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Klimaat-engineering
De Russische geoloog Alexei Pavlov
(1854-1929) introduceerde in 1922
voor het eerst de term Antropoceen
als naam voor het huidige geologische tijdperk, verwijzend naar de
antropogene invloeden sinds de
Industriële Revolutie. De International Commission on Stratigraphy
heeft de term nog niet vastgesteld
ondanks recente voorstellen, wel
gebruiken ecologen de naam. Aandacht gaat tegenwoordig ook uit naar
technologische oplossingen voor de
CO2-situatie die we zelf hebben
gecreëerd, anders dan de inspanningen van het Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) .
Kunnen we klimaatverandering
beheersen door technisch ingrijpen
in het complexe systeem aarde?
Klimaat-engineering is het inter
veniëren in het functioneren van
de aarde met als doel klimaatver
andering tegen te gaan, kortgezegd
een technologische fix.
Na tientallen jaren waarin weinig
vooruitgang is geboekt met het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide zijn verschillende wetenschappers bezig met de ontwikkeling
van technologieën om het klimaat
op een verantwoorde manier af te
koelen. De Amerikaanse CIA, bijvoorbeeld, maakte in 2013 bekend
dat het serieus onderzoek gaat doen
naar klimaatengineering. Men moet
dan denken aan technologieën die
zonlicht tegen houden (stofdeeltjes in
de lucht pompen gelijk een vulkaanuitbarsting, wolkvorming stimuleren,
spiegels plaatsen in de ruimte) of
CO2 uit de atmosfeer halen en
opslaan (aanplanten van plankton,
olivijnverwering).
Dit betekent niet dat een van deze
technologieën binnenkort grootschalig zal worden ingezet. De
technologische, politieke en beleidsinspanningen ter vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen zijn
nog in volle gang. Klimaat-engineering
staat nog in de kinderschoenen,
maar de maatschappelijke discussie
over de toepasbaarheid, effecten
en implicaties begint langzaam op
gang te komen. Zie het als een
noodscenario waarbij de risico’s
zorgvuldig moeten worden gewogen,
maar wie bepaalt?
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Als spin-off van het Nederlandse
onderdeel van het wereldwijde burgerforum World Wide Views on Global
Warming uit 2009, publiceerde
het Rathenau Instituut afgelopen
december een lijvig rapport: ‘Klimaatengineering: hype, hoop of wanhoop?’
(http://www.rathenau.nl/publicaties/
publicatie/klimaatengineering-hypehoop-of-wanhoop.html). De conclusie
van dit rapport luidt dat klimaat
engineering (of geo-engineering) op
korte termijn geen perspectief biedt
om de klimaatverandering binnen
aanvaardbare grenzen te houden.
Echter, de verschillende technologieën om CO2 uit de lucht te halen
en op te slaan zouden, na verdere
ontwikkeling in internationaal
verband, op termijn een bijdrage
kunnen leveren.
Geologische en mijnbouwkundige
kennis krijgt, naast de discussie
rond schaliegas en het ondergronds
opslaan van CO2, opnieuw een kans
in een maatschappelijk debat waar
de belangstelling groot voor is.
Het concept om het ruim voorradige
olivijn in te zetten – bijvoorbeeld
door uitstrooien over zee, over land
– en zo zijn natuurlijke vermogen
CO2 binnen bepaalde bandbreedte
te handhaven is hiervan een fraai
voorbeeld. Een ander winstpunt zit
in de toename van belangstelling
voor de aardwetenschappen, met
name bij de wetenschapsjournalisten. Het uitdragen van kennis is
noodzakelijk voor rationele beslissingen; beslissingen die verstrekkend kunnen zijn en meer en meer
gedragen dienen te worden door
een ‘wereldwijd burgerforum’, ook
in Nederland.
Wordt het beloop van het Antropoceen mede beïnvloed door klimaat
engineering? Fascinerend.
Lucia van Geuns

Malham Rocks, Yorkshire Dales.

8 en 9 april 2014, Veldhoven

Nederlands Aardwetenschappelijk
Congres – NAC12
NAC12 brengt alle specialisaties
binnen de Aardwetenschappen bij
elkaar. Het wil een breed, inter
disciplinair forum zijn; het biedt
jonge aardwetenschappers de kans
om hun resultaten te presenteren
aan een groot publiek. Dit jaar
wordt NAC voor de 12de keer
georganiseerd. Het congres dat
oorspronkelijk is opgezet door
NWO en KNGMG, wordt dit jaar
georganiseerd door de faculteit
Geowetenschappen van de Uni
versiteit Utrecht. NWO en KNGMG
sponsoren het congres.

Geen thema
Dit jaar kent NAC12 geen speciaal
thema. Het belangrijkste doel van
het congres is om zoveel mogelijk
geowetenschappers bij elkaar te
brengen. Vrijwel alle geologische
disciplines, alle universiteiten
waar geologie gedoceerd worden
en een groot aantal onderzoeks
instituten die verwant zijn aan de
aardwetenschappen, zullen dan
ook aanwezig zijn op het congres.
Tijdens het congres zullen er ple
naire key lectures zijn, parallelle
sessies, en zal er ruim tijd vrij
gemaakt worden voor de posters,
waarvoor een speciale zaal beschikbaar is. De drie mooiste posters
krijgen een prijs.

Vening Meineszprijs
Op vrijdagmiddag 9 april zal de
Vening Meineszprijs uitgereikt
worden. Het NWO-gebied Aarden Levenswetenschappen reikt
deze prijs om de twee jaar uit.
De prijs is mogelijk dankzij een
schenking van Prof. dr. ir. Felix
Vening Meinesz in 1962 aan NWO.
De prijs bedraagt tienduizend euro
en is bedoeld ter financiering van
onderzoeksgerelateerde kosten.
Fotowedstrijd
Dit jaar wordt er voor het eerst
een fotowedstrijd georganiseerd.
Iedere deelnemer aan NAC12 mag
één foto inleveren waar een aard
wetenschappelijk thema in te
onderscheiden is. Voor deelname
is registratie voor het congres ver
plicht. De foto’s zullen tentoon
gesteld worden tijden het congres.
De leden van de programma
commissie moedigen iedere aard
wetenschapper aan om NAC12 te
bezoeken; misschien een idee
voor afdelingen, kringen, instituten
en onderzoeksgroepen om tijdens
NAC hun jaarvergadering te houden?

Informatie: www.nac12.nl

.historisch
Macadam, paalwormen, Hondsrug, zwerfstenen en hunebedden
Macadam; het woord bleef in mijn
achterhoofd hangen na een bezoek
aan het Hunebedcentrum in Borger.
Waarom? Veel hunebedden zijn
verdwenen in macadamwegen
in de 19e eeuw. Opgeblazen en
kapotgeslagen om als vulmateriaal
voor wegen te fungeren.

Paalworm
Een beetje googelen thuis leert al
snel dat een Schot met de naam
John McAdam deze wegverharding
bedacht heeft in 1834. Drie lagen
steenslag: een onderste laag van
grotere stenen en daarbovenop
twee fijnere lagen. Nog voor macadam een aanslag pleegde op het
Drentse erfgoed, was er de plotse
linge ‘plaag’ van de paalworm in
1730-35 die de toenmalige houten
zeeweringen in gevaar bracht. De
enige oplossing was het vervangen
van de houten weringen door steen.
Paalwormen en macadam hadden
behoorlijke gevolgen voor een klein
stukje Nederland. Want waar vind
je in Nederland de stenen voor
zeeweringen en macadamwegen?
De Drentse Hondsrug met zijn
dikke laag keileem zit er vol mee.
Keileem is een mengsel van klei,
zand, grind en grotere stenen,
de zwerfstenen, door gletsjerijs
getransporteerd en afgezet. De
grotere keien zijn zo’n 5000 jaar
geleden door de toenmalige bewoners van Drenthe gebruikt om
er monumentale, megalitische
graven van te bouwen, de hune
bedden. Het is niet verwonderlijk
dat de meeste van deze hunebed

Hunebed D24 Bronneger.

den op de Hondsrug liggen, min
of meer in een rechte lijn tussen
Emmen en Groningen. Minder
slepen met zware stenen, en de
zandrug fungeerde waarschijnlijk
ook als een belangrijke communi
catieroute. Hoe zit het dan met die
Hondsrug? Dat is een zijdelingse
stuwwal (of beter omschreven
als een complex van een viertal
zijwallen) van glaciale tongen
(Saalian) in het brede Hunzedal.

