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Decennialang was Oost-Afrika een
vergeten uithoek voor de olie- en
gasindustrie; een regio zonder potentieel waar men beter geen tijd of
geld aan kon verspillen. Vooral vanwege het veronderstelde ontbreken
van rijke ‘source rocks’ (oliemoedergesteenten) werd het gebied ook
door exploratiegeologen grotendeels
afgeschreven. Deze veronderstelling
is volkomen onterecht gebleken; in
de afgelopen tien jaar hebben grote
olie- en gasvondsten in Oost-Afrika
een ware ‘boom’ ontketend. In 2006
ontdekte het bedrijf Tullow olie in de
Albert Rift in Oeganda (met geschatte
winbare reserves van 1,7 miljard
vaten) en in 2013 werd in de Lokichar Rift in Kenia ook olie ontdekt
(tot nu toe al meer dan 600 miljoen
vaten). De stroperige, wasachtige
olie uit de Tertiaire lacustriene
source rocks is moeilijk winbaar
en transporteerbaar, maar er liggen
al vergevorderde plannen voor een
pijplijn naar de kust.
Maar het zijn vooral de gigantische
gasvondsten in Mozambique en
Tanzania die de industrie (en de
geologen) hebben verrast. Op zoek
naar olie in de diepe offshore van
Mozambique, boorde het bedrijf
Anadarko in 2011 een klein gasveld
aan; gedreven door de groeiende
wereldwijde gasmarkt en geholpen
door verbeterde seismische en
boortechnieken werd verder gezocht
en bleek de vondst het randje te
zijn van een groep gasvelden met
een geschat volume van tussen de
150 en 200 Tcf (trillion cubic feet)
(ongeveer tweemaal Groningen).
In dezelfde periode is in de diepe
offshore van Tanzania nog eens
bijna 50 Tcf gas gevonden.
Behalve de industrie zijn ook de
betrokken regeringen nog nauwelijks bijgekomen van de opwinding
en de schrik. Veelal onderbemande
ministeries en staatsoliebedrijven
zijn na jaren vergetelheid nauwelijks toegerust om alle lokale en
internationale aandacht, verzoeken
en voorstellen goed te kunnen verwerken. De weinige geologen, ingenieurs, ambtenaren en beleidsmakers staan voor grote beslissingen
over hoe en onder welke voorwaarden deze vondsten moeten worden
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ontwikkeld; beslissingen die een
enorme invloed zullen hebben op de
economie en toekomstige ontwikkeling van het land. De angst voor een
grondstoffenvloek is groot.
In het zoeken naar de beste oplossing speelt Nederland een kleine,
maar groeiende, rol. Nederlandse
bedrijven staan in de rij om hun
diensten te verkopen. Maar vooral
voor de Nederlandse ervaring met
de ‘Dutch disease’ (de aanvankelijk
negatieve effecten van de gasproductie op de Nederlandse economie in
de jaren ’70) en de kennis opgedaan
in de opbouw van de Nederlandse
gasindustrie, infrastructuur, technologie, organisatie en beleidsstructuur bestaat grote belangstelling in
zowel Mozambique als Tanzania. In
samenwerking met de Nederlandse
overheid zijn verschillende projecten
opgestart met als doel capaciteitsopbouw te ondersteunen in alle
relevante sectoren, inclusief opleidingen in geologie. Hier ligt een
grote kans voor Nederland om deze
landen, die zo lang aan het infuus
van ontwikkelingshulp hebben
gelegen, te helpen om duurzaam te
profiteren van gaswinning en een
herhaling van ‘Dutch disease’ in
Oost-Afrika te voorkomen.

Zoals reeds vermeld in Geo-brief 5 heeft het hoofdbestuur van het KNGMG
besloten dit jaar twee Van Waterschoot van der Grachtpenningen toe
te kennen. De geselecteerden zijn Prof. dr. C.G. Langereis en dr. S.E.
Jharap.

Prof.dr. C.G. (Cor) Langereis
Cor Langereis heeft in de 80er
jaren van de vorige eeuw vorm
gegeven aan de magnetostratigrafie in Nederland én internationaal. Dit nu prominente onderzoeksgebied in de aardwetenschappen is door de geofysicus
Langereis uitgebouwd en betreft nu
één van de eerste, uitgebreide en
intensieve samenwerkingsverbanden tussen de geofysica en de
geologie in Nederland, volledig in
de geest van de grondleggers (in
de jaren 50) van het paleomagnetisch onderzoek in Nederland,
Prof.dr. M.G. Rutten en Prof.dr. J.
Veldkamp.
Sinds midden jaren 90 geeft Cor
Langereis leiding aan het Paleomagnetisch Laboratorium Fort
Hoofddijk van de Universiteit
Utrecht en hij doet dat tot op de
dag van vandaag op exemplarische
wijze. Internationaal wordt Cor
Langereis gezien als een autoriteit
op het gebied van paleomagnetisme.

Menno de Ruig

dr. S.E. (Eddie) Jharap
De in Suriname geboren geoloog
Eddie Jharap heeft zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor
de ontwikkeling van een nationale
olie-industrie voor Suriname.
Met groot doorzettingsvermogen,
heeft hij uit het niets voor de Surinaamse staat een zeer succesvolle,
oliemaatschappij opgebouwd. Jharap gaf 25 jaar leiding aan een
industrie die zich ontwikkeld heeft
van éénmans overheidsbureau tot
de oliemaatschappij ‘Staatsolie’ die
bij zijn afscheid in 2005 goed was
voor ca. 8% van Suriname’s BBP.
Eddie Jharap werd voor zijn verdienste reeds door de Surinaamse
regering beloond met ‘s lands
hoogste onderscheiding. De Universiteit van Suriname verleende
hem een eredoctoraat. Na zijn
pensionering is Jharaph maatschappelijk nog steeds actief;
hij houdt lezingen op Surinaamse
scholen en zet zich in voor achtergestelde bevolkingsgroepen om
mensen de kans te laten grijpen
hun droom waar te maken.

.aankondiging staringlezing
8 oktober 2014, Naturalis Leiden

Staringlezing: Een T. rex voor Leiden
Op woensdag 8 oktober zal dr.
Anne Schulp, paleontoloog bij
Naturalis Biodiversity Center,
Leiden, de Staringlezing verzorgen. De titel van de lezing is:
“Een T. rex voor Leiden”

Voorlopig programma:
15.00
ontvangst en rondleiding
‘achter de schermen’
(max. 25 personen)
16.00
Staringlezing (max.
100 personen)
17.00
borrel

Locatie:
Naturalis Biodiversity Center, te
Leiden.
Anne Schulp houdt zich vooral bezig
met onderzoek naar dino’s en andere
sauriërs. In 2006 promoveerde hij op
onderzoek aan mosasauriërs, de grote
zeereptielen die aan het einde van
het Krijt de zeeën onveilig maakten.
In 2012 was Anne Schulp betrokken
bij het opgraven van een 13 meter
lange mosasaurus in Maastricht.
Vorig jaar groef hij in Montana een

skelet op van Tyrannosaurus rex –
een skelet dat Naturalis nu naar
Nederland gaat halen, als ‘centerpiece’ in de nieuwe dinosauruszaal.
Voorafgaand aan de lezing heeft u
de mogelijkheid om het museum
te bezoeken. U kunt zich voor de
rondleiding en/of de lezing aanmelden door een mail te sturen
naar kngmg@kivi.nl.
De kosten voor niet-leden
zijn € 10 p.p.

