z’n best is ontsloten.

De Carboneras breuk in de Rambla de la Granatilla.
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Geen kleintje
De Carbonerasbreuk is een sinistrale zij-
schuiving in het zuidoosten van Spanje, 
niet ver van Almería. De breuk snijdt door 
de metamorfe basementgesteenten van de 
Betische Cordillera, door de vulkanische en 
vulkanoclastische gesteenten van het Cabo 
de Gatacomplex, en door de postorogene 
Miocene en Pliocene sedimenten van het 
Nijar Bekken. De breuk heeft een noord-
oost-zuidwest strekking en is vrijwel over 
zijn gehele onshore gedeelte goed ontsloten. 
In het zuidelijke gedeelte, ten oosten van 
Almeria, vormt een langgerekte heuvelrug 
de oppervlakte-expressie van de breukzone. 
Dit deel van de breuk staat wel bekend als 
La Serrata. Meer naar het noordoosten 
wordt het landschap vooral bepaald door 
de Neogene sedimenten en metamorfe 
phyllieten, maar het goefende oog herkent 
ogenblikkelijk de dagzoom van de breuk. 
De sinistrale verplaatsing langs de breuk  
is minimaal 15 kilometer, maar mogelijk 
zelfs 40 kilometer. Vertikaal is er zeker  
1,5 km verplaatsing geweest. Naar het  
zuiden toe lijkt de breuk door de Alborese 
Zee heen te vervolgen tot in Noord-Afrika. 
In het noorden is de Carbonerasbreuk  
verbonden met de noord-zuid strekkende 
Palomaresbreuk en, verder noord, met de 
Alhama de Murciabreuk. Langs deze laat-
ste breuk vond de Lorca-aardbeving van 
mei 2011 plaats. 

Regionale geologie van Zuid Spanje (uit Rutter 
et al. 2012).

De geotoerist
Als je vanuit Carboneras de kustweg noord-
waarts richting Mojacar neemt, dan moet 
je als geotoerist in ieder geval even uitstap-
pen bij de Mirador de la Granatilla. Het 
uitzicht is fenomenaal, vooral terugkijkend 
naar Carboneras. De gesteenten zijn volca-
noclastisch, maar het valt niet mee om een 
goed beeld te krijgen van de opeenvolging 
van de afzettingen. Wat wel opvalt is de 
aanwezigheid van veel breukvlakken, vaak 
met duidelijke striae die de beweginsgrich-
ting aangeven. Even met je nagel erover 
vegen. Noordwaarts vanaf de Mirador gaat 
de weg geleidelijk naar beneden. Vlak voor 
de brug over de Granatilla vallei is er een 
klein weggetje naar rechts. Dit is een bocht 
van de oude weg; voor de reguliere auto-
mobilist nutteloos geworden, maar voor de 
geoloog een prachtige plek om te stoppen 
en naar de kleurenpracht van de Carbone-
rasbreuk te kijken. Maar wel op het eind 
van de dag dus! Terug naar de hoofdweg 
en doorrijden naar het gehucht Sopalmo; 
midden in het dorp rechtsaf, scherpe bocht 
naar rechts, en dan links aanhouden tot  
de gebande kleuren je toeschreeuwen dat 
je daar moet zijn. En waar je vooral even  
rustig op een steen moet gaan zitten. 

San Andreas
Het is bekend dat grootschalige breuken 
vaak een brede zone van deformatiestruc-

turen veroorzaken. Waarschijnlijk het meest 
fameuze voorbeeld is de San Andreasbreuk 
in Californië. De Carbonerasbreuk is echter 
niet anders. De zone bij Carboneras is 1 tot 
1,5 km breed en bestaat uit een serie ana-
stomoserende en vertakkende banden 
waartussen lenzen van het oorspronkelijke 
moedergesteente liggen, maar ook brok-
stukken van dolomiet en granitoid. Waar 
de breuk door de metamorfe phyllieten  