Mystieke leylijn
En zo is het geologische verhaal
van de ondiepe ondergrond weer
eens onlosmakelijk verbonden met
ons mensenbestaan. Die geologi
sche link wordt wel eens vergeten.
Zo zie ik in Wikipedia bij de uitleg
van de Trechterbekercultuur, waar
de bouwers van de hunebedden
toe behoorden, dat deze onder
meer gekenmerkt wordt door juist
deze hunebedden. Geef ze de
naam Megalietenbouwers en ze
worden helemaal speciaal. Maar
wat dan als deze mensen in een
gebied woonden waarin geen grote
stenen voorkwamen? Wordt er dan
een andere subcultuur gedefinieerd?
Megalietenbouwers hebben grote
stenen nodig, maar als die er
niet zijn, dan moeten we ze waar
schijnlijk onder ‘gewone’ grafheu
vels zoeken. Zijn het dan geen
megalietenbouwers meer?
Er zijn mensen die meer zoeken
achter de locatie en orientatie
van hunebedden dan een simpele
relatie met de beschikbaarheid
van grote stenen in een glaciale

Zwerfstenen bij hunebedcentrum Borger.

afzetting. Dan wordt het een
mystieke leylijn of, misschien wat
minder ver gezocht, het bewijs
van prehistorische astronomische
kennis. Zo zou de orientatie van
de Drentse hunebedden gekop
peld aan zijn aan de ster Libra.
Laten we het dan maar op moeder
natuur houden.

Ik droomde…
Het Hunebedcentrum is overigens
een bezoek meer dan waard; daar
wordt het allemaal mooi en goed
uitgelegd. De collectie zwerfstenen
op het buitenterrein is behoorlijk
groot en compleet. Kaartjes laten
zien waar het ijs deze stenen van
uit Scandinavië vandaan gesleept
heeft. Vele herken ik van mijn
petrologisch veldwerk in Finland
en Zuid-Noorwegen. Herinneringen
uit mijn nooit-meer-slapen tijd.
Een bezoek aan het centrum is
goed te combineren met een mooie
wandeling over de Hondsrug met
meer hunebedden.
Nog een onverwachte verrassing
is in Drouwen, een klein dorpje
een paar kilometer verderop. Daar
is een monumentale boerderij
met een prachtige en uitgebreide
collectie mineralen en fossielen
in de verkoop. In een omgeploegd
veld lag daar die mooie granieten
zwerfkei. Een draagbaar formaat,
maar toch nog vrij zwaar omdat
ik me verkeek op de afstand terug
naar de achterbak van de auto.
Maar ook zonder Obelix ligt die
kleine menhir nu in mijn Limburg
se tuin. Een beetje uit de toon

tussen keien uit de Ardennen
meegebracht door het Maaswater.
Misschien een nieuw raadsel voor
toekomstige geologen en wellicht
ook voor mystici die altijd naar
meer willen zoeken. Voor hen zijn
hier de mooie woorden van Maria
Vasalis passend bij die mooie keien:
Ik droomde, dat ik langzaam leefde ....
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschrikkelijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde,
wat stil lijkt. ‘k Zag de drang waarmee
de bomen zich uit de aarde wrongen
terwijl ze hees en hortend zongen;
terwijl de jaargetijden vlogen
verkleurende als regenbogen .....
Ik zag de tremor van de zee,
zijn zwellen en weer haastig slinken,
zoals een grote keel kan drinken.
En dag en nacht van korte duur
vlammen en doven: flakkrend vuur.
De wanhoop en welsprekendheid
in de gebaren van de dingen,
die anders star zijn, en hun dringen,
hun ademloze, wrede strijd ....
Hoe kón ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten?
M. Vasalis, uit Parken en Woestijnen.
Uitgeverij van Oorschot 1940

Jan Schreurs
In Geo.brief 2 (2013) staat een artikel over het
geopark de Hondsrug.
Verder lezen op:
http://www.hunebedcentrum.eu/
http://www.geoparkdehondsrug.eu/
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.onderzoek

Mauritius: van paradijs tot
ontbost eiland, en hoe verder?

Restanten van gedegradeerd bergbos bij Blue Bay op Mauritius. Rivierbegeleidend bos langs het drainage systeem vormt een connectie tussen de
bosfragmenten.
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Sinds de kolonisatie van Mauritius, bijna vierhonderd jaar geleden, is de natuurlijke vegetatie voor
98% verdwenen. Toch herbergt dit kleine oceanische eiland nog veel biodiversiteit. Paleo-ecologen
van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA hebben dit eiland een
geschiedenis gegeven die tot diep in de laatste ijstijd teruggaat. Ze ontdekten een nieuw mechanisme
dat laat zien hoe een eilandvegetatie reageert op klimaatverandering.

Het eiland Mauritius in de Indische Oceaan,
zo’n duizend kilometer ten oosten van
Madagascar, is een geschenk van een vul
kanische hotspot die een serie van eilanden
heeft achtergelaten op de overtrekkende
oceanische plaat. Mauritius is acht miljoen
jaar oud, niet groter dan 40 bij 60 km, en
het grootste gedeelte van het oppervlak ligt
minder dan 600 m boven zeeniveau. Bijna
40% van de flora is endemisch en bestaat
dus uit soorten die nergens anders voorko
men. De flora heeft affiniteit met die van
Madagascar, Oost-Afrika en Azië. Soorten
kunnen toevallig aangespoeld zijn. Maar
tijdens de Pleistocene ijstijden toen de zeespiegel 120 m lager stond, was de dicht
heid van eilanden in de Indische Oceaan
veel groter. Daardoor is island hopping
ook een reële mogelijkheid om de hoge
biodiversiteit op Mauritius te verklaren.
Mauritius is pas in 1638 permanent
bewoond geraakt doordat het een steun
punt werd in de scheepvaartroutes van de
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC).
Binnen enkele decennia werd er de dodo
uitgeroeid. Deze duifachtige vogel is het
symbool geworden van extinctie. Voor de
VOC verloor Mauritius al snel aan waarde
en het werd weer verlaten om vervolgens
door de Fransen en later de Engelsen te
worden gekoloniseerd.

landbos waarin de uitgestorven dodo en
de reuzenschildpad hun natuurlijke leef
omgeving vonden.
De sedimenten uit meertjes langs de kust
lijn met de namen Mare Tatos en Mareaux-Songes hebben pollendiagrammen
opgeleverd die de dynamiek van het laag
landbos laten zien van de laatste 8000 jaar.
Die meertjes lagen 8000 jaar geleden ver
der van de kust omdat de zeespiegel nog
lager stond. Daarna zie je eerst een vernat
ting van de laagtes in het landschap, de
vorming van een nat palmenbos dat enkele
eeuwen daarna verdrinkt, vervolgens veen
vorming gedurende duizenden jaren, daar
na de vorming van een open meer dat uit
eindelijk grotendeels verlandt. Deze hele
geschiedenis is vastgelegd in acht meter
sediment.

Nieuw mechanisme
Van het bergbos zijn restanten bewaard
gebleven, maar helaas wel in een sterk
gedegradeerde vorm met veel door de
mens geïntroduceerde planten. Kanaka
Crater is een prachtige vulkaankrater op
560 m boven zeeniveau, opgevuld met een
20 meter dik pakket sediment. De boven
ste 10 meter hebben we er uit geboord en
dat heeft
een uniek pollendiagram opgeleverd.
Uniek omdat het in groot detail de laatste
35.000 jaar vegetatie- en klimaatgeschie
denis van Mauritius laat zien, maar ook
omdat we een nieuw mechanisme hebben
gevonden waarmee het bergbos op klimaat
verandering reageert. Klimaatverandering
op continenten, bijvoorbeeld tijdens de
overgang van de laatste ijstijd naar het

Het paradijselijke laagland van de dodo
Het kolonisatieproces is desastreus geweest
voor de natuurlijke begroeiing. Het eilandje
is nu grotendeels bedekt met suikerriet
plantages en verder met theeplantages en
bebouwd gebied. Het hobbelige, vulkanische
oppervlak is met de bulldozer vlak gescho
ven om de suikerrietproductie te vergemak
kelijken. Hier en daar steken hoge stapels
vulkanische blokken boven het suikerriet
uit: die waren te groot om te egaliseren.
Tegenwoordig is er een schamele 2% van
de natuurlijke vegetatie over. Die bestaat
uit bergbos tussen 200 en 600 m boven
zeeniveau en heideachtige vegetatie op de
toppen van het eiland. Het laaglandbos,
dat vóór de menselijke bewoning langs de
gehele kustlijn voorkwam, is vrijwel geheel
verloren gegaan. Historische beschrijvingen
uit 1930 van kleine restanten geven een
beeld van dat prachtige, palmrijke laag