.unesco
‘Liefdewerk oud papier’: bijklussen voor UNESCO
De Waddenzee staat sinds 26 juni
2009 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Van de negen Nederlandse Werelderfgoederen is dit
het enige erfgoed dat die status
heeft gekregen op basis van aardkundige eigenschappen. Dat de
UNESCO een object tot Werelderfgoed verklaart, houdt in dat
er in de rest van de wereld geen
gelijkwaardig monument of landschap bestaat. Dit keurmerk laat
dus duidelijk weten ‘Dit is heel
bijzonder’, of om het in de woorden van Guide Michelin te zeggen: ‘Vaut le voyage’. Zoiets trekt
toeristen en dat is goed voor de
plaatselijke economie. De Werelderfgoed-status brengt ook verplichtingen met zich mee: zo moet
het object goed beschermd worden
en moet daar voldoende geld voor
beschikbaar zijn. Kortom: voor
zowel natuur- als cultuurliefhebbers en voor de plaatselijke
horeca is het UNESCO-keurmerk
‘Werelderfgoed’ goed nieuws.

IUCN desktop reviewer
Wat heb ik als gepensioneerde
petroleumgeoloog met Werelderfgoed-objecten zoals de Waddenzee te maken? Gasputten boren in
de Waddenzee mag ik niet meer,
maar wat doe ik dan wel? Heel
simpel: ik klus in mijn vrije tijd
bij met het geven van cursussen
en adviezen aan oliemaatschappijen. Ook voor de UNESCO doe
ik zo nu en dan een klus, maar
dan op basis van ‘liefdewerk oud
papier’. Zo eens per jaar krijg ik
een e-mailtje met een tekst als:
‘Dear IUGS Colleagues, we are
permitting ourselves to contact
you after your exchange with
Wesley Hill, who suggested you
may be in a very good position
to serve as an IUCN desktop
reviewer of the World Heritage
nomination of the xxx location,
in particular as regards to the
geology of the site.’
Ja zeggen tegen zo’n verzoek
betekent het achter mijn bureau
doorlezen van een voordrachtdossier van enkele honderden
pagina’s en dat dossier beoordelen op zijn merites. Geen mooie

snoepreisjes dus naar fraaie, verre
oorden! Desondanks erg leuk om
bij zo’n voordracht betrokken te
zijn. Geeft het vleiende gevoel dat
je bijdraagt aan het instandhouden
en beschermen van een bijzonder
natuurgebied. Inhoudelijk is het
niet echt anders dan het beoordelen van een wetenschappelijk
artikel of een projectvoorstel voor
een oliemaatschappij als ‘peer
reviewer’. Het komt neer op een
rapportage grondig doorlezen en
beoordelen of het allemaal redelijk
beargumenteerd en gedocumenteerd is. En uiteindelijk het allerbelangrijkste: beoordelen of de
natuurwaarden en eventueel de
culturele waarden van dat gebied
inderdaad uniek in de wereld zijn.
Hoe raak je als petroleumgeoloog
betrokken bij het beoordelen van
Werelderfgoed-voordrachten? Zoals
geldt voor bijna alle leuke klussen:
via het kennis(sen)netwerk. Ik ben
namens het KNGMG een jaar of
tien actief geweest bij Geoheritage
NL / Platform Aardkundige Waarden. Bij dat platform heb ik me
samen met Hanneke van den
Ancker, Pim Jungerius en vele
anderen ingezet voor behoud en
bescherming van aardkundige
waarden binnen Nederland. Verder denk ik dat ik, op grond van
zeven jaar werken als veldgeoloog
bij de Geological Survey of Western
Australia, aardig wat afweet van
de geomorfologie van woestijnen
en karstgebieden. Voldoende basis
om als onafhankelijk deskundige
voor de UNESCO voordrachten te
mogen beoordelen voor het op
geologische /geomorfologische
gronden toekennen van de Werelderfgoed- of Geopark-status.

Natuur- en landschapswaarden
In de afgelopen jaren heb ik voordrachten grondig doorgespit en
beoordeeld voor de uitbreiding van
het Pirin National Park [Bulgarije;
2010]; toekenning van de Werelderfgoed-status aan Lacs d’Ounianga
in de Sahara [Tsjaad, 2012],
en van de Namibische Zandzee
[Namibië, 2013]. Deze beoordelingen gaan naar het IUCN World
Heritage Panel. Op de jaarlijkse

Tam Coc (“three caves”) langs de rivier de Ngô Dong in het Trang An karstgebied, Vietnam (Wikipedia).

bijeenkomst van het World Heritage Committee wordt formeel
besloten of de Werelderfgoedstatus al dan niet wordt toegekend.
Alle drie bovengenoemde voordrachten heb ik positief beoordeeld
en in het vermelde jaar werd
inderdaad het UNESCO-keurmerk
toegekend. Van de voordracht voor
het Trang An karstgebied (Vietnam) die ik in september 2013
beoordeelde, is de uitslag nog niet
bekend. De hele beoordelingscyclus vergt namelijk ongeveer
een jaar na het indienen van de
documentatie.
Een keer heb ik een voordracht
negatief beoordeeld. Weliswaar
voor Geopark status – een trapje
lager dan Werelderfgoed – maar
toch. Ofschoon voordrachten voor
Geopark-status niet hoeven te voldoen aan het criterium van “Outstanding universal value means
cultural and/or natural significance
which is so exceptional as to
transcend national boundaries
and to be of common importance
for present and future generations

of all humanity”, gaat de Geoparkstatus ook om bijzondere natuuren landschapswaarden. Helaas
was in dat geval de ingediende
documentatie van zeer matige
inhoudelijke kwaliteit en werd de
claim dat het om een zeer bijzondere lokatie ging niet waargemaakt.
Kortom: ‘helaas pindakaas’.
Ofschoon een vakantiereisje naar
de Lacs d’Ounianga middenin de
Sahara logistiek wat lastig te regelen zal zijn, ben ik optimistisch
dat een bezoek aan de Namibische
Zandzee of aan het Trang An karstgebied in Vietnam nog een keer te
combineren valt met een betaalde
klus voor een oliemaatschappij.
Tenslotte geef ik nog regelmatig
cursussen aan werknemers van
oliemaatschappijen in de Derde
Wereld en wordt zowel in Vietnam
als in Namibië intensief naar olie
en gas gezocht. Mocht het inderdaad zover komen, dan is dat
goed voor een volgende bijdrage
in de Geobrief.
Evert van der Graaff
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Location map of the NAG-TEC study area including the Millenium Atlas and Southern Permian Basin Atlas areas. The median March sea-ice extent is
plotted to illustrate the difficulties that it imposes on exploration activities east of Greenland. #: hydrocarbon field polygons provided by IHS Inc., 2014;
*: median sea-ice extent between 1980 and 2010 from Fetterer et al, 2002).