Karakteristieke, kleinschalige deformatieband met breukpoeder rijk aan phyllosilicaten. De interne structuur wordt vooral bepaald door schuifvlakjes 
(‘Riedel shears’) die, in deze band, aanwijzingen geven voor de verticale component van verplaatsing.
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zoek moesten naar een nieuw gebied om 
veldwerk te doen met de Master studenten 
Geologie uit Utrecht was de keuze dan ook 
snel gemaakt. De ‘Field Research Instructi-
on Geology’ was geboren. Deze instructie  
is geen klassiek ‘doctoraal’ veldwerk zoals 
vele KNGMG-leden dat zich ongetwijfeld 
nog kunnen herinneren (“hier is je gebied, 
over een maand komt er iemand, succes!”). 
Het is feitelijk een cursus die als doel 
heeft studenten gericht te leren hoe je een 
onderzoek doet in het veld, met als start-
punt een specifieke onderzoeksvraag. Ieder 
jaar gaan 25 tot 40 Utrechtse MSc studen-
ten naar Zuid-Spanje om in teams van 
twee te werken aan het oplossen van een 
lokaal Betisch probleem. 
Dat kan een probleem zijn met megabeds 
in het Tabernas Bekken, Milankovitch cycli 
in de mergels van het Sorbas Bekken, 
metabasieten in de Sierra de los Filabres, 
of multiple plooiingsfasen in de Alpujarride 
phyllieten van de Sierra de Cabrera. Of dus 
ook de 3D geometrie van de Carboneras 
breukzone, de interne structuur en breedte 
van de ‘damage’ zone, en de overgang van 
de Carbonerasbreuk naar de meer noorde-
lijke Palomaresbreuk. 
De studentteams krijgen de vraagstelling 
aangereikt door de begeleiders, maar moe-
ten vervolgens zelf een geschikte strategie 
bepalen om tot een antwoord te komen. 
Dat kan betekenen dat in detail mergels, 

gipsen en zandstenen worden gekarteerd, 
maar ook dat honderden kleinschalige 
breuken worden opgemeten en verwerkt 
worden met stress-inversion software. Tja, 
dat is wat research is! Gerapporteerd wordt 
er in journal paper stijl: krachtig, to-the-
point, en uitgebreid gereviewed door de 
betrokken docenten (major revision is  
standaard). En dat alles in vijf weken,  
uit-en-thuis.

De avondzon
Ik kom graag op het eind van de middag in 
de Rambla de la Granatilla. Het is er rustig, 
de kleuren zijn overweldigend en je zit in 
de avondzon te kijken naar een breukzone 
die de competitie met de San Andreas-
breuk aan kan. Okay, niet zal winnen, maar 
wel aan kan. Ik weet dat het niet hoort, 
maar stiekem denk ik toch steeds als ik 
daar ben: een klein beetje seismiciteit zou 
nu wel aardig zijn....

Hans de Bresser

References
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observations of the Carboneras fault zone, S.E. Spain. Tectono-
physics 367, 235-251.
Rutter, E.H., Faulkner, D.R., Burgess, R. (2012). Structure and 
geological history of the Carboneras Fault Zone, SE Spain: Part  
of a stretching transform fault system. Journal of Structural  
Geology 45, 68-86.

van de Sierra de Cabrera snijdt, bestaan  
de banden grotendeels uit fijnkorrelig  
poeder (‘fault gouge’) van phyllosilicaten. 
De mechanische eigenschappen van derge-
lijke poeders bepalen in hoge mate het 
gedrag van breuken, met name of langzame 
kruip dan wel seismiciteit verwacht kan 
worden. Niet voor niks wordt uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de eigenschappen 
van de San Andreasbreuk, zowel in het 
veld als in het laboratorium. Vooral onze 
collega’s uit Manchester en Liverpool (Ernest 
Rutter, Daniel Faulkner en coworkers –  
zie de referenties) hebben de Carboneras 
breukzone uitgebreid bestudeerd. Hun doel 
was vooral om meer te weten te komen over 
de interne structuur en de mechanische 
eigenschappen van breuken. Het gebied  
bij Carboneras was een slimme keuze; door 
het semi-aride klimaat in Zuid-Spanje is de 
breuk zeer goed ontsloten en zijn de ver-
breukte gesteentes en gouges uitstekend 
gepreserveerd. Beter zelfs dan in Califor-
nië, dus dat scheelt weer een stukje reizen.

Field Research Instruction Geology
In 2001 was ik voor het eerst in de Betische 
Cordillera, samen met Reinoud Vissers, 
Rinus Wortel en de toenmalige promovendi 
van de VMSG-onderzoeksschool. Het was 
fantastisch om te ervaren hoe de geologie 
van dit gebied op korte afstanden zo enorm 
varieert. Toen we een paar jaar later op 

Breukvlak met striae in dolomiet, waar de breuk uitkomt in zee.
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.promotie

Morfologische koppeling  
tussen kustnabije zandbanken

Parallel aan zandige kusten liggen vaak één of meer zandbanken. Uit het promotieonderzoek van 
Timothy Price (UU) aan een strand in Oost-Australië met twee zandbanken – Surfers Paradise –  
is gebleken dat veranderingen in de vorm van de ‘binnenste’ zandbank bepaald worden door  
de morfologie van de ‘buitenste’ zandbank, de golfhoogte en de invalshoek van de golven ten  
opzichte van het strand. Price is op 15 februari j.l. gepromoveerd.  