Het pollendiagram van een 10 m dikke veenlaag in Kanaka Krater (560 m boven zeeniveau) laat
vegetatieveranderingen zien. Er was stabiel samengesteld bos tijdens de ijstijd (35.000-11.500 jaar
geleden). Aan het begin van het Holoceen (11.500 jaar geleden) ontstaat plotseling een cascade van
snelle veranderingen in de samenstelling van het bos en rond 6800 jaar geleden ontstaat er weer
een stabiele bossamenstelling (cal ka BP = gecalibreerde jaren x 1000 voor heden). | Overgenomen
met toestemming uit Hooghiemstra et al., 2013
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Een net opgeboorde sedimentkern van 50 cm lang laat de overgang zien van koraalzand naar kleiige
afzettingen direct onder de bottenlaag. Het beroemde massagraf van Mare aux Songes bevat voor
namelijk botten van dodo’s en reuzenschildpadden. Van links naar rechts: Erik de Boer, Perry de
Louw and Henry Hooghiemstra

huidige Holoceen circa elfduizend jaar
geleden, leidt meestal tot migratie. Maar
op een klein tropisch eiland waar de ber
gen nauwelijks hoger zijn dan 600 m is
migratie vrijwel niet mogelijk. Het pollen
diagram laat prachtig zien welk proces
zich voltrekt in zo’n situatie.
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Gedurende de ijstijd was het bergbos lange
tijd stabiel van samenstelling. Wanneer
overal ter wereld het Holoceen begint, start
op Mauritius een ongekende cascade van
snelle veranderingen in de samenstelling
van het bos. Eerst wordt de boom Syzygium
dominant, vervolgens Psiloxylon, dan volgt

een korte fase waarin palmen en de boom
Eugenia domineren; beide worden vervolgens
vrijwel geheel vervangen door bos van Securinega en Draceana, en kort daarna voegen
plotseling Sapotaceae-bomen zich toe aan
het bos. De essentie is dat het pollendiagram
aan het begin van het Holoceen geen opeen
stapeling van diversiteit laat zien, maar in
plaats daarvan een herhaaldelijke, vrijwel
totale vervanging van elementen die het bos
vormen. Rond 6800 jaar geleden bereikt het
bergbos zijn Holocene evenwicht. Kennelijk
is er op kleine en lage tropische eilanden
een alternatief voor migratie: de eerste stap
van de cascade van veranderingen tussen
11.500 en 6800 jaar geleden lijkt klimaat
gedreven, de vervolgstappen gedreven door
interne veranderingen in het ecosysteem
(De Boer et al., Quaternary Science Reviews
68, 114-125, 2013). Maar waar waren de
boomsoorten dan gedurende de tijd dat ze
geen deel uitmaakten van het bergbos?
Wij denken in de smalle strook van nat
rivierbegeleidend bos, dat als een netwerk
langs het rivierenstelsel over het gehele
eiland te vinden is.
Deze hypothese verklaart ook hoe het kan
dat een voor 98% ontbost eiland nog steeds
een biodiversity hotspot is: de laatste res
tanten van het landschap die nauwelijks
vlak te krijgen waren voor suikerrietplantages,
zijn n.l. de steile gronden langs de rivieren.
Dit heeft het behoud van biodiversiteit in
de kaart gespeeld. Het betekent ook dat er
nog mogelijkheden zijn om het landschap
van Mauritius weer veel aantrekkelijker
te maken, hetgeen belangrijk is voor de

toeristenindustrie. Als langs de rivieren
stroken van tweehonderd meter uit de
productie worden genomen en het rivier
begeleidend bos zich daarover weer zal
uitbreiden, kan het landschap enorm aan
waarde winnen. De op palynologische basis
gereconstrueerde vegetatieontwikkeling
geeft inzicht in de natuurlijke samenstel
ling van het bos en vormt het uitgangspunt
om veranderingen in landgebruik te beoor
delen.

Een onverwachte virtuele wending
Het paleo-ecologisch onderzoek op Mauritius
heeft een onverwachte wending gekregen.
Bij toeval ontstonden in 2012 contacten
met Bodo Schütze die aan de NHTV Breda
University of Applied Sciences de opleiding
‘International Game Architecture and Design’
deed. Er ontstond een uitdagend project:
de reconstructie, op basis van recente en
paleo-ecologische informatie, van de oor
spronkelijke vegetatie op Mauritius. Daar
voor is Bodo Schütze met promovendus
Erik de Boer naar Mauritius gegaan om op
een speciale manier foto’s te maken van
de belangrijkste planten en bomen, en
detailkenmerken daarvan. Van deze foto’s
heeft hij ‘units’ gemaakt die virtueel op
een kaal eilandoppervlak ingeplant kunnen
worden.

De restanten van de huidige vegetatie en
de pollendiagrammen die de samenstelling
van het vroegere natuurlijke bos laten zien,
geven ons een idee hoe de vegetatie onder
natuurlijke condities over het eiland verspreid
was. Aan dit landschap worden vervolgens
details toegevoegd, zoals stenen op de
bodem, bewegende takken door de wind,
schaduw van de zon, en zo ontstaat een
natuurgetrouw virtueel landschap. Dit
3D-visualisatieproject (een filmpje erover
is te zien op http://www.youtube.com/
watch?v=ZRU4CXb94pA) kan verder ont
wikkeld worden tot een interactieve versie,
geschikt voor museaal gebruik. De museumbezoeker kan dan in vogelvlucht, of te voet
door het maagdelijke landschap van Mauri
tius gaan, temidden van rondscharrelende
dodo’s en reuzenschildpadden, dieren die
nu slechts in het massagraf van Mare-auxSonges te zien zijn. Hij ziet dan het ver
schil met het huidige cultuurlandschap.
Dit paleo-ecologisch onderzoek heeft nieuw
inzicht gegeven over de vermeende stabili
teit van ecosystemen op tropische eilanden.
Inderdaad zien we lange stabiele periodes,
maar die kunnen plotseling snelle overgan
gen (regime shifts of wellicht zelfs tipping
points) vertonen waardoor het bos sterk van
samenstelling verandert. Dit lijkt een goed

alternatief te zijn voor migratie. Wellicht
was dat op Mauritius mogelijk doordat de
flora van het eiland uit gebieden komt
rond de Indische Oceaan met verschillende
klimaatcondities. De genenpool kan dus
eigenschappen hebben die meestal niet
nodig zijn, maar bij plotselinge klimaatver
andering nuttig blijken. De aanwezigheid
van rivierbegeleidend bos lijkt cruciaal om
als een refugium voor biodiversiteit te
dienen.
We raken hier aan een interessant nieuw
onderzoeksveld tussen de ecologie en
paleo-ecologie. Zulke kennis is essentiëel
om met meer argumenten richting te geven
aan natuurbehoud. Daarbij kan de 3Dvisualisatie voor aansluiting zorgen met
het publiek.
Henry Hooghiemstra, Erik de Boer,
Bodo Schütze, Kenneth Rijsdijk
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem
Dynamica, Universiteit van Amsterdam.
H.Hooghiemstra@uva.nl
NWO financierde dit onderzoek vanuit het Open Programma

Panoramisch uitzicht over Mauritius. Bergen liggen in een cirkel en wijzen op een oude caldeira vulkaan. Het meeste landoppervlak ligt lager dan 400 m
boven zeeniveau. Bergen zijn bedekt met restanten bergbos en heideachtige vegetatie. Laaglandbos, de habitat van de dodo en het reuzenschildpad is
verloren gegaan en omgezet in suikerrietplantage en centra van bewoning. | Foto met dank aan Bodo Schütze.
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.internationale samenwerking

Zeezand zoeken in de Lage Landen
Een paar maanden geleden werd een klein feestje gevierd in Brussel, Gent en
Utrecht. Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid, België) maakte bekend dat een
subsidie van ruim 1 miljoen euro was toegekend aan een consortium gevormd
door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de
vakgroepen Geologie en Telecommunicatie en Informatieverwerking van de
Universiteit Gent, de Belgische Federale Overheidsdienst Continentaal Plat,
en de Geologische Dienst Nederland (GDN-TNO).

Samen gaan deze partijen de komende vier
jaar werken aan het project TILES. Hoofd
doel is het ontwikkelen van Transnationale
en Integrale Lange-termijn mariene Exploi
tatie Strategieën, speciaal gericht op zanden grindvoorraden op het continentaal plat.
Binnenkort gaan twee promovendi aan de
slag.