The Northeast Atlantic Ocean:
a new atlas for one of Europe’s
final frontiers
4
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The Northeast Atlantic Ocean is well-known as a supplier of depressions and fresh fish. Its Gulf Stream
provides us with a pleasant year-round temperate climate, despite our northerly location. The hydrocarbons in the basins off Norway are responsible for the unprecedented wealth of the Norwegians.
To a lesser extent the Faroes, UK and Ireland profit from these hydrocarbons too. But what about
the other side? Are there any hydrocarbons off Greenland, Iceland and Jan Mayen? This is where
the NAG-TEC project originated (Northeast Atlantic Geoscience Tectonostratigraphic Atlas).

In September 2008 the Northeast Atlantic
Geoscience (NAG) cooperation framework
was erected by the chief executives of the
regional geological surveys. The purpose
of this agreement was multifold. In addition to sharing knowledge and resources
on critical issues facing each of the surveys, it was envisioned that an economy
of scale could be achieved by developing
projects that no single survey could carry
out alone.

NAG-TEC Atlas project
In the spring of 2009 representatives of
the surveys met to discuss an initiative
centred around the tectonic development
of the North Atlantic with particular
emphasis on continental margin evolution
and understanding deep water basins
along the continental margins. The prolific
hydrocarbon presence on the east side of
the basin raises expectations for the west
side, based on geological relationships
between the two conjugate margins. To
answer fundamental scientific questions,
it became quickly apparent that it was
necessary to compile a comprehensive
database of information available to the
surveys from the entire region. Based on
the traditional strength of the national geological surveys, the idea to develop a new
atlas based on the tectonostratigraphic
evolution of the region quickly took hold.
Led by GEUS in Copenhagen, the BGS,
GSI, GSNI, ÍSOR, JF, NGU and TNO formally launched the NAG-TEC project on
1 June 2011. The project has 15 sponsors
and various research institutes and universities have collaborated with the project.
On 11 September 2014 the Atlas has been
officially presented to the sponsors.
Building on the experiences of the STRATAGEM ATLAS (Stoker, 2002), the Millennium Atlas (Evans et al., 2003) and the
Southern Permian Basin Atlas (Doornenbal
and Stevenson, 2010), the work was
organised into various work packages and
the scope of the project was defined. The
study area focuses on conjugate margins,
hence the boundary encompasses conjugate areas from the Bight Fracture Zone
in the south to the De Geer megashear
linking northern Greenland to Svalbard
and the western Barents margin.

Atlas
The results of the project have been published as an A3-size hard-copy atlas of
340 pages, titled “Tectonostratigraphic
Atlas of the North-east Atlantic region”.
The paper atlas will be made available free
of charge as a PDF in 2016, until when it
remains confidential. Besides the hard-copy
atlas a digital GIS-based product has been
made. This contains the data to reproduce
the maps and stratigraphic charts. Stratigraphic charts and geoseismic sections as
pdf files and a comprehensive literature
database with approximately 2500 references have been added to this digital
product which will be publicly available
in early 2019.
The atlas will ultimately aid the identification of target regions for hydrocarbon
exploration. Geologically speaking the east
and west side of the Northeast Atlantic
Ocean are conjugate margins, which implies
that the hydrocarbon basins known from
the east side are expected to be present
in some form on the west side as well.

Furthermore, there still are numerous
under-explored areas around the British
and Irish Isles and around Iceland, Jan
Mayen and the Faroe Islands. Therefore
the atlas aims at compiling a consistent
and coherent database of geological
information to contribute to research
and exploration in the Northeast Atlantic
region. On a regional scale the atlas gives
a general understanding of the many
different basins, their formation, timing
and correlation but also crucial information
on the setting and timing of igneous provinces. This is useful for discussions of key
risks and uncertainties on a local scale,
and may give a first idea about source
and reservoir rock presence, trap styles,
thermal history and preservation. The atlas
provides a valuable framework for oil
companies that already have or will start
exploration activities in the region.

Topics
The Northeast Atlantic Ocean is the result
of ocean floor spreading between Laurentia

Bingvellir in Iceland. This is where the Mid-Atlantic Ridge is visible above sea level. It marks the
centre of the spreading zone between Laurentia and Eurasia. It is also the site where Icelandic parliament (Albingi) was first established in the year 930. | Photo: Geert-Jan Vis

oktober 2014 Geo.brief

5

Logos of participating institutions.

and Eurasia, which occurred in the early
Cenozoic (Paleocene). The main sedimentary basins for hydrocarbon exploration
originated in the preceding Mesozoic Era
and were pushed apart as a result of Cenozoic sea floor spreading. These basins and
the subsequent Cenozoic development are
the main focus of the project.

The atlas concentrates on the four main
topics tectonostratigraphy, spreading
history, crustal structure and the history
of igneous provinces. Around these topics,
new maps were compiled using publicly
available data. The regional geophysical
and morphological context was mapped
using bathymetry, gravity anomaly and

magnetic anomaly. The Cenozoic evolution
of the region was mapped using magnetic
isochrones, oceanic-crust age models and
a kinematic model. For a tectonostratigraphic summary of the region structural
element maps, stratigraphic distribution
maps, geoseismic sections and regional
stratigraphic correlation charts were
constructed. For a petroleum geological
application, regional heat flow data were
gathered and used for a heat flow model.
The opening of the Northeast Atlantic
Ocean was accompanied by large-scale
volcanism during the Cenozoic (e.g. Faroe
Islands). The igneous rocks resulting from
this hamper hydrocarbon exploration and
are therefore mapped and their properties
are collected in a database. For a better
understanding of the geological evolution,
a compilation of the mantle structure from
the base of the crust to the core was made
using global tomography studies. Besides
the main NAG-TEC study area, relevant
surrounding peripheral areas were included
as well.

TNO contribution
TNO has contributed in the project with
ten employees. TNO has also been involved
as a member of the NAG-TEC Steering

Geoseismic section between the Shetland Islands and Norway. The section is based on Figures 4.11b
& 9.6a in The Millennium Atlas, Petroleum Geology of the Central and Northern North Sea (Zanella
and Coward, 2003). The basin-fill is characterized by a thick Triassic sequence in the Unst Basin and
a thick Cretaceous and Cenozoic sequence in the East Shetland Basin and Viking Graben, overlying
tilted fault blocks. Original source of seismic profile unspecified.
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North Sea peripheral area
The North Sea Basin is known for its
mature oil province in the northern and
central North Sea and mature gas province
in the southern North Sea. Based on data
in the Millennium Atlas and the Southern
Permian Basin Atlas, stratigraphic distribution maps of Devonian to Cenozoic sediments
were made for the entire North Sea Basin.
A generalized structural elements map for
the Late Jurassic-Early Cretaceous period
of the North Sea Basin was constructed.
That map provides an overview of the major
rift systems in the North Sea Basin, such
as the Moray Firth Basin east of Scotland,
the Viking Graben between the Shetlands
and Norway and its continuation into the
Central Graben between the UK and Denmark. Structural differences between the
northern North Sea on one hand and the
southern and central North Sea on the other
hand are mainly the result of halokinetic
movements of Lopingian (Zechstein) salt.
From the generalized tectonostratigraphic
columns of the North Sea Basin, it is interesting to observe the basin-wide presence
of the basalts of the Balder Formation
which is equivalent to the Basal Dongen
Tuffite Member in the Netherlands. This
horizon is believed to be synchronous with
an intense phase of pyroclastic activity due
to the onset of Atlantic sea-floor spreading
during the early Eocene.