Kustnabije zandbanken zijn ruggen van  
zand die parallel aan de kust lopen, in water 
tot ongeveer tien meter diep, binnen een 
afstand van 300 meter van het strand. Deze 
banken worden ook wel brandingsbanken 
genoemd en onder invloed van golven zijn  
ze continu in beweging. Hoewel het bekend 
was dat een zandbank hierbij merkwaardige 
patronen kan aannemen, bleef het tot nog toe 
onduidelijk hoe deze patronen zich gedragen 
in een systeem met meerdere zandbanken.

Patronen in het zand
De kustnabije zone van zandige kusten 
bevat allerlei morfologische patronen die 
onder invloed van golven en stromingen 
gevormd zijn, variërend van bijvoorbeeld 
golfribbels tot kustbogen (zoals die van  
de Hollandse kust). Deze patronen en de 
bijbehorende processen doen zich op ver-
schillende ruimtelijke en temporele scha-
len voor. Kustnabije zandbanken komen 
veel voor langs zandige, golf-gedomineerde 
kusten. Afhankelijk van de golfcondities 
kunnen zandbanken van vorm veranderen 
van een rechte lijn tot een bijna sinusvorm 
met een merkwaardige kustlangse periodi-
citeit: de zogenoemde crescentische zand-
banken. Golfgedreven stromingen zorgen 
ervoor dat deze patronen voortdurend ver-
anderen, verdwijnen of opnieuw verschijnen. 
Het merendeel van het huidige onderzoek 
heeft zich tot nog toe gericht op het ont-
staan van deze crescentische patronen en in 
mindere mate op het gedrag van bestaande 
crescentische zandbanken.
Naast hun intrigerende morfologische ver-
schijning, zijn zandbanken ook van signifi-
cant maatschappelijk belang. Golven die 

vanuit zee de kust naderen, breken vaak op 
de ondieper gelegen zandbanken, waardoor 
de golven een groot deel van hun verwoes-
tende kracht verliezen voordat ze het strand 
en de duinen bereiken. Naast de directe 
verdediging tegen strand- en duinerosie 
door golven, vormen zandbanken een buffer 
van zand in de kustnabije zone. De bescher- 
ming van laaggelegen kustgebieden, zoals 
het westen van Nederland, omvat veelal 

technische ingrepen zoals zandsuppleties 
om deze natuurlijke buffer in stand te hou-
den. In Nederland wordt er jaarlijks gemid-
deld 12 miljoen m3 zand gesuppleerd, 
waarvan het merendeel in het gebied waar 
zandbanken aanwezig zijn. Het beter begrij-
pen en kunnen voorspellen van het gedrag 
van zandbanken zal daarom efficiëntere 
suppletieprogramma’s faciliteren, zowel 
qua tijd als geld. 

Timothy Price aan het strand op Bali, Indonesië.
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De videobeelden zijn genomen vanaf een 
100 meter hoog gebouw en bieden een  
uitzicht over een lengte van 5 km langs  
het strand. Uit deze videobeelden heb ik 
de zandbankposities afgeleid aan de hand 
van het witte schuim van de golven die 
boven de relatief ondiepe zandbanken  
breken. Deze kustlangse brekerlijn biedt 
een directe indicatie voor het kustlangse 
verloop van de zandbanken, de banklijnen. 
Dergelijke videosystemen, bekend als het 
Argus-systeem, bevinden zich ook langs de 
Nederlandse kust, ondermeer bij Noordwijk 
en Egmond aan Zee.

Soorten koppeling
Hoewel morfologische koppeling tussen 
zandbanken al eerder was opgemerkt, bleef 
het onduidelijk hoe deze koppeling zich 
uitte en hoe vaak zandbanken ‘koppelden’. 
Een analyse van de overeenkomst tussen 
de banklijnen in elk videobeeld laat zien 
dat de kustlangse variabiliteit van de bin-
nenste bank gedurende 40% van de tijd 
gekoppeld is aan die van de buitenste bank. 
Dit geeft aan dat morfologische koppeling 
een inherente eigenschap blijkt te zijn van 
het hier bestudeerde zandbankensysteem. 
Deze koppeling komt vooral voor wanneer 
de meer zeewaarts gelegen zandbank kust-
langse variaties vertoont in zowel diepte als 
positie. Golven met een kleine invalshoek 
ten opzichte van de kustlijn (kleiner dan 
ongeveer 30 graden) en een beperkte golf-

Video-beelden van Surfers Paradise, Queensland, Australië, met het Argus 
videosysteem. Vier camera’s leverden uurlijks (a) foto’s en (b) tijdsgemid-
delde beelden, waarin de golfbreking boven de banken duidelijk te zien is. 
Voor de analyse werden gerectificeerde en samengevoegde tijdsgemiddel-
de beelden (c) gebruikt.