Samenwerking over de grens en
tussen disciplines
Er zijn diverse redenen voor de Belgische
en Nederlandse partners om samen te wer
ken. Allereerst houden de voorraden zand
en grind niet bij de grens op. De gemiddel
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de dikte van winbare voorraden neemt wel
toe van zuid naar noord, maar beide landen
winnen in toenemende mate miljoenen
kubieke meters sediment. Vooral in België
vindt extractie plaats zonder dat de voor
raden en bijbehorende kwaliteit voldoende
gekend zijn. Eenmaal weggehaald wordt
het zand en grind op een voor de maat
schappij relevante tijdsspanne van decen
nia niet weer aangevuld. We moeten dus
zuinig zijn met onze voorraden. Een andere
reden voor samenwerking is de expertise
die in de loop der jaren bij de verschillende
partners is opgebouwd. Het KBIN beheert
het wellicht best onderzochte stuk zeebodem

van de wereld. Door decennia lang metingen
en modellen te combineren en optimaliseren,
heeft men veel geleerd over de processen
die zorgen voor sedimenttransport, bodem
dynamiek en bodemleven. De vakgroep
Geologie van Gent heeft vooral veel kennis
over de ondergrond van het Belgische deel
van de Noordzee. In de loop der jaren zijn
duizenden kilometers ondiepe seismiek
geschoten die een goed beeld geven van de
bodemopbouw. Vele honderden boringen
verschaffen informatie over de sediment
samenstelling. GDN-TNO heeft een verge
lijkbare schat aan ondergrondinformatie
voor het Nederlandse deel van de Noordzee,
en brengt ook haar expertise in ondergrondmodellering mee. De vakgroep Telecommu
nicatie en Informatieverwerking van Gent
legt zich binnen TILES toe op beslissings
ondersteuning en het modelleren van
imperfecte informatie.

De lange termijn
Zand- en grindwinning op korte termijn is
makkelijk. Je kijkt wat je nodig hebt, vindt
een geschikte plek om het weg te halen,

en gaat met grote of kleine baggerschepen
op jacht. Succes is verzekerd. Op lange
termijn ligt de situatie anders. Gezien de
eindigheid van deze grondstoffen, vooral als
aan het zand en grind nadere kwaliteitseisen worden gesteld, is het onverstandig
om ze voor willekeurige doeleinden op te
maken. Een ratjetoe aan toepassingen en
bijbehorende eindbestemmingen vandaag
kan de haalbaarheid van grootse plannen
in de toekomst in gevaar brengen. Willen
we liever nu een opgehoogde woonwijk en
een iets breder strand of later een eiland
in zee? Goede beslissingen worden bemoei
lijkt omdat we nu nog niet goed weten wat
onze noden over 20 of 50 jaar zullen zijn.
In de wetenschap dat volledige duurzaam
heid niet mogelijk is, is spaarzaamheid
geboden. Voor een verstandig gebruik van
zeezand en -grind moeten kwantiteit en
kwaliteit van deze grondstoffen worden
beschouwd in het licht van veranderende
maatschappelijke en economische behoeften.

Bathymetrie van de Belgisch-Nederlandse kustwateren: aanzienlijke volumes zand zijn opgeslagen
in de eb delta’s van de estuaria en in verder zeewaarts gelegen zandgolven.

Naar exploitatiestrategieën
De Europese Commissie onderkent de
noodzaak voor een geoptimaliseerde geo
logische kennisbasis als basis voor beslis
singsondersteunende systemen. Deze
systemen zullen ervoor zorgen dat ook toe
komstige generaties nog de beschikking
hebben over voldoende grondstoffen.
TILES begint dan ook met het samenbren
gen van alle informatie en kennis over de
verbreiding, samenstelling en dynamiek
van zand en grind in de Noordzeebodem.
Die kennis moet worden gegoten in een vorm
die geschikt is voor kwantitatieve analyses,
niet alleen van volume en kwaliteit maar
ook van bijbehorende onzekerheden. Hier
komt de expertise van GDN-TNO van pas.
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan
zogenaamde voxelmodellen van de onder
grond. Je kunt een voxel zien als een 3D
pixel waaraan informatie kan worden toe
gevoegd die een ‘tegeltje’ ondergrond van
bepaalde horizontale en verticale afmetingen

kenmerkt. Daarbij kan het gaan om typisch
geologische parameters als lithologie en
korrelgrootte, inclusief de daarbij behoren
de onzekerheid, maar ook om toegepaste
kenmerken zoals waarde, zeldzaamheid en
aan extractie gekoppelde milieueffecten.
Erosie en sedimentatie kunnen worden
weergegeven als het verdwijnen en ver
schijnen van voxels.

Onzekerheid en beslissings
ondersteuning
Geologische zeebodemgegevens worden
gekenmerkt door fouten en onzekerheden die
samenhangen met de wijze van bemonste
ring, de kwaliteit van visuele beschrijvingen,
onvolkomenheden in laboratoriumanalyses,
en interpolatie tussen punt- en lijninforma
tie. De doorvertaling van deze fouten in
beslissingsondersteunende systemen moet
inzichtelijk worden gemaakt. Alleen dan
kunnen systemen worden ontwikkeld die

recht doen aan de onderliggende informa
tie. Er kunnen drempelwaarden worden
gedefinieerd die garant staan voor geomor
fologisch en ecologisch herstel na zand- en
grindwinning, een voorwaarde die is veran
kerd in de Europese Kaderrichtlijn Mariene
Strategie. Een goed beslissingsondersteu
nend systeem kan dienen als basis voor het
optimaliseren van zogenaamde adaptieve
beheersstrategieën. Daarbij hou je de vin
ger aan de knop of de hand aan
de kraan zodat je voortdurend je strategie
kunt aanpassen op basis van nieuwe infor
matie. Tegelijk vormt zo’n flexibel systeem
de basis voor wettelijk bindende maatregelen
die de exploitatie van marien zand en grind
op lange termijn regelen en verzekeren.
De voxelmodellen die binnen TILES worden
gebouwd, zullen online kunnen worden
bekeken met een viewer die nu al voor de
Nederlandse landmodellen wordt gebruikt.
Bijbehorende GIS-lagen zijn straks toegan
kelijk via een Web Mapping Service. Daar
mee wordt een interactief en bevraagbaar
digitaal platform gecreëerd voor professio
nals, studenten en iedere geïnteresseerde.
Voor meer informatie:
Vera Van Lancker
(vera.vanlancker@mumm.ac.be)
Sytze van Heteren
(sytze.vanheteren@tno.nl)

Sporen van zandextractie door sleephopperzuigers op de zeebodem voor de Belgische kust in een
beeld (1,5 x 4 km) van de Federale Overheidsdienst Continentaal Plat (Blauw = diep en geel = ondiep).
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Aardbevingen in Groningen, wat
Het zal de meeste mensen niet zijn ontgaan dat er het afgelopen jaar veel aandacht is geweest voor
de door gaswinning geïnduceerde aardbevingen in Groningen. Nadat in augustus 2012 de krachtigste
beving tot nu toe (magnitude van 3,6 op de schaal van Richter) had plaatsgevonden bij Huizinge, is
begrijpelijkerwijs de onrust toegenomen.

Daarna is een proces op gang gekomen, waar
in o.a. toezichthouder, bestuur, politiek, gas
producent, media en bewoners van het gebied
ieder een rol spelen. Minister Kamp van Eco
nomische Zaken kondigde in februari 2012
een 11-tal onderzoeken aan en op 17 januari
jl. nam het kabinet op basis van de uitkomsten
een besluit. Wij geven hier graag toelichting
op een deel van de informatie en dan met
name het meer aardwetenschappelijke
gedeelte. Een ieder die zich verder wil verdie
pen kan op www.rijksoverheid.nl/ministeries/
ez/documenten-en-publicaties een enorme
hoeveelheid aan informatie vinden.

Het Groningen gasveld
Toen het Groningen-gasveld in 1959 ontdekt
werd in de boring Slochteren-1, was dat het

140

grootste gasveld ter wereld (al werd dat pas
later bekend). Het initiële volume aan
aardgas bedroeg ca. 2800 miljard kubieke
meter (bcm). Momenteel wordt het gas
geproduceerd gebruikmakend van 258 put
ten op 20 verschillende productielocaties
(clusters). Sinds 1963 is er 2056 bcm aan
aardgas geproduceerd. Er resteert nog ca.
730 bcm. Het reservoir bestaat voorname
lijk uit gesteenten van de Slochteren en
Silverpit formaties uit het Boven-Rotliegend
(Perm), variërend in dikte van 150 tot
300 m, gelegen rond de 3000 m diepte.
Een klein gedeelte bevindt zich in het onder
liggende Carboon. Door de grote hoeveelheid
boringen, de 3D seismische afbeeldingen
van hoge kwaliteit en de productie- en druk
gegevens van de laatste 50 jaar, zijn de geo

Alle geregistreerde bevingen

bron : KNMI

Aardbevingen worden in Nederland sinds
jaar en dag geregistreerd door het KNMI.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
natuurlijke (tektonische) bevingen en geïn
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Jaarlijks aantal bevingen in het Groningen veld met magnitude ≥ 1,5 en
jaarlijkse productie uit het veld (de bruine lijn).