.stukje steen
In deze nieuwe rubriek schrijven Timo Nijland en Wim Dubbelaar
(TNO) over natuursteen dat gebruikt wordt voor gebouwen en
beelden. Deze keer een steen met een eigenaardige naam.

Anröchter Dolomit
De steenhouwerswereld kent vreemde kostgangers: petit granit is kalksteen en sommige granieten worden marmers genoemd.
De meest vreemde betiteling van een steen
bij onze oosterburen is wel de Anröchter
Dolomit. Die heeft wel heel weinig met
dolomiet te maken. Anröchte Grünstein
is een betere benaming. Het is een groene
zandige kalksteen die gewonnen wordt bij
het dorpje Anröchte ten zuidoosten van
Soest in Westfalen. Lokaal werd de steen
al in de Middeleeuwen gebruikt, zoals aan
de tiende eeuwse St. Patrokli Dom in Soest
en de stadspoorten. In Nederland is het
typisch een steen voor de Jongere Bouwkunst. Onder meer Nijmegen en Rotterdam
kennen verschillende panden. Een mooi
voorbeeld in Rotterdam zijn de vooroorlogse Rotterdamse straattypes aan het Miner-

vahuis in Rotterdam (1949), door Johan
van Berkel gehouwen in Anröchte Grünstein.
Pakweg een decennium geleden is de steen
hier weer geïntroduceerd voor toepassing
als platen. De kleur van de in het Turonien
afgezette steen wordt veroorzaakt door
glauconiet. Er zijn groene en blauwgroene
banken, maar het meest opmerkelijk zijn
de vele grote fossielen. In de steen komen
onder andere belemnieten, ammonieten,
zeeëgels en diverse bivalven voor. Ze zijn
vaak opgebroken. Fossielen in de Anröchte
zijn ook mooi te zien in de bekleding van
de begane grond van een decennium geleden gerenoveerd appartementencomplex
aan de Weesperzijde in Amsterdam.

De St. Patrokli Dom in Soest.

Fossielen in de Patrokli Dom.

Het Minervahuis in Rotterdam.

De stadspoort van Soest.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Foto’s: Timo G. Nijland

Committee, atlas editor and chapter reviewer.
One of the main activities was the compilation of the Total Sediment Thickness
map and the stratigraphic distribution
maps of seven chronostratigraphic intervals
for the Northeast Atlantic (Devonian to
Eocene-Pliocene). TNO also played a leading role in the chapters for regional heat
flow mapping. The compilation of the
mantle structure was done in collaboration
with Utrecht University (Wim Spakman).
Together with CGG, TNO contributed oilslick data for the entire atlas area. Qualitychecked oil slicks are films of oil at the
water surface, resulting from naturally leaking oil reservoirs. The oil slicks indicate the
presence of an oil seep at the sea floor
and are therefore primarily applied for new
ventures exploration. The section on the
North Sea peripheral area was written by
TNO in collaboration with the BGS.

A group of young scientists from the NAGgroup have started to prepare new proposals
which include maintaining the database
up-to-date in the future and putting more
emphasis on data interpretation and
conducting more research.
Hans Doornenbal & Geert-Jan Vis, TNO –
Geological Survey of the Netherlands
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.voetlicht

Maarten Kleinhans: Hoogleraar
Processedimentologie van rivier
gedomineerde systemen in Utrecht
Maarten Kleinhans is op 1 juni jl. benoemd tot hoogleraar Processedimentologie van riviergedomineerde
systemen aan de Universiteit Utrecht. Een nieuwe leerstoel die zich bezighoudt met het gedrag van
rivieren, van de bron tot aan de monding in zee, compleet met stromend water, zandbanken en
plantengroei. Hier op Aarde, maar ook op Mars, waar de condities nauwelijks te vergelijken zijn met
die op Aarde, maar waar dezelfde natuurkundige wetten gelden. Daarmee valt veel te verklaren.

Maarten Kleinhans bij zijn zandbak in het fysisch-geografisch laboratorium van de UU.
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Neem een flinke bak, vul hem met zand en
zet de tuinslang erop. Wat gebeurt er als
het water gaat stromen? Loopt het weg via
een rechte geul, gaat de geul meanderen,
of ontstaat er een patroon van vlechtende
waterlopen? Wanneer gebeuren die verschillende situaties? Kun je de waterloop
misschien ‘sturen’ door verschillende soorten sediment te gebruiken, de hoeveel
water te wisselen of het water af en toe
‘een zetje te geven’ zodat het steeds onder
een andere hoek de bak in stroomt. Allemaal experimenten die Kleinhans uitvoert,
op de universiteit, met studenten die een
degelijke natuurkundige scholing hebben
gehad, maar ook met leerlingen van de
basisschool. Die weten nog niets van
mechanica en vloeistofleer, maar zijn wel
gewoon enorm nieuwsgierig en vinden het
geweldig om iets te onderzoeken: wetenschap te doen dus. En dammetjes bouwen
naderhand blijft leuk voor iedereen, met
of zonder natuurkundige kennis.

Pannenkoeken
Wetenschap op de basisschool is belangrijk, vindt Kleinhans. Het gaat niet om de
weetjes, zegt hij. Laat kinderen ergens over
nadenken. Geef ze een probleem – als je
pannenkoeken wilt bakken, is een ei dan
echt nodig in het beslag – en laat ze de
proefjes verzinnen die nodig zijn om het
antwoord te vinden. “Voor pannenkoeken
gebruik je een beslag van meel, melk en ei.
Maar is dat ei echt nodig? Als je dat aan
kinderen vraagt, dan denken ze dat ei nodig
is om het beslag te laten plakken. Die
hypothese kun je toetsen door pannenkoeken
te bakken met en zonder ei. En dan blijkt
dat … nou ja, probeer het zelf maar uit!”
Basisscholen moeten – zo staat het in de
wet op het primair onderwijs – kinderen
voorbereiden op de maatschappij en op hun
leven. Taal en rekenen zijn twee belangrijke
vaardigheden; maar wereldoriëntatie –
aardrijkskunde en geschiedenis – zijn
ondergesneeuwd op school. Bij die vakken
gaat het niet om ‘weetjes’, maar om het
begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en
hoe zaken met elkaar vervlochten zijn.
Kleinhans: “Feitjes zijn niet belangrijk,
het gaat om het begrijpen hoe iets werkt,
om nieuwsgierigheid, om het stellen van
vragen. Kinderen op die leeftijd kunnen
prima begrijpen wat wetenschap is, hoe
je met experimenten probeert een idee te
testen. Ik maak rivieren met ze in een bak
met zand en volg de stappen die bij goed
onderzoek horen. Dat vinden ze fantastisch.”
Leden van de Jonge Akademie (de onafhankelijke ‘jeugdafdeling’ van de KNAW)
hebben in 2012 meegewerkt aan het
opzetten van een programma om kinderen
tussen de 8 en 14 jaar kennis te laten
maken met wetenschap. Er is een website

De relatie tussen abductie, deductie en inductie (uit Kleinhans et al., 2010).