De vijf waargenomen koppelingstypen.

Twee zandbanken
Als een kust een systeem van twee zand-
banken bezit, dan kunnen de kustlangse 
variaties in de morfologie van de binnenste 
bank gekoppeld zijn aan de morfologie van 
de buitenste bank (afb. c onderaan deze 

pagina). De morfologische 
veranderingen in de bui-
tenste bank zorgen voor 
kustlangse verschillen in 
golfbreking over deze 
bank, waardoor er een 
kustlangse afwisseling van 
golfhoogtes ontstaat bij de 
binnenste bank. Boven-
dien kan dit leiden tot 
kustlangse variatie van de 
strandbreedte. Bij een 
hevige storm, wanneer de 
golven de duinen berei-
ken, kan deze morfologi-
sche koppeling zelfs lei-
den tot hevige, gelokali-
seerde duinerosie, met 
ernstige materiële schade 
als gevolg.
Het doel van mijn promo-
tieonderzoek was om onze 
kennis van crescentische 
patronen in een systeem 
van twee zandbanken te 
vergroten, met de nadruk 
op morfologische koppe-
ling. Om dit doel te berei-

ken heb ik gebruik gemaakt van een 
archief van negen jaar aan dagelijkse 
videobeelden en golf- en waterstandgege-
vens van een strand aan de oostkust van 
Australië, Surfers Paradise, aan the Gold 
Coast in Queensland.  

Gemeten bathymetrie van een crescentische zandbank.
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hoogte (kleiner dan ongeveer 2 m) versterken 
deze variaties, terwijl schuin invallende gol-
ven en grote golfhoogtes deze variaties doen 
verminderen en de morfologische koppeling 
doen verdwijnen. 
Behalve de golfhoogte en de kustlangse 
variabiliteit van de buitenste bank, blijkt 
vooral de invalshoek van de golven cruciaal 
te zijn voor het type koppeling dat zich 
ontwikkelt. In totaal werden er vijf koppe-
lingstypen uit de videobeelden onderschei-
den. Voor een gegeven buitenste bank met 
een crescentische structuur, is de hoek van 
inval bepalend voor het stromingspatroon 
boven de binnenste bank en daarmee de 
morfologie van de binnenste bank. Golven 
met een kleine hoek van inval ten opzichte 
van de kust leiden tot circulatiepatronen 
boven de binnenste bank, met een afwisse-
ling van landwaarts en zeewaarts gerichte 
stroming. Hierbij ontwikkelen zich muien 
in de binnenste bank: kustdwarse troggen 
met geconcentreerde zeewaartse stroming 
(types ‘Idr’ en ‘Odr’ in de figuur rechts-
onder op de vorige pagina). De golfhoogte 
is hierbij bepalend voor de ligging van de 
muien ten opzichte van de buitenste bank. 
Kleine golfhoogten leiden uiteindelijk tot 
aanhechting van de buitenste bank aan de 
binnenste bank (type ‘Odt’). Bij golven die 
onder een grotere hoek de kust naderen, 
ontstaat er een meanderende kustlangse 
stroming langs de binnenste bank die de 
crescentische vorm van de buitenste bank 
volgt. Dit leidt tot een glooiing van de bin-
nenste banklijn die overeenkomt met de 
glooiing van de buitenste bank (type ‘Idt’). 
De aanhoudende schuine hoek van golfin-
val in het studie gebied leidde ertoe dat dit 
het meest waargenomen koppelingstype 
was. Indien de golfhoogte bij schuin inval-
lende golven voldoende energetisch is, leidt 
de kustlangse stroming tot een buitenste 
bank die niet meer crescentisch is, maar 
parallel aan het strand ligt (type ‘Out’). 