weten we en wat nog niet?
duceerde bevingen. Van beide categorieën
publiceert het KNMI op zijn website een
lijst met tijdstip, locatie en magnitude (zie
www.knmi.nl/seismologie/aardbevingennederland.html) en een kaart van de laatste
30 bevingen. De lijst van geïnduceerde
bevingen begint op 26 december 1986 met
een beving bij Assen (magnitude van 2,8).
De eerst waargenomen beving die aan het
Groningenveld wordt toegeschreven is die
van 5 december 1991 bij Middelstum met
M=2,4. Inmiddels zijn in de periode 1991
t/m 2013 al 720 bevingen waargenomen
in het Groningenveld. Het is goed om even
stil te staan bij de betekenis van de data
set van 720 bevingen.
Het is evident dat er sprake is van een sterke
toename in het aantal bevingen. Enkele
kanttekeningen zijn wel op zijn plaats. Naar
aanleiding van de eerste bevingen begin
jaren negentig en discussies die volgden,
is het KNMI het meetnet in de regio gaan
uitbreiden. Vanaf 1995 geldt dat overal
in het gebied de detectiegrens minimaal
M=1,5 is, maar dat lokaal (dichtbij de
seismometers) ook veel kleinere bevingen
worden waargenomen. Zo is de kleinste
magnitude die voorkomt in de data set van
720 zelfs kleiner dan nul (M= -0,2). Voor
bevingen zwakker dan M=1,5 is de reeks
dus niet compleet. Dit is de reden dat in
veel onderzoeken van het afgelopen jaar
is gewerkt met de deelverzameling van
bevingen waarvan de magnitude ten minste
1,5 is en die opgetreden zijn sinds 1995.
Overigens ligt de grens waarboven bevingen
door mensen worden waargenomen onge
veer rond de 2,0.
De grafiek hiernaast laat zien dat er ook in
die sub set een duidelijke toename van de
seismiciteit is waargenomen, ten minste
vanaf 2002. Eén van de voor de hand lig
gende vragen die al vroeg in het proces
gesteld is, is wat de relatie zou kunnen
zijn tussen de mate van seismiciteit (in
een bepaald jaar) en de gasproductie, die
immers de oorzaak vormt voor de bevingen.

Daarom toont de grafiek ook de jaarlijkse
gasproductie uit het veld in miljarden
kubieke meters (bcm). Het heeft er alle
schijn van dat de seismiciteit toeneemt
met de gaswinning. De toename van de
seismiciteit gedurende de laatste 12 jaar
gaat gelijk op met een geleidelijk aan
verhogen van de winning van ca. 25 bcm/
jaar naar ruim 50 bcm/jaar.
Het gegeven dat in het verleden de gaspro
ductie veel hoger is geweest (bijvoorbeeld
ruim 87 bcm in 1976), terwijl toen geen
bevingen zijn waargenomen, laat zich ver
klaren door het idee dat tijdens de eerste
decennia van winning de druk in het reser
voir (initieel ca. 350 bar) nog zo hoog was
dat er geen bevingen ontstonden, althans
niet met een magnitude hoger dan 2,5,
de detectielimiet van aardbevingen in het
begin van de winning. Kennelijk is een
minimale hoeveelheid drukdepletie en de

daardoor veroorzaakte compactie vereist,
voordat bestaande breuken instabiel worden.
Ten tijde van de eerste beving in 1995 was
het veld half leeg geproduceerd en de druk
ca. 160 bar. De observatie dat er meer
bevingen per jaar plaatsvinden bij een
hogere jaarlijkse productie heeft geleid tot
het voorstel van het Staatstoezicht op de
Mijnen in 2013 om de productie te ver
minderen, in de verwachting dat dat dan
zal leiden tot een afname van het aantal
aardbevingen per jaar. Vervolgens is ook
geopperd dat er een vertraging zou zitten
tussen fluctuaties in de productie en resul
terende fluctuaties in het aantal bevingen.
Die correlatie staat echter nog ter discussie.

Ruimtelijke verdeling
Een andere zinvolle manier om naar de ruim
200 bevingen in het Groningenveld te kijken,
is via de ruimtelijke verdeling. Er zijn ver

Ligging van bevingen met magnitude ≥ 1,5 en compactiecontouren uit 2008. | bron www.namplatform.nl).
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benadering gekozen, waarbij alleen de
totale compactie is meegenomen. Daarbij
is het idee dat gaswinning leidt tot daling
van de reservoirdruk (inmiddels afgenomen
tot zo’n 100 bar), waarna het reservoir
gesteente reageert door compactie. Deze
manifesteert zich enerzijds aan het maai
veld als bodemdaling en anderzijds op het
niveau van het reservoir (ca. 3000 m diep)
in de vorm van een volumeverandering die
het spanningsveld in de ondergrond ver
andert. Er wordt als het ware steeds meer
mechanische energie in het reservoir opge
slagen. Een fractie (de zogenaamde partitiecoëfficiënt) van deze energie komt vrij door
plotselinge verschuivingen langs bestaande
breuken, oftewel aardbevingen. Dit impli
ceert dat hoewel (een bepaalde hoeveelheid)
compactie een eerste voorwaarde is, de
aanwezigheid van breuken waarlangs ver
schuiving kan optreden een tweede voor
waarde is. De precieze werking van dit
mechanisme behoeft nog verder onderzoek.

Verder onderzoek

Het testen van het net gevonden Slochterenveld in 1959.

schillende websites die deze informatie
tonen (o.a. www.namplatform.nl/geokaart/
nam.html en www.groninger-bodembeweging.nl/index.php/bevingskaart), alle
gebruikmakend van de .kml file die het
KNMI aanbiedt en die uzelf ook eenvoudig
m.b.v. GoogleEarth kunt bekijken.
Het eerste dat opvalt in het kaartbeeld is
de sterke concentratie in het gebied rond
om Loppersum. Daarin vonden tot nu ook
alle bevingen met M ≥ 3 plaats. Op het
kaartje zijn ook de contouren van de reser
voircompactie getekend. Weliswaar betreft
het een versie uit 2008, terwijl de verza
meling bevingen ook de recente bevingen
bevat, maar het patroon suggereert dat er
een sterk verband is tussen compactie en
seismiciteit, en dat er pas veel bevingen
gaan voorkomen wanneer de compactie
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groter wordt dan 18 cm (een soort drem
pelwaarde dus). Het gebied met de meeste
bevingen valt samen met het gedeelte van
het Rotliegendreservoir waar de porositeit
het hoogst is (tot zo’n 18%). Aeolische
zandstenen domineren in dat gebied, terwijl
verder naar het zuidoosten toe de formaties
steeds meer van fluviatiele oorsprong zijn.
Aan de andere kant, vanuit het centrum
naar het noorden toe, wordt het Rotliegendpakket wel dikker, gaan meer en meer fijn
korrelige sedimenten domineren, en neemt
de porositeit dus af.

Compactie als motor voor seismiciteit
Lang is geopperd dat differentiële compactie
aan weerszijde van een breuk het drijvende
mechanisme voor de bevingen vormt. In de
onderzoeken van 2013 is een soortgelijke

Het beschouwen van de bevingen tot nu
toe is één ding, maar waar natuurlijk
behoefte aan is, zijn voorspellingen van de
verdere ontwikkeling van de seismiciteit in
de komende jaren, gegeven aangeleverde
productiescenario’s. In deze prognoses wordt
allereerst getracht het compactie-grid te
berekenen door een keten van 3D-modellen:
van statische (geologische), via dynamische
(drukdalingen) naar geomechanische (berekenen van compactie) modellen. Vervol
gens wordt bij een bepaalde hoeveelheid
compactie geschat hoe groot de kans op
een beving is. Dit laatste berust voor een
belangrijk deel op nieuw verkregen inzich
ten en statistische analyse van de boven
getoonde data set. Gebleken is dat de
onzekerheden in de voorspellingen erg
groot worden wanneer met meer dan een
paar jaar vooruit wordt gekeken. Twee
bepalende factoren in de onzekerheid zijn
de bovengenoemde partitiecoëfficiënt en
de verschillende fysische verbanden die
geopperd worden om drukdaling te vertalen
in compactie (compactiemodellen). Verder
onderzoek zal zich ook gaan richten op het
simuleren van spanningsveranderingen
m.b.v. geomechanische finite-element
modellen.
Hoewel de kennis over de relatie tussen
de gaswinning en het optreden van aard
bevingen sterk is toegenomen, zal de ont
wikkeling van modellen en de toetsing van
die modellen door intensieve monitoring de
komende jaren tot nieuwe inzichten leiden.
Voorwaar een hele uitdaging voor meerdere
Nederlandse aardwetenschappers.
Barthold Schroot (EBN) en Bernard Dost (KNMI)