(www.wetenschapsknooppunten.nl) waar
wetenschappers en scholen informatie
kunnen krijgen. Er zijn regionale wetenschapsknooppunten waar universiteiten,
pabo’s en basisscholen samenwerken.
“Je kunt het zo gek niet verzinnen, maar
wetenschap is altijd uit te leggen, ook aan
kinderen van 8 jaar. Dat kun je leren; er
zijn cursussen, je hoeft het wiel niet zelf
uit te vinden. Kinderen kennis laten maken
met wetenschap is zo belangrijk. Het
onderwijs wordt er veel beter van en dat
alleen al maakt dat de wetenschap van
waarde is voor de maatschappij.”

Meanders
Kleinhans beweegt zich aan de randen
van zijn vakgebied, hij werkt samen met
naburige specialisaties – hydrologie en
sedimentologie – om zijn onderzoek breder
te trekken. Hij is echter ruim over de grenzen gegaan van de onwrikbaar geachte uitgangspunten om op een correcte manier
schaalexperimenten uit te voeren. Dat heeft
hem opvallende resultaten opgeleverd met
een rivier die is gaan meanderen – iets wat
tot dan niet lukte in een zandbak – en, een
van zijn laatste projecten, een ‘werkend
waddensysteem’.
Kleinhans: “Voor de opkomst van de computer bouwden ingenieurs schaalmodellen
van gebieden waar grootschalige ingrepen
zouden plaatsvinden, zoals de aanleg van
een nieuwe haven. Die experimenten waren
gebaseerd op natuurkundige wetten en
waren aan strikte regels gebonden. Omdat
het bijvoorbeeld niet mogelijk is om zand
van de juiste korrelgrootte te gebruiken bij
schaalmodellen, worden de hellingen in
het model steiler gemaakt. Die regels waren
noodzakelijk, want zou het model niet aan
die specifieke voorwaarden voldoen, dan

zouden er loze uitkomsten uit de experimenten komen, omdat het model niet
representatief was voor de ‘echte’ wereld.
Op die schaal, met dat probleem, werkt
het prima. Maar niet voor de vragen die ik
probeer te beantwoorden.”
Door soepeler met de schaaleisen om
te gaan, maar wel aan de belangrijkste
natuurkundige principes vast te houden,
heeft Kleinhans een rivier meanderend
gekregen. Er is een poeder aan het zand
toegevoegd als equivalent van klei, zodat
de rivier zijn eigen ondergrond kon maken.
Daardoor werden de oevers steviger, moest
de rivier zich dieper insnijden en werd de
geul smaller en ging meanderen. Door de
aanvoer van sediment en water in de bak
steeds te verplaatsen, bleef de rivier meanderen.

Eb en vloed
Van de Vici-beurs die Kleinhans in januari
van dit jaar gekregen heeft, gaat hij een
bak bouwen van 20 bij 3 meter voor zijn
onderzoek aan estuaria. De experimenten
die tot nog toe gedaan zijn om de effecten
van eb en vloed te onderzoeken, trachtten
het getij na te bootsen door de waterstand
in de bak op en neer te laten gaan, net als
hoog- en laagwater. Dat was geen succes,
want bij ‘eb’ werd het zand meegenomen
door de stroom richting de zee, maar bij
vloed was er geen sedimentverplaatsing
stroomopwaarts. “De hellingen in de bak zijn
steiler dan die in de natuur omdat je
gewoon zand gebruikt – en niet ‘zand’ op
schaal – en dan is het systeem niet na te
bootsen”, legt Kleinhans uit. “Ik ben het
getij gaan nabootsen door niet het waterniveau te veranderen, maar door de bak te
laten kantelen, zodat het water heen en
weer stroomt, net als bij eb en vloed.
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Dat kantelen van het hele zandbed gebeurt
natuurlijk niet in werkelijkheid, maar ik
krijg wel de energiegradiënten in het wateroppervlak die het transport van het sediment aandrijven het land op (bij vloed) en
af (bij eb). Ik heb in een kleine bak een
paar mooie, werkende waddensystemen
gekregen met lopende eb- en vloedscharen,
platen, estuaria en zo’n grote rivierbocht
vlak voor de rivier in zee uitstroomt. Met
de grote bak die nu gebouwd wordt, kan
ik bepaalde schaalproblemen aan de kant
gooien en er klei aan toevoegen, net als bij
de rivieren. Ik ga ook met een bewegend
schot in ‘zee’ golven maken. We gaan alfalfa zaaien op de slikken en de schorren. Ik
heb geen idee hoe het precies werkt en of
het succesvol wordt, maar het zal ons een
grote stap verder helpen.”
Een ander onderzoek richt zich op de vorming van puinwaaiers; grof sediment dat
met een beperkte hoeveelheid water de
helling afgestroomd is. Een moeilijk fenomeen om in het laboratorium na te bootsen,
omdat de maat van de korrels en de verhoudingen tussen de verschillende korrelgroottes erg belangrijk zijn. “Bij een puinstroom ontstaan twee ruggetjes van grind
naast elkaar, oeverwalletjes, die eindigen
in een grindtong met daarachter wat mod-

Cumberland Marshes, Canada. | Foto: M. Kleinhans
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der. De meeste experimenten tot nu toe
leverden een soort koeienvlaai op zonder
ruggetjes. Wij hebben enkele honderden
experimenten gedaan, systematisch het
sedimentmengsel steeds veranderd, en nu
lukt het ons om een puinwaaier te maken.
Op Mars komen ze ook voor. Onderzoek
daaraan kan informatie geven over de klimaatcondities die op Mars geheerst hebben.
De planeet kent honderden puinwaaiers,
maar slechts een stuk of zestig delta’s. Het
idee is dat door opsmeltende sneeuw een
beperkte hoeveelheid water is vrijgekomen
die een puinwaaier heeft gevormd. Een jaar
lang een flinke plens water vormt een delta,
een lange reeks kleine scheutjes water
levert een puinwaaier op.”