Modelleren
Hoewel de videobeelden duidelijk de mor-
fologische ontwikkeling van de zandbanken 
laten zien, kunnen de stromingspatronen 
en sedimenttransportprocessen niet uit de 
beelden worden afgeleid. De verschillen in 
initiële morfologie van zowel de buitenste 
als de binnenste bank voorafgaand aan 
koppeling en de wisselende golfcondities 
aan een natuurlijk strand bemoeilijken de 
vergelijking tussen verschillende waarne-
mingen. Om de hypothese te toetsen dat 
de hoek van golfinval belangrijk is voor het 
type koppelingspatroon dat zich ontwikkelt, 
heb ik gebruik gemaakt van een 2DH niet-
lineair morfodynamisch model. Hiermee 
kunnen de randvoorwaarden gecontroleerd 
worden en zo de processen bestudeerd 
worden die leiden tot de verschillende  
koppelingstypen. De model simulaties 

bevestigen dat de invalshoek van de golven 
in sterke mate het stromings patroon boven 
de binnenste bank en dus het koppelings-
type bepaalt. In het geval van een gegeven 
crescentische buitenste bank ontstaat er 
bij kleine invalshoeken (<10 graden) een 
circulatiepatroon met zeewaarts-gerichte 
muistromen, terwijl grotere invalshoeken 
(>10 graden) leiden tot het ontstaan van 
een meanderende kustlangse stroming. Dit 
laatste stromingspatroon leidt tot de ont-
wikkeling van het dominante koppelings-
type in onze datareeks, waarbij kustdwarse 
ondulaties van de binnenste bank gekop-
peld zijn aan de morfologie van de buiten-
ste bank. Deze resultaten benadrukken dat 
de individuele zandbanken in een systeem 
van twee (of meerdere) zandbanken niet 
onafhankelijk van elkaar moeten worden 
beschouwd, maar dat de interactie binnen 

het integrale systeem in acht moeten wor-
den genomen bij het bestuderen van een 
dergelijk zandbankensysteem.

Timothy Price
Universiteit Utrecht

Price, T.D., 2013. Morphological coupling in a double sandbar 
system. Utrecht Studies in Earth Sciences, 29, 130 p. PhD thesis, 
Utrecht University, Faculty of Geosciences, Department of Physical 
Geography. URL: http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/ 
2013-0205-200446/UUindex.html
Promotor: prof. dr. Piet Hoekstra
Co-promotor: dr. Gerben Ruessink

Modelsimulaties voor verschillende hoeken van golfinval, variërend van 0 tot 20 graden ten opzichte 
van de kust. De initiële bathymetrie voor het model (a), met een crescentische buitenste bank en een 
rechte binnenste bank, is direct afgeleid vanuit de videobeelden. De zwarte pijlen in (b) geven de 
stroming aan langs de gestippelde witte lijn in (a), die boven de binnenste bank gelegen is. Hierbij 
geven de grijstinten in (b) de sterkte van de circulatiepatronen (“swirl”) boven de binnenste bank 
weer, die bij een invalshoek > 10 graden verdwenen zijn (c).
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Ontsluiting van een Westfalien A koollaag in het Wurmdal.  |  Foto: Geert-Jan Vis

.pgk

Steenkool als energiebron  
in Nederland: geschiedenis  
en toch zo actueel
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Na de historische toespraak van toenmalig minister van Economische Zaken Den Uyl in december  
1965 in de stadsschouwburg van Heerlen, werden de Nederlandse mijnen in de daaropvolgende jaren 
gesloten. Met de sluiting van de Oranje-Nassau I mijn te Heerlen leek op 31 december 1974 het 
steenkool tijdperk ten einde. Wie had toen gedacht dat Nederland 40 jaar later nog acht werkzame 
kolencentrales zou hebben en van plan is er nog zes bij te bouwen? Met dank aan de lage gasprijs door 
de Amerikaanse schaliegasrevolutie. Zonder politieke of klimaatkundige motieven toog op 19 april een 
groep van 40 PGK-leden naar het voormalige toneel van de Nederlandse kolenwinning: Zuid-Limburg.