.promotie

Een late start van het Eemien
in Noordwest-Europa?
Voor een beter begrip van de ecolo
gische niche en de tolerantiegrenzen
van de Neanderthaler in Europa is
het Eemien Interglaciaal van groot
belang. Kunnen Neanderthalers in
een (gematigd) warm klimaat over
leven? Een hoe goed zijn de vind
plaatsen uit het laatste interglaciaal
te dateren? Om die vragen te beant
woorden verrichtte Mark Sier paleo
magnetisch onderzoek in enkele
bekende NW-Europese archeologi
sche sites. Hij promoveerde daarmee
onlangs bij Prof. Wil Roebroeks aan
de Universiteit Leiden.
Het Eemien is het laatste en best gedocu
menteerde interglaciaal waarin Neander
thalers in Europa aanwezig waren. Deze
klimatologische warme periode, ongeveer
120.000 jaar geleden, werd door de eerste
paleolithische onderzoekers in de late 19e
en vroege 20e eeuw gezien als een ideale
omgeving voor onze voorlopers. Men nam
aan dat er in een dergelijke warme periode
weinig eisen werden gesteld aan de overle
vingstechnieken – en mogelijk dus intelli
gentie – van de prehistorische mens. Echter,
in de jaren 80 van de vorige eeuw begon
men zich te realiseren dat een interglaciale
periode, vooral in het noordwesten van
Europa (Nederland, Groot-Brittannië,
Duitsland), helemaal geen makkelijke
periode was en dat overleven meestal
moeilijker was dan in de koudere periodes.

Wel of geen Neanderthalers tijdens
het Eemien
Een van de redenen hiervoor is dat gedu
rende een interglaciaal een groter deel van
de primaire biomassa zich in planten en
bomen bevindt; een vorm van biomassa
die niet makkelijk toegankelijk is voor
mensachtigen, inclusief onszelf. Daarnaast
leven zoogdieren een meer solitair bestaan
in interglaciale periodes. Jagers op solitaire
dieren heb meer kennis en kunde nodig en

Gedetailleerde bemonstering voor paleomagnetische metingen in de opgraving van Caours
(N.-Frankrijk)
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le sedimenten in een boring bij Rutten
(Noordoostpolder, Nederland). Voor het
laatste interglaciaal bestaat een internatio
nale stratigrafische marker, bekend onder
de naam ‘Blake Event’. Het is een paleo
magnetische excursie, d.w.z. een relatieve
korte periode, in dit geval van tussen de
1000 en 10.000 jaar, waarin het aard
magneetveld systematisch afwijkt van de
normale (of omgekeerde) richting. Deze
afwijking leidt echter niet tot een volledige
omkering van het aardmagneetveld. Echter,
net als een volledige omkering van het aardmagneetveld is het ideaal om te gebruiken
in geochronologische studies. Deze paleo
magnetische excursie is gedocumenteerd
in mariene en terrestrische afzettingen en
kan in sommige gevallen direct worden
gekoppeld aan de Marine Isotope Stage
(MIS) curve. De MIS curve is een grafiek
die de variatie in zuurstofisotopen (delta
O18) in de tijd weergeeft en daarmee een
indicatie vormt voor de globale groei en
afname van ijskappen. De curve is onder
verdeeld in verschillende stadia (stages)
waarbij stage MIS-5e in het algemeen
wordt gezien als het de mariene equivalent
van het laatste interglaciaal.

Het Eemien begint niet overal tegelijk

Stratigrafisch schema: in blauw de MIS-curve (Lisiecki & Raymo, 2005) in de periode 140.000–
100.000 jaar geleden (Ziegler et al., 2010). In NW-Europa begint pollenzone E1 na het maximum van
de delta O18-curve. Offshore van Portugal begint de eerst pollenzone van het Eemien al bij de overgang van MIS-6 naar MIS-5e. Het Blake event begint op ± 121.000 jaar, na vorming van sapropel S5
in het Mediterrane gebied. In de sites Neumark-Nord en Rutten begint het Eemien zo’n 5000 jaar
later dan ten westen van Portugal.

dus meer intelligentie dan nodig is voor
het jagen op kuddedieren. Sommige Angel
saksische onderzoekers namen simpelweg
aan dat de Neanderthalers te dom waren
om te kunnen overleven in interglaciaal
Noordwest Europa. Deze hypothese vormde
op het eerste gezicht een goede verklaring
voor het gebrek aan goed gedateerde
archeologische sites uit het Eemien in
Noordwest Europa. Echter, in 1992 toonden
Wil Roebroeks en collega´s aan dat er wel
degelijk Neanderthalers aanwezig waren dit
interglaciaal in Noordwest Europa, maar
alleen niet in Groot Brittannië.
Het debat over de geografische verspreiding
van Neanderthalers tijdens het Eemien in
Noordwest Europa is nog steeds actueel.
Tegenwoordig ligt de focus op de grenzen
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van de distributie en daarmee de ecologische
tolerantiegrenzen zowel in tijd als in ruimte.
Het promotie onderzoek had tot doel een
bijdrage te leveren aan de discussie over
de ecologische tolerantiegrenzen van
Neanderthalers gedurende deze periode.
De studie richt zich specifiek op de datering:
tijdens welke periode van het interglaciaal
zijn de Neanderthalers hier aanwezig?

Een paleomagnetisch event
Om de duur en het karakter van de periode
met aanwezigheid van Neanderthalers
nader te kunnen bepalen zijn gedetailleer
de paleomagnetische en milieu- studies
uitgevoerd op de interglaciale archeologische
vindplaatsen Neumark-Nord 2 (Duitsland)
en Caours (Frankrijk), en op de interglacia

De eerste studie is gedaan in NeumarkNord 2, een zeer rijke archeologische vind
plaats in een voormalige open bruinkoolmijn
ten zuiden van Halle, Duitsland. Op deze
plek zijn rond de 20.000 vuurstenen arte
facten en 120.000 botresten opgegraven.
De fauna wordt gedomineerd door soorten
die meestal voorkomen in een gematigd
warm klimaat en bevat onder meer bos
olifanten, oerossen, neushoorns, paarden,
herten maar ook bijvoorbeeld schildpadden.
Naast de archeologische en paleontologische
vondsten bevatten de sedimenten van
Neumark-Nord 2 ook veel plant- en hout
resten, schelpen en goed geconserveerde
stuifmeelkorrels (pollen). Deze laatste zijn
belangrijk voor deze studie omdat ze een
voor het Eemien typische successie laten
zien. Samen met de stratigrafische data
(de sedimenten liggen tussen glaciale
afzettingen uit het Saalien en Weichselien)
en thermoluminescentie dateringen weten
we dat we te maken hebben met sedimen
ten van Eemien ouderdom. De hele sequen
tie is met een paar honderd paleomagneti
sche monsters intensief bemonsterd. Deze
monsters zijn gemeten en geanalyseerd in
het Fort Hoofddijk paleomagnetisch labora
torium van de Universiteit Utrecht.
De paleomagnetische richtingen van de
Neumark-Nord 2 sedimenten duiden op
een paleomagnetische excursie. Op basis
van de andere ouderdoms gegevens van
de sedimenten kunnen wij die alleen inter
preteren als het Blake Event. Deze excursie
is vele malen geïdentificeerd in mariene

boorkernen en kan daarin direct gecorre
leerd worden met de Marine Isotope Stage
(MIS) curve. Het Blake Event wordt in de
MIS curve echter altijd gevonden na de
zogenaamde MIS-5e piek. Een mooi ijkpunt
dus om onze record mee te vergelijken. In
Neumark-Nord 2 begint het Blake Event
onder het op pollen gebaseerde begin van
het Eemien. Een simpele correlatie met de
mariene Blake Event data leert ons dat het
Eemien in Neumark-Nord een ouderdom
heeft die begint in de 2e helft MIS-5e (dat
is na het maximum van de O18 piek) tot
ver in MIS-5d, dat wil zeggen, aanzienlijk
jonger dan verwacht (Stage MIS-5 word
onderverdeeld in 5 fasen, van boven naar
onderen a t/m e, genoemd. Fase 5e wordt
veelal met het klassieke Eemien gecorreleerd).
Het Eemien in Neumark-Nord begint daar
mee ongeveer 5000 jaar later vergeleken
met de gegevens van een mariene boorkern
die gestoken is ten Westen van het Iberisch
schiereiland. In een artikel gepubliceerd
door María Fernanda Sánchez Goñi en
collega’s wordt de ondergrens van de eerste
Eemien pollenzone geplaatst aan het begin
van de MIS-5e piek, op basis van ingespoel
de pollen. Hiermee hebben we dus een
verschil van 5000 jaar tussen Zuid en
Noordwest Europa voor het begin van
het op pollen gedefinieerde Eemien inter
glaciaal.
Omdat dit verschil groter was dan verwacht,
en om de resultaten van Neumark-Nord 2
te testen, is er vervolgens in Rutten (Noordoost polder) in samenwerking met Jan
Peeters (Universiteit Utrecht) die een PhDstudie doet naar de ontwikkeling van het
Eemien in Nederland, een georiënteerde
boorkern gestoken. In deze 25 meter lange
boorkern werd na de analyse van een paar