Deductie, inductie en abductie
Wetenschappers moeten zich bewust zijn
van de manier waarop zij wetenschap
bedrijven, hoe zij denken, modellen maken,
experimenten uitvoeren en conclusies
trekken door logisch redeneren. Kleinhans
gebruikt een driehoek om de verschillende
vormen van logica uit te leggen. Op de
drie hoekpunten staan de natuurwetten,
de beginsituatie en de eindsituatie (het
resultaat). Worden de beginsituatie en
natuurwetten gebruikt om de resultaten

te verklaren, dan is dat deductie (bijvoorbeeld het voorspellen van het weer).
Leiden kennis van de beginsituatie en
de resultaten tot generalisaties, dan is de
gedachtengang inductief (deze rivier geeft
in deze ondergrond dit patroon, dus alle
rivieren die door zo’n ondergrond stromen,
zullen dat patroon vormen). De derde, veel
minder bekende maar net zo vaak gebruikte methode van redeneren is abductief.
Dan worden natuurwetten en eindresultaat
gecombineerd tot een uitspraak over de
oorspronkelijke situatie (bijvoorbeeld
reconstructie van het klimaat).
Kleinhans: “Elke methode van redeneren
heeft zijn eigen Achilleshiel. Weet je die,
dan weet je ook wat de kwetsbare kant van
jouw soort onderzoek is. Andere disciplines
met een andere aanpak kunnen dit wellicht
oplossen en daarom is interdisciplinaire
samenwerking zo belangrijk. Daar liggen
de kansen op nieuwe ideeën en verrassend
onderzoek. Chaim Potok schreef het al in
zijn boek The Wanderings: ‘You cannot
truly cross the borders of your own culture
until you master the language of another’.
Je moet eerst de taal van de andere spreken. Dan kun je bruggen slaan.
Aukjen Nauta

.promotie

Romée Kars in het laboratorium.

Luminescentie aan het eind
van het tunnelen
Deze enigszins cryptische titel is die van mijn proefschrift over luminescentiedatering op veldspaat.
Luminescentiedatering is inmiddels een bekende geochronologische methode om het moment
van depositie van Kwartaire sedimenten te bepalen. De capaciteit van kwarts en veldspaat om
radioactiviteit ‘op te slaan’ in de vorm van een lichtsignaal (het zijn zogenaamde ‘dosimeters’),
kan worden gebruikt om te bepalen wanneer het zandlichaam waar de kwarts- of veldspaatkorrel
in gevonden is, voor het laatst aan licht blootgesteld is geweest.
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Luminescentiesignaal van een kwarts en een
veldspaat als functie van de laboratorium dosis
(de dosis response curve). Het signaal in kwarts
verzadigt bij lagere doses dan het signaal van
veldspaat.

Ioniserende straling als gevolg van radioactief verval is overal in de omgeving. Deze
achtergrondstraling zorgt ervoor dat elektronen in een kwarts of veldspaatkristalletje
naar een hoger energieniveau worden
gebracht. Wanneer de elektronen terugvallen,
kunnen ze soms vast komen te zitten in
een elektronenval: een foutje in de kristalstructuur of een chemische onzuiverheid.
Die ingevangen elektronen kunnen alleen
ontsnappen als het kristal aan energie, bijvoorbeeld licht of warmte, wordt blootgesteld. Eenmaal ontsnapt uit de elektronval,
kan een elektron samenkomen (recombineren) met een gat, een soort niet-elektron,
dat gevangen zit in een ander ‘foutje’ in de
kristalstructuur, een zogenaamd recombinatiecentrum. Tijdens recombinatie kan er
een lichtsignaaltje worden uitgezonden; dit
is het luminscentiesignaal.

Kalibratie

Post IR-IRSL leeftijden vergeleken met kwarts
leeftijden op dezelfde monsters. Zowel gecorrigeerde (modelled, donkergroene open symbolen) als direct bepaalde (uncorrected, lichtgroene dichte symbolen) post-IR IRSL leeftijden
worden gegeven. De zwarte lijn geeft aan waar
de post-IR IRSL leeftijden gelijk zouden zijn aan
de kwarts leeftijden.

Blootstelling aan licht gebeurt in de natuur
bijvoorbeeld tijdens het transport van
sediment door de lucht of door het water.
Zodra de zandkorrels worden afgezet en
begraven, kan het signaal opnieuw opbouwen. In het laboratorium gebruiken we licht
met een bepaalde energie om de juiste
elektronval te stimuleren (blauw voor kwarts,
infrarood voor veldspaat). Als je een monster voor luminescentiedatering neemt,
bereken je de leeftijd door: 1) te meten
hoe sterk het luminescentiesignaal in je
monster is (hoeveel elektronen zijn er
gevangen?); 2) dit natuurlijke signaal te
kalibreren door het te vergelijken met signalen die zijn gegenereerd na een laboratoriumdosis (de dosis respons curve), en aan

Het kaliumveldspaatkristal waar de experimenten met elektronische transities op zijn gedaan.
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de hand hiervan te bepalen aan hoeveel
dosis het monster blootgesteld is geweest
(de paleodosis); en 3) de paleodosis te
delen door het dosistempo van het omgevingsmateriaal (wat bepaald wordt door de
concentratie radionucliden te meten).
Het kan gebeuren dat na lange tijd alle
elektronvallen vol zitten: het kristal is in
verzadiging. Als dit het geval is, kan de
exacte leeftijd van het sediment niet meer
worden bepaald, hoogstens een minimum
leeftijd. Dit gebeurt sneller bij kwarts dan
bij veldspaat, omdat veldspaat een rommeligere kristalstructuur heeft en dus meer
foutjes die elektronen kunnen vangen.
Veldspaat kan je daarom gebruiken om
oudere sedimenten te dateren.

Stabiel signaal
Als het echter zo simpel was, zou er geen
proefschrift over geschreven hoeven worden.
Veldspaat heeft een groot nadeel, wat mensen er lange tijd van heeft weerhouden om
het mineraal te gebruiken voor luminescentiedatering. Door de ingewikkelde en
rommelige kristalstructuur van veldspaat
en de vele elektronvallen, liggen elektronenvallen en recombinatiecentra soms
dicht bij elkaar en die elektronen kunnen
vanuit de val direct recombineren met een
gat zonder dat het monster aan licht is
blootgesteld.
Dit proces heet kwantummechanisch tunnelen en het zorgt ervoor dat het signaal,
gedurende de tijd dat het sediment begraven
ligt, niet alleen opbouwt, maar ook weglekt.
Het signaal vervaagt (de Engelse term is
‘fading’). Bij het uitlezen van het luminescentiesignaal zitten er dus minder elektronen gevangen dat zou moeten, en wordt het
monster jonger geschat dat het werkelijk is.
Dit probleem werd lange tijd ondervangen
door het verlies van signaal in het laboratorium te kwantificeren en vervolgens voor
het verlies te corrigeren. Dit leverde soms
goede antwoorden op, maar het kwantificeren van de ‘fading rate’ blijkt niet helemaal
betrouwbaar en correctie zorgde dus voor
een grote onzekerheid op de leeftijden.
Recent is er een nieuwe manier ontwikkeld
om een stabieler deel van het infrarood
gestimuleerde signaal in veldspaat te meten.
Dit wordt gedaan door in twee stapjes te
meten: met een eerste stimulatie op lage
temperatuur wordt het instabiele deel van
het signaal verwijderd en met een tweede
stimulatie op hoge temperatuur wordt een
stabieler deel van het signaal gemeten.
Dit heet post-IR IRSL dateren. De methode
is erg veelbelovend omdat het de leeftijdsbepaling minder tot niet afhankelijk van
correctie maakt. Er zijn echter nog wel wat
vragen omtrent post-IR IRSL, zoals ‘kan
die hoge meettemperatuur geen kwaad?’
en ‘kan het signaal wel op nul gesteld
worden in de natuur?’.

dat de kalibratie van het natuurlijke signaal door middel van laboratoriumdoses
niet meer klopt? Na een aantal experimenten is gebleken dat het meest gebruikte
meetprotocol voor oude monsters geen problemen lijkt op te leveren, maar dat het
wel belangrijk is om van te voren te testen
welke temperatuur ingezet moet worden.