Geologie en geschiedenis
De steenkoollagen in Zuid-Limburg zijn 
afgezet tegen het einde van het Carboon, 
gedurende het Westfalien (rond 313-304 Ma). 
Nederland bevond zich destijds ter hoogte 
van het huidige Noord-Brazilië. Er heerste 
een tropisch klimaat, wat in combinatie met 
een snel dalend bekken voor uitgestrekte 
moerasgebieden zorgde. Vele veenlagen 
accumuleerden in wat we nu het Noord-
west Europese Carboonbekken noemen. 
Mariene en fluviatiele afzettingen tussen 
de veenlagen duiden op trans- en regressies 
in het gebied. De veenlagen raakten uitein-
delijk diep begraven en werden omgezet  
in gemiddeld één meter dikke koollagen. 
In Zuid-Limburg werd steenkool gewonnen 
ten zuiden van de Feldbissbreuk, waar de 
koollagen uit het Westfalien tot enkele 
honderden meters onder het maaiveld lig-
gen. Verder naar het noorden, op de Peel-
horst bij Roermond bevindt de kool zich 
weliswaar iets dieper (rond 600 m), maar 
ook hier was een kolenconcessie gevestigd 
(Beatrix, van DSM). Door slechtere econo-
mische omstandigheden is hier echter 
nooit steenkool gewonnen.
Het gebruik van steenkool is al zeker twee 
millennia in zwang in de regio. Romeinse 
villa’s bij Aken en Luik werden al met kool 
verwarmd, zoals blijkt uit de vondst van 
koolresten in de villa’s. In twee zijriviertjes 
van de Roer, de Wurm en de Inde, dagzomen 
verschillende steenkool lagen uit het West-
falien. Gedurende de Middeleeuwen werden 
deze dagzomende koollagen op steeds  
grotere schaal gewonnen. In de 17e en 
18e eeuw werden ingenieuze pompen en 
liften ingezet. Vanaf de 19e eeuw kon men 
nog dieper gaan toen door de intrede van 
de stoommachine het grond water op grote 
schaal kon worden weggepompt. Rond 
1870 vond de Duitse mijnbouwkundige 
Friedrich Honigman kool bij een boring in 
Heerlen. Later vond de Belg André Dumont 
met behulp van een boring kool in de Bel-
gische Kempen op een diepte van 541 m. 
De ontdekking van ondergrondse koolvoor-
komens zette een periode van grootschalige 
kolenmijnbouw in met op het hoogtepunt 
21 kolenmijnen in de regio Aken-Limburg-
Kempen.

veel geld verdiend. Hiermee werd in 1753 
de Fabritius- of Morettivleugel gebouwd, 
waarin zich een prachtige Rococo biblio-
theek bevindt. Na koffie met vlaai werden 
we in deze bibliotheek door Ben Gales van 
de Universiteit Groningen in een lezing 
door de geschiedenis van de kolenwinning 
in de Wurm-regio geleid.
In een tweetal wandelingen door het Wurm-
dal konden de koollagen van het Westfaal A 
met eigen ogen aanschouwd worden. Uiter-
aard waren de mooie dikke antracietlagen 
die op grote schaal gewonnen werden niet 
meer te zien; wel enkele dunnere koollagen 
met plantfossielen. De verticale positie  
van sommige lagen is het gevolg van de 
Aken Overschuiving in het zuiden. Richting 
het noordwesten neemt de vervorming 
geleidelijk af en liggen de koollagen sub-
horizontaal.

De excursie werd afgesloten in de Biergarten 
van de Teuterhof bij de voormalige mijn van 
de Gemeente Aken uit 1685. Met dank aan 
Hans Erren en Ben Gales was dit een 
uiterst interessant inkijkje in historie en 
geologie van de mijnbouw in dit gebied.

Geert-Jan Vis

De Rococo bibliotheek in Abdij Rolduc.  |  Foto: Geert-Jan Vis

Cultureel erfgoed
Na het sluiten van de mijnen in de jaren 
zestig en zeventig, werden veel getuigen van 
het kolentijdperk in rap tempo afgebroken 
om te worden vervangen door monotone 
winkelcentra. Enkele bijzondere restanten 
bestaan nog. Zo staat in Kerkrade nog het 
schachtgebouw Nulland van de Domaniale 
mijn. Het gebouw werd in 1907 door 
Th.H.Fr. Wilhelm Husmann ontworpen voor 
een ventilatieschacht, maar werd later ook 
voor goederen en personen ingezet. Op  
25 januari jongstleden werd afgesproken 
met de gemeente Kerkrade om het bijzon-
dere gebouw open te stellen voor publiek; 
wij waren de eersten die er in mochten.
Wellicht nog indrukwekkender is Abdij  
Rolduc uit 1106, gelegen tussen Kerkrade 
en de Duitse grens. Tussen 1113 en 1795 
was dit het regionale centrum van de 
kolenmijnbouw. In de annalen van de abdij 
(Annales Rodenses) wordt gewag gemaakt 
van een gebied met de naam ‘Kalculen’; 
indien juist geïnterpreteerd betekent dit: 
kolengroeve. Vanaf 1742 zetten de monni-
ken van de abdij kolenwinning onder eigen 
beheer in gang. De monniken hadden een 
gedegen geologische kennis, en gecombi-
neerd met hun professionele aanpak werd 
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.agenda

t/m	1	september	2013
Tentoonstelling Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam ‘Kijk wat ik 
gevonden heb!’ 30 jaar Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren. Info: 
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
exposities/agenda/

t/m	15	september	2013
Tentoonstelling Natuurhistorisch 
Museum Maastricht ‘CSI Mosa-

saurus – de nieuwe Mosasaurus-
vondst Carlo’.
Info: http://www.nhmmaastricht.nl

27-31	augustus	2013
8th IAG/AIG International Conferen-
ce on Geomorphology: Geomorpho-
logy and Sustainability, Parijs.  
Info: http://www.geomorphology- 
iag-paris2013.com/en

NJG online via www.njgonline.nl

NJG	–	Netherlands	Journal	of	Geosciences	–	is	online	beschikbaar	
via	de	website	www.njgonline.nl.	Leden	van	het	KNGMG	hebben	vrij	
toegang	tot	deze	site,	maar	dienen	zich	wel	éénmalig	te	registreren.	