Rutten
Neumark
Caours

45˚

0
0˚

honderd paleomagnetische monsters
wederom een paleomagnetische excursie
aangetroffen die begint onder de eerste
pollenzone van het Eemien. Dit bevestigt
de correlatie tussen de palynologische ken
merken van het Eemien en het Blake Event
voor Noordwest Europa - en levert daarmee

0
400 km

400 km
15˚

naar onze mening opnieuw bewijs voor een
vertraagde start van het Eemian in deze
regio ten opzichte van Zuid Europa.
Maar wat zijn dan de gevolgen voor de
archeologie? In dit onderzoek verkregen
data van de Franse vindplaats Caours
tonen ook daar de aanwezigheid van het
Blake Event aan. Correleren we NeumarkNord 2 en Caours dan zien we dat deze
sites pas na de piek in stage MIS-5e bewoond
werden en dat is wereldwijd tijdens de
hoge zeespiegelstand van MIS-5e. Dit
betekent dat de Britse eilanden tijdens
deze fase van bewoning niet zonder meer
bereikbaar waren, aangezien het Kanaal
dan al ruim onder water staat. Dit kan wel
eens de belangrijkste reden zijn waarom er
in het huidige Groot-Brittannië geen Nean
derthalers tijdens het Eemien aanwezig
waren.
Mark Sier
Sier, M.J. (2013). Neandertals in the forest: A palaeomagnetic
study of the Eemian interglacial stage deposits from north western
and central Europe, PhD Thesis (Faculty of Achaeology, Leiden
University, The Netherlands).

Archeologische opgravingen in Caours (Frankrijk).
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De Cariben als rode draad
Op Aruba, zittend onder de ‘Porch’ (afdak) van ons huis gelegen aan een
droge rivierbedding (‘Rooi’), overdenk ik de laatste 30 jaar. Hoe zijn we op dit
kleine, maar mooie, tropische eiland terecht gekomen? Was dat te voorzien
toen ik begin 1984, als doctoraalstudent Geochemie en Stratigrafie, op de
Tyro aanmonsterde om deel te nemen aan een oceanografische expeditie
naar de Nares Abyssal Plain, een diepzeevlakte ten noorden van Puerto Rico
in het Caribische gebied? Ik denk het niet, of toch wel…..?
In de late herfst van 1983 brak ik mijn
rechteronderbeen op twee plaatsen. Ik zei
de chirurg dat ik in februari naar Puerto
Rico zou gaan voor mijn eerste oceanogra
fische expeditie. Nauwelijks gerevalideerd,
stapte ik op tijd aan boord. Doel van onze
reis was (geloof het of niet) om na te gaan
of het mogelijk was om radioactief afval op
te slaan in de dikke kleipakketten op de
abyssale vlakte, nabij de beruchte Bermuda
Driehoek. Het was mede mijn taak aan boord
om het poriënwater uit de sedimentmon
sters te persen, waarna de diagenetische
processen bestudeerd konden worden.

Tropen in een koelkast
Dit alles gebeurde overigens staande in een
zeecontainer met de handen gefixeerd in
een zogenaamde ‘glovebox’ met een stik
stofatmosfeer. De container werd constant
op 4°C gehouden om het monstermateriaal
(van ca. 5900 meter diepte) op diepzee
watertemperatuur te houden. Mijn eerste
drie weken in de Cariben bracht ik door als
een maanmannetje in een winddicht warm

houdpak. De ingehouden spanning aan boord
als er weer een ‘piston core’ werd geopend,
maakte echter veel goed. En de fysieke,
maar vooral mentale (tropen in een koel
kast), ‘ontberingen’ aan boord werden
ruimschoots gecompenseerd door een
prachtige rondreis op Puerto Rico geduren
de de vierde week van onze trip. Hier begint
de Caribische rode raad van mijn uiteinde
lijke carrière.

Regenwoud in een vulkaankegel
Na wat expedities in de wateren rondom
de Azoren en Madeira, mocht ik de tweede
helft van de tachtiger jaren van de vorige
eeuw opnieuw naar de Cariben. Ik werkte
inmiddels bij de Rijks Geologische Dienst.
Als opstapper op de Tydeman (of ‘A906’),
nu de Plancius, heb ik in de driehoek tus
sen St. Maarten, Saba en St. Eustatius een
eerste ruwe bodemkartering kunnen uitvoe
ren. Er is toen vooral gedetailleerd gekeken
naar de kustafslag en suppletiezandvoor
komens bij Phillipsburg in Groot Baai op
St. Maarten. Dit werk moest de basis

Pleistocene terrassen, en Holocene zandduin. | foto: Peter Curet)
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vormen om vanuit de Rijks Geologische
Dienst de kustwateren van de toenmalige
Nederlandse Antillen in kaart te brengen
(een droom van mijn leermeester Cees
Laban) op een vergelijkbare manier als
de standaard Noordzee-kartering. Helaas
bleek de tijd nog niet rijp; zowel vanuit de
Antillen als vanuit Nederland kregen we
onvoldoende steun om tot een systemati
sche aanpak te komen. Het bleef bij die
eenmalige inventarisatie-opdracht. Deze
drie eilanden zijn juweeltjes van tropische
eilanden met een prachtige natuur en fas
cinerende geologie. Met name heeft Saba
toen een onuitwisbare indruk achtergelaten,
met haar prachtige vulkaankegel waarin
een uniek klein stukje tropisch regenwoud
ligt opgesloten. Om niet te spreken van het
prachtige koraalrif aan de voet van diezelf
de kegel. Het zaadje voor mijn liefde voor
de Cariben werd geplant.

Passagieren op een sloep van de Marine
Enkele jaren later kreeg onze afdeling een
verzoek om de prachtige baaien van Cura
çao geologisch en milieukundig te onder
zoeken. Voor mij een unieke kans. Dankzij
een uitstekende samenwerking met de
Nederlandse Marine zijn geologische opna
mes van alle baaien gemaakt. De aanpak
was als volgt: in de (koele) vroege ochtend
seismische opnames maken (analyseren)
en monsters nemen van de bodem van de
baaien, rond het middaguur de monsters
beschrijven en een eerste milieukundige
screening uitvoeren in het waterlab van de
waterzuivering, en op basis van die screening
eventueel het bemonsteringsprogramma
aanpassen. Na terugkomst in Nederland
volgden nadere analyses en een rapport,
dat nog steeds gebruikt wordt als referen
tiestudie.
Door het verblijf op het eiland zelf kon ik
deze keer echt kennismaken met de lokale
bevolking en proeven van de cultuur. Wat
me vooral bij is gebleven is de vrolijke en
optimistische kijk op het leven; de calvi
nistische invloed van de Nederlanders is
in die zin (gelukkig) beperkt gebleven.
Ook blijkt zo’n klein eiland (Curaçao heeft
nu zo’n 140.000 inwoners) een enorme
smeltkroes te zijn van culturen: AfrikaansCaribisch, Joods-Portugees en Nederlands,
met invloeden uit de Arabische, Indiase en
natuurlijk Latijns-Amerikaanse cultuur. Het
zaadje kreeg water en begon te ontkiemen.

De familie Ebbing gaat Caribisch
Als belangrijk R&D instituut moet je tegen
woordig internationaal actief zijn, via inter
nationale netwerken samenwerken, projecten
of programma’s opzetten, subsidies vergaren.
Hierin is TNO altijd behoorlijk succesvol
geweest, maar het waarborgen van de con
tinuïteit is vaak lastig. Sinds een paar jaar
tracht TNO dat te bereiken door een aantal
filialen op te zetten op strategische plekken
in de wereld, de zogenaamde ‘branch offices’.
Zo ben ik gevraagd om voor Latijns Amerika
en de Cariben de mogelijkheden te onder
zoeken. Dit is een groeiregio met een
enorme kennishonger.
Mijn eerste focus werd het onderwerp
duurzame energie. Ik zou op 1 oktober
2010 starten. Bijna tegelijkertijd, eind
2010, zocht premier Mike Eman van Aruba
hulp bij TNO om een kenniscentrum op te
zetten op zijn eiland, met als kernthema
groene energie. Ik kreeg de vraag om te
helpen gezien mijn recente opdracht. Om
een lang verhaal kort te maken, 1+1 bleek
in dit geval echt 3. Wij helpen Aruba bij
haar ambitie en Aruba helpt ons bij onze
ambitie in dit werelddeel. Op 1 november
2011 opende TNO haar Cariben branch
office TNO (CBOT) op Aruba, waarvan ik
directeur mocht worden.