Restdosis

Romée bij de meetopstelling.

Het doel van mijn promotieonderzoek was
om het betrouwbare bereik van luminescentiedatering uit te breiden door bij te
dragen aan de ontwikkeling van veldspaatluminescentiedatering. Om mijn doel te
bereiken heb ik me op drie aspecten
gericht: 1) het uitbreiden en verdiepen van
de kennis over de fysische grondslag van
het luminescentiesignaal; 2) het valideren
van de nieuwe post-IR IRSL methode en
het testen van de bijbehorende meetprotocollen; en 3) het onderzoeken hoe goed het
post-IR IRSL signaal kan worden gebleekt
(dat alle elektronenvallen geleegd zijn).

Elektronen
Voor het eerste deel van mijn proefschrift
heb ik metingen gedaan op twee enkele
veldspaatkristallen uit een museum, een
natriumveldspaat en een kaliumveldspaat,
die al eerder voor onderzoek waren gebruikt
en waarvan al veel bekend was over chemische samenstelling en kristalstructuur. Ik
had toegang tot een bijzonder instrument
waarmee ik optische stimulatie met verschillende energieën kon toepassen; ik kon
de emissie-energie veranderen, ik kon
bestralen met X-rays en ik kon de temperatuur veranderen van 10-300 K. Door dit
laatste was het mogelijk om de invloed van
warmte op de elektronische transities uit
te schakelen en alleen naar het gevolg van
optische stimulaties te kijken.
Uit de experimenten is gebleken dat de
elektronische transities in de twee monsters erg verschillend zijn en dat de diepte
van de belangrijkste elektronenval erg
moeilijk te bepalen is. Wel hebben we voor
beide monsters een indicatie van die diep-

te gekregen. Door de complexe structuur
van de veldspaten zijn er geen nette transities en lopen verschillende processen in
elkaar over. Toch was het heel belangrijk
om deze experimenten te doen, omdat ze
duidelijk maken dat de ondiepe energieniveaus die in veldspaten aanwezig zijn,
een belangrijk rol spelen in het elektrontransport vanuit de belangrijkste elektronenval en dat deze niveaus op lage
temperatuur zelfs als tijdelijke elektronenval kunnen optreden.

Meetprotocollen
In het tweede deel van mijn proefschrift
heb ik me bezig gehouden met metingen
op geologische monsters uit verschillende
boorkernen uit Nederland en een aantal
samples uit groeves in Duitsland. De
leeftijden van deze monsters waren al
bepaald door middel van OSL-datering
met kwarts en konden dus worden gebruikt
om de nieuwe post-IR IRSL methode op
te testen. De resultaten kon ik vergelijken
met eerder gemeten conventionele IRSL
resultaten en het blijkt dat de nieuwe
post-IR IRSL methode inderdaad veel
beter werkt. De ongecorrigeerde post-IR
IRSL leeftijden komen goed overeen met
de kwarts OSL leeftijden en het lijkt er
zelfs op dat in sommige gevallen correctie
van het kleine signaalverlies dat nog wordt
gemeten niet nodig is.
Daarnaast heb ik ook gekeken naar de
meetprotocollen die worden gebruikt voor
post-IR IRSL datering. De hoge temperatuur die wordt gebruikt is vaak reden tot
zorg: kan deze behandeling veranderingen
veroorzaken in het kristal en ervoor zorgen

Het derde deel van mijn proefschrift was
erop gericht om het op nul zetten van
het post-IR IRSL signaal te onderzoeken.
Experimenten bevestigden dat hoe hoger
de stimulatietemperatuur, hoe lastiger het
signaal te bleken is met zonlicht. Het signaal
blijft afnemen bij aanhoudende blootstelling
aan licht; er blijft altijd een klein beetje
lading over. De ‘restdosis’ na blekingsexperimenten in het laboratorium kan daarom
niet gebruikt worden om een inschatting
te maken van de hoeveelheid dosis die is
achtergebleven in het monster ten tijde
van afzetting, de ‘overgebleven dosis’, en
derhalve nu deel uitmaakt van de totale
dosis. De restdosis is namelijk afhankelijk
van de geabsorbeerde dosis in het monster
en van de blekingstijd in het laboratorium.
Een betere manier om de overgebleven
dosis in te schatten is het meten van zeer
recent afgezet materiaal uit een analoog
sedimentair systeem.
Door de nieuwe kennis van de post-IR
IRSL methode kunnen we nu betrouwbare
veldspaatleeftijden berekenen tot wel
500.000 jaar oud. Dat is een hele verbetering ten opzichte van het bereik van
kwarts. Verder kunnen we met de verdiepte
kennis van de fysica achter luminescentie
in veldspaatmeetmethodes beter afstemmen.
Wat ik zelf de belangrijkste conclusie vindt
uit mijn proefschrift is dat geen monster
hetzelfde is en er dus niet zoiets bestaat
als een eenduidige oplossing of standaard
meetprotocol. Elk monster zou goed
gekarakteriseerd moeten worden voordat de
eigenlijke leeftijdsbepaling wordt gedaan.
Er blijft dus genoeg te doen voor luminescentiedateerders, maar veldspaatluminescentie behoort nu wel tot het lijstje robuuste methodes om het Kwartair te dateren.
Romée Kars, gepromoveerd aan TUDelft
Promotie TU Delft , 14 mei 2014. “Luminescence at the end of
the tunnelling. Investigating charge transfer mechanisms and
luminescence dating methods for feldspar minerals”.
In 2008 ontving Romée Kars de Escherprijs voor haar afstudeerscriptie ‘Feldspar IRLS dating of Late Pliocene, Early and Middle
Pleistocene Rhine fluvial sediments. A new approach towards
the correction of anomalous fading’. Zie Geo.brief 5, 2008,
op www.kngmg.nl, doorklikken naar Downloads.
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.excursie
Drie ijstijden in een tunnelbak in Noordhorn
Bij de aanleg van een tunnel in
Noordhorn (5 km ten noordwesten
van de stad Groningen) is recentelijk een meer dan honderd meter
lange sleuf gegraven. De tunnel
komt te liggen in een van de
meest noordelijke ruggen van het
Hondsrugcomplex. Het was dus
een unieke kans om verschillende
ijstijdafzettingen uit de literatuur
in het echt te bekijken. Temeer
omdat een ontsluiting van deze
omvang én van drie opeenvolgende ijstijden uitzonderlijk is voor

Noord-Nederland. Daarom werd er
op 5 mei jl. een ad-hoc excursie
georganiseerd door de Sedimentologische Kring om een blik te
werpen op de acht meter diepe
ontsluiting.