Registratieprocedure
-  Ga naar www.njgonline.nl.  

Deze site is ook te benaderen via de kngmg-website (www.kngmg.nl – 
Publicaties – NJG)

-  Klik ‘Register’ onderaan het lijstje opties in de rechterbovenhoek
-  Vul de registratievelden in. 

N.B. U moet uw achternaam en postcode invullen zoals ze op het 
adreslabel staan waarmee u NJG thuis als hard copy ontvangt.

- Klik ‘Send’
-  U ontvangt een e-mail met uw persoonlijke gebruikersnaam en wacht-

woord.

NJG	online	bekijken
Als u de login-gegevens hebt ontvangen kunt u NJG elektronisch bekijken:
-  Ga naar www.njgonline.nl (of ga via de kngmg-website, zie boven).
-  U ziet de inhoudsopgave van het laatste nummer.
-  Wilt u een artikel uit een vorig nummer bekijken, klik op ‘Previous 

issues’ in het lijstje opties in de rechterbovenhoek.
-  Klik op ‘abstract’ rechts van een artikel om het abstract te lezen;  

dit is vrij toegankelijk.
-  Wilt u een volledig artikel lezen, dan  moet u inloggen. Klik op  

‘full text’ rechts van het artikel voor de inlog-pagina.
-  Vul uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u per email heeft  

ontvangen na uw registratie in, en klik op ‘login’
-  Het artikel wordt geopend.

Classic	Papers
Een aantal ‘gouwe ouwen’ is beschikbaar als ‘Geologie en Mijnbouw 
Classic Papers’.
-  Klik op ‘Classic Papers’ in het lijstje opties in de rechterbovenhoek. 

De lijst verschijnt.
-  Klik op ‘full text’ rechts van een artikel om het te openen.  

Inloggen is niet nodig.

Institutionele	abonnees
Institutionele abonnees die automatische toegang willen opzetten voor 
computers in hun instituten kunnen een mail sturen met de betreffende 
IP adressen (of IP range) naar abonnement@mijntijdschrift.com 

.njg

Helaas	is	er	een	fout	onderschrift	geplaatst	bij	de	foto	op	pagina	14	
van	Geo.brief	3.	De	foto	is	niet	van	een	HOVO-excursie,	maar	van	de	
excursie	van	de	redactie	van	het	Eeuwfeestboek	naar	het	Zwerfste-
neneiland	in	Maarn.	Rechts	Bert	Boekschoten,	in	het	midden	Peter	
de	Ruiter	(met	andermans	rollator),	links	Leo	Minnigh.

Dinsdag 28 mei is, op 100 jarige 
leeftijd, overleden mevrouw Gisèle 
d’Ailly – Van Waterschoot van der 
Gracht, jongste kind en enige doch-
ter van Willem van Waterschoot  
van der Gracht, grondlegger van de 
Geologische Dienst van Nederland 
en oprichter van het Geologisch 
Genootschap. 
Gisèle d’Ailly, heeft een leven lang 
kunstwerken gemaakt. Zij schilder-
de, maar heeft ook gebrandschil-
derde ramen ontworpen (Begijnhof 
Amsterdam, Munsterkerk Roer-

.erratum

.overlijdensbericht

mond) en wandkleden gemaakt. 
Zij is getrouwd geweest met oud-
burgemeester van Amsterdam 
Arnold d’Ailly.
Als beschermvrouwe van het 
KNGMG is zij tot enkele jaren 
geleden altijd aanwezig geweest 
bij de uitreiking van de Van 
Waterschoot van der Grachtpen-
ning. De laatste jaren liet haar 
gezondheid dat niet meer toe. 
Een uitgebreid in memoriam zal 
in nummer 5 van de Geo.brief 
verschijnen. 