Contraproductief
Sinds die dag woon ik op Aruba; mijn vrouw
Anna Rosa heeft eerst haar werkzaamheden
in Nederland afgebouwd en is sinds het
voorjaar van 2012 ook op Aruba. Onze
kinderen (ex-student en studente) vinden
het niet erg om ons af en toe te komen
opzoeken. Het zijn allebei duikers en biolo
gen, dus dat zit wel goed met die riffen
rond Aruba. Het leven hier bevalt ons goed.
Cultureel wijken de Arubanen behoorlijk af
van de eerder genoemde Curaçaoënaars. Op
Aruba is de Arawak (indianen uit Colombia)
invloed nog duidelijk merkbaar, naast de

Rotstekening gemaakt door Awarak indianen | foto: Peter Curet)

Europese en Afrikaanse, en meer recente
lijk, de Noord-Amerikaanse.
De Arubanen zijn trots, vriendelijk, behulp
zaam en, in tegenstelling tot sommige
heersende opvattingen in Nederland,
gemiddeld hardwerkend. Bij mij op kantoor
werken inmiddels zes goed opgeleide Aru
baanse medewerkers, naast twee Neder
landers: een ijzersterk team. Zaken gaan
natuurlijk anders dan in Nederland, meer
Mediterraan zou ik willen zeggen (om het
voor de Nederlander wat dichter bij huis
te brengen). Zakelijk, privé en voor TNO is
een goede relatie de belangrijkste basis.
Is die er niet, dan is er geen vertrouwen
en dus geen continuïteit en commitment.
De Nederlandse manier - direct tot de kern
doordringen - werkt hier contraproductief.
Wil je als Nederlands bedrijf in deze regio
succes hebben, dan moet je fysiek aanwe
zig zijn. Het lijkt dat ik in mijn 20 jaar
buiten de Cariben, een switch gemaakt heb
naar duurzame energie. Deels klopt dat,
maar in de propositie van CBOT is duur

zaam omgaan met grondstoffen (lees
geologie) wel degelijk opgenomen.

De geologie van Aruba in staccato
Inmiddels heb ik me in de verrassend veel
zijdige geologie van dit kleine eiland kunnen
verdiepen. Ik noem in willekeurige volgorde
een aantal geologische fenomenen.
1.	Magmatische en vulkanische backbone:
Pillow lava
2.	Magmatische en vulkanische backbone:
Complexe deformatie van de Aruba Lava
Formatie
3.	Contact, enorm hiaat: Laat Pleistocene
koraalgroei op Laat Krijt vulkanisch
gesteente
4.	Bushiribana goudsmelter: Alluviaal goud
en goud uit kwartsdioriet
5.	Stormafzettingen: Recente “reef rubble
ridge”
6.	Pleistocene terrassen en Holocene zand
duinen
Een behoorlijk stuk ‘tekstboek’ geologie,
en voor Nederlandse studenten een uitge
lezen plek om kennis te maken met een
groot aantal geologische fenomenen en
processen. Ik help daar graag aan mee,
al was het alleen maar vanwege de rode
draad ….’
Noord (Aruba), Jan Ebbing
Een groot deel van de geologische historie van Aruba is overzichte
lijk vastgelegd in een excursiegids, in opdracht van CBOT en het
land Aruba, door: J. Meulenkamp en C. Driessen (editing en layout) , met bijdragen van: A. Curet, P. Curet, C. Driessen, C. Laban,
J. Meulenkamp, M. van Bergen en R. Wortel. Op dit moment is de
gids nog niet vrijgegeven voor brede distributie, i.v.m. rechten
rondom de illustraties en het fotomateriaal.

Stormafzettingen: recente ‘reef rubble ridge’. | foto: Peter Curet)
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Zee van vloeibaar water in Groenlandse sneeuw
(bron: Universiteit Utrecht)
Poolonderzoekers van onder meer
de Universiteit Utrecht hebben in
de ijskap van Zuidoost-Groenland
zo’n 5 tot 25 meter onder het

sneeuwoppervlak een laag vloei
baar water ontdekt die zich hon
derden kilometers uitstrekt. Het is
voor het eerst dat zo’n waterhou
dende laag in het koude poolge
bied is aangetroffen. De onder

zoekers beschrijven hun vondst in
Nature Geoscience van 22
december 2013.
Waterhoudende lagen, ‘aquifers’,
waren tot nu toe alleen aangetrof
fen in poreuze gesteenten en in
het sneeuwpakket van gletsjers
buiten de poolgebieden. Dat ze
zich ook in de veel koudere pool
gebieden kunnen bevinden is
onverwacht: in Zuidoost-Groen
land is de jaargemiddelde lucht
temperatuur 10 tot 25 graden
onder nul. De Utrechtse glaciolo

gen onderzochten hoe het vloeiba
re water zich in deze omstandig
heden kan handhaven.
“Het blijkt dat, om in deze koude
omstandigheden een permanente
waterlaag op deze diepte te vor
men, een combinatie van veel
sneeuwval in de winter en veel
smelt in de zomer nodig is”, aldus
dr. Jan van Angelen, verbonden
aan de Universiteit Utrecht en
één van de coauteurs. “De winter
sneeuw isoleert de waterlaag van
de koude atmosfeer, zodat deze
niet bevriest, terwijl de zomer

.agenda
18 februari 2014
Symposium ‘Natural Hazards’,
georganiseerd door de U.A.V.,
de studievereniging van Aard
wetenschappen aan de UU.
Info: http://www.uavonline.nl/
index.php/vereniging/agenda
19 februari 2014
PGK-lezing: Holocene evolution of
the Dutch coast; lessons for present
and future coastal maintenance
with sand, door Ad van der Spek,
Deltares. Aanvang: 17 uur, KIVI
NIRIA, Den Haag. Info: http://
www.pgknet.nl/
8-9 april 2014
NAC12. Info: https://nac12.nl/
Smeltwater op Groenlands ijs.

11 april 2014
PGK-excursie: Peat in the Nether
lands: geology, production and
energy. Info: http://www.pgknet.nl/
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Mw.dr. K.F. Kuiper
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W. de Weger
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Verhuisd
Drs. W.P. van Kesteren
Drs. F.J. van Kleef
Mevrouw S. Kuiper

18-19 april 2014
Excursie Sedimentologische
Kring naar de Westerschelde.
Info: https://sites.google.com/
site/sedikring/
24 april 2014
Dubbeloratie prof. dr. A. van Wezel
en prof. dr. K. van Leeuwen.
Info: http://www.uu.nl/faculty/
geosciences/NL/Actueel/agenda

15-16 mei 2014
5e Vlaams-Nederlandse Natuur
steendag, Betekenisvol gebruik
van natuursteen. Brussel.
Info: http://www.natuursteendag
2014.be
14 juni-26 oktober 2014
Tentoonstelling ‘Planetenjacht’ in
Teylers Museum, Haarlem. Info:
www.teylers.eu
16-19 juni 2014
76th EAGE Conference & Exhibi
tion 2014, Amsterdam. Info:
http://www.eage.org/events/index.
php?eventid=1000&Opendivs=s3
30 juni – 3juli 2014
17th Joint Geomorphological
Meeting, Luik, België. Info: http://
www.17th-jgm-liege2014.org/
24-26 september 2014
Conferentie ‘Deltas in Times of
Climate Change II’, Rotterdam.
Info: http://www.climatedelta
conference.org/

.internet

smelt de aquifer ieder jaar bijvult.
Deze bijzondere combinatie tref je
alleen aan in Zuidoost-Groenland.
Wij hebben berekend dat de
waterlaag een oppervlakte van
ongeveer 70.000 vierkante kilo
meter beslaat, bijna tweemaal de
oppervlakte van Nederland.”
Verder onderzoek moet uitwijzen
of de waterhoudende laag in ver
band staat met de recente opwar
ming in Groenland. De Groenland
se ijskap is voor ongeveer 90 pro
cent bedekt met een 20 tot 100
meter dikke laag samengeperste
sneeuw en bevat voldoende water
om wereldwijd de zeespiegel met
ongeveer 7 meter te laten stijgen.
De ijskap is, na die van Antarcti
ca, de grootste op aarde.

Publicatie
Extensive liquid meltwater storage
in firn within the Greenland ice
sheet, Nature Geoscience 2013.
Jason Box, Michiel van den Broe
ke*, Clément Miège, Evan Bur
gess, Jan van Angelen*, Jan
Lenaerts*, Lora Koenig, John
Paden, Cameron Lewis, Sivapra
sad Gogineni, C. Leuschen,
Joseph McConnell.
(* Universiteit Utrecht)
Dit onderzoek is onder meer
gefinancierd door het Nederlands
Polair Programma van NWO/ALW.

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
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
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Het witte strand van Aruba. | Foto: Peter Curet