In het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam zijn tot en met 14 juli 
beeldhouwwerken van bioloog/
geoloog Elsbeth Pluimers te zien. 
Onder de titel ‘Golden Spike’* 
toont zij haar fascinatie voor het 
ontstaan van de aarde in in klei, 
brons en glas. 
Haar speurtocht begon ooit in  
het fossielenkabinet van Teylers 
Museum en kreeg richting door het 
vinden van een vulkanische bom  
in de Auvergne. De beelden van 
Pluimers herscheppen de band met 
de aarde: laag voor laag wordt de 
stratigrafie doorboord en doorgrond.
De tentoonstelling laat ruim twintig 
beelden met titels zoals ‘De bergen 
in een kistje’, ‘Qui voit Groix, voit 
sa joie!’, ‘Floating Flower Maja’, 
‘Regarde, La lune apparaît!’ en 
‘Ode aan de kwetsbaarheid’. Bij de 
expositie is een boek verschenen. 
Elke zondag van 13.00 - 16.00 uur 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam, t/m 14 juli 2013

Golden Spike – Werken van  
beeldhouwer Elsbeth Pluimers

is Elsbeth Pluimers bij haar kunst-
werken aanwezig om tekst en uitleg 
te geven.

Informatie: http://www.hetnatuur 
historisch.nl/

* Een geologische Golden Spike of een GSSP 
(Global Boundary Stratotype Section and Point) 
is de type locatie, meestal een ontsluiting, van 
de ondergrens van een geologische eenheid. 

Elsbeth Pluimers, 2010. ‘Copernicus’ 
(Koreaans keramiek, porselein goud; 
28 cm, 28 x 5 cm)

.tentoonstelling

1913-2013
Gisèle d’Ailly – Van Waterschoot van der Gracht
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Aardwetenschappen	Universiteit	van	Amsterdam: http://www.studeren.uva.nl/
aardwetenschappen
Aardwetenschappen	Vrije	Universiteit	Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Bodem,	Water	en	Atmosfeer: http://www.bbw.wur.nl/NL/
Centre	for	Technical	Geoscience	-	Graduate	Courses	in	Technical	Geoscience:	
http://citg.tudelft.nl/
Darwin	Centrum	voor	Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
GAIA: http://www.gaia-netwerk.nl
Geochemische	Kring: http://www.kncv.nl/
Geologisch	tijdschrift	van	de	NGV: http://www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische	Kring: http://www.ingeokring.nl/
INQUA	Nederland	committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP	–	Integrated	Ocean	Drilling	Programme:	http://www.iodp.org/
KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige	Vereeniging	TU-Delft: http://www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse	Kring	Aardse	Materialen: http://www.nkam.nl
Palynologische	Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum	Geologische	Kring: http://www.pgknet.nl
Paleobiologische	Kring: http://www.paleobiologischekring.org/
Nederlands	Centrum	voor	Luminescentiedatering: www.ncl.tudelft.nl
Nederlandse	Geologische	Vereniging,	NGV: http://www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische	Kring: http://sedi.kring.googlepages.com/
Stichting	Geologische	Activiteiten,	GEA: http://www.gea-geologie.nl/
Studievereniging	GAOS	(UvA): http://www.svgaos.nl

.internet

4-6	september	2013
12th European Geopark Conferen-
ce, Cilento and Vallo di Diano 
Geopark, Italië. Info: http:// 
www.europeangeoparks.org/

16-18	September	2013
18th International Conference on 
Deformation Mechanisms, Rheolo-
gy and Tectonics, Leuven, Belgium. 
Info: http://ees.kuleuven.be/
drt2013/

18	september	2013
PGK-lezing: Dinantian plays in 
The Netherlands, door Bastiaan 
Jaarsma (EBN). KIVI-gebouw,  
Den Haag. Info: www.pgknet.nl

20-21	september	2013
PGK-excursie naar het Dinantien 
van de Ardennen, o.l.v. Edouard 
Poty (U. Liège) en Evert van de 
Graaff. Info: www.pgknet.nl

24-26	september	2013
Modelling Atmospheric and Ocea-
nic Flows: insights from laboratory 
experiments and numerical simu-
lations. EUROMECH Colloquium 
552, Berlijn, Duitsland. Info: 
http://euromech552.mi.fu-berlin.de/

12	oktober	2013
Viering 50 jaar Mineralogische 
Kring Antwerpen. Info: http://
www.minerant.org/MKA/MKA50.
html

21-22	oktober	2013
Exploration, Resource & Mining 
Geology Conference 2013, Cardiff, 
Wales, UK. 
Info: http://www.ermg2013.com/



Gekleurde banden van ‘fault gouge’ in de Carboneras breukzone, Rambla de la Granatilla, Zuidoost–Spanje.  |  Foto: Lucy Schoonderbeek