Oost-Baltisch
De rug Noordhorn-Zuidhorn is
een keileemopduiking en is de
Groningse uitloper van de Rolderof Slenerrug. De rug wordt omgeven door het open zeekleilandschap van Middag Humsterland

Shaded reliefbeeld (AHN2) van de rug Noordhorn-Zuidhorn.
De gele balk geeft het tunneltracé weer.
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aan de noordzijde en gaat over
in het klei op veenlandschap
naar het zuiden toe.
De tunnel wordt ongeveer in oostwestelijke richting aangelegd, wat
betekent dat deze loodrecht staat
op de strekkingsrichting van de rug.
In de noordelijke wand was een
duidelijke opeenvolging van vier
afzonderlijke sedimentpakketten
te zien. De onderste laag bestond
uit een zeer donkergrijze, brokkelige zware klei. We hebben dit
sediment geïnterpreteerd als glacio-

lacustriene afzettingen (‘potklei’)
van de formatie van Peelo uit het
Elsterien. In de klei waren kleine
glijvlakjes zichtbaar, als gevolg
van deformatie door de latere
ijsbedekking in het Saalien.
Hier direct boven was een compacte keileem aanwezig. De keileem
betrof hier een formatie van een
donkergrijze kleur met een dikte
van ruim vier meter. De keileem
was kalkhoudend, compact maar
homogeen zandig en op sommige
plaatsen sterk lemig. Het aantal

Overzichtsfoto, met onderin de donkergrijze potklei, direct daarboven de
Noordhorn keileem, overgaand in de keileem van het Nieuweschoottype.
De excursiegangers buigen zich over een dun laagje dekzand.

keien, stenen en grind was opvallend laag: in de gehele sleuf is
door aannemers slechts een
zevental zwerfkeien aangetroffen.
We hebben Silurische kalksteen,
zandsteen, grijze en zwarte vuursteen en rapakivigranieten aangetroffen, evenals een rode Oostzee
kwartsporfier. Dit duidt erop dat
het ijs materiaal vanuit de OostBaltische regio heeft aangevoerd.
We hebben de keileem geclassificeerd als het Noordhorntype dat
toebehoort aan de Assen-groep.
Deze keileem wordt beschouwd
als een grondmorene (lodgement
till), die is afgezet door de Hondsrug ijsstroom in de laatste fase
van de landijsbedekking met een
noordnoordwest-zuidzuidoostelijke
stroomrichting.
De overgang tussen de Noordhorn
keileem en de daaronder liggende
afzettingen van de formatie van
Peelo is zeer scherp en recht met
sporadisch een verspringend contact. De overgang helt af naar het
westen. Cryoturbate structuren zijn
in deze overgang niet aangetroffen.
Direct boven het scheidingsvlak
waren sleuringsverschijnselen
zichtbaar. Smalle, vaag begrensde
slierten potklei zijn ter plaatse in
de keileem opgenomen. Verder
naar boven wordt de keileem
geleidelijk wat bruiner, maar de
lemiger delen vertonen donkergrijze kleuren, met soms wat groenige reductietinten. Vermoedelijk
is de oorspronkelijke bovenkant
van de potklei geërodeerd bij
de vergletsjering in het Saalien.

Grindsnoer
Op de oostrand van de keileemrug
is, als derde afzetting, boven op
de Noordhornkeileem een ander
type keileem aangetroffen. Deze
is sterk kalkhoudend, heterogeen,
ongeconsolideerd en zeer grindrijk. Hier en daar is de keileem
gelaagd. Het grind is vooral afgerond en bestaat onder andere uit
graniet, rapakivi, zandsteen en
zeer veel kleine paleozoïsche kalksteentjes, waaronder fossielen van
(tabulate) koralen. De keileem
wordt afgewisseld door grofzandige,
sterk gelaagde smeltwaterafzettin-

gen. Vergelijkbare afzettingen zijn
tijdens recente bouwwerkzaamheden ook elders op de hoogste
delen van de rug van Noord- en
Zuidhorn aangetroffen.
We beschouwen deze keileem als
‘melt-out’ till, grondmorene die
wordt afgezet door het vrijkomen
van sediment uit het ijs door
afsmelting. We hebben de keileem geclassificeerd als het
Nieuweschoottype.
Bovenin het profiel gaat de keileem scherp over in een dunne
laag dekzand uit het Weichselien.
In het dekzand zijn cryoturbate
structuren aangetroffen. Het dekzand loopt geleidelijk af naar het
oosten, met hier en daar op het
contact met de keileem een dun
grindsnoer. Vermoedelijk heeft de
keileem hier aan het oppervlak
blootgestaan aan weersinvloeden
en is deze uitgespoeld of uitgewaaid. Op de onderkant van de
oostflank van de rug wordt het
dekzand afgedekt door Holocene
zeeklei, afkomstig van de Oude
Riet, een oude stroomgeul van de
zee die om de rug van Noord- en
Zuidhorn heen kronkelt, en verder
naar het zuiden zichtbaar is als
een inversierug. In het uiterste
oosten ligt de zeeklei direct op de
keileem. Blijkbaar is het dekzand
hier eerst weggespoeld voordat de
klei werd afgezet.
Ondertussen is de bouw van de
tunnel gestaag gevorderd. Recentelijk is 450.000 jaar aan ijstijdafzettingen ‘keurig’ afgedekt door
een laagje teelaarde. Binnenkort
gaat de tunnel open voor verkeer,
maar voor de nietsvermoedende
automobilist zal de korte afdaling
niet meer zijn dan een meter of
acht, en trekken drie ijstijden
onzichtbaar aan hem/haar voorbij…

Erosievlak tussen potklei (onder) en Noordhorn keileem | Foto: Huisman

Erik Meijles, UD fysische geografie
Rijksuniversiteit Groningen
Harry Huisman, Geopark
De Hondsrug
Voor meer informatie over keileemtypes en
gidsgesteenten wordt de lezer doorverwezen
naar de zeer toegankelijk geschreven site
kijkeensomlaag.nl

Nieuweschootkeileem met smeltwatergrind | Foto: Pierik
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.pgk-excursie

Ontsluiting bij Cap Gris-Nez. | Foto: Geert-Jan Vis

Franse analogen van de Friese Front Formatie

Petroleumgeologie en gastronomie van de Boulonnais
Afgelopen mei vond de voorjaarsexcursie van de PGK plaats die
traditioneel ook aandacht besteedt
aan de lokale gastronomie. Dit
jaar togen 19 PGK-leden naar de
Boulonnais in het noordwesten
van Frankrijk. Hier bevinden zich
langs de kust talrijke ontsluitingen
die mooi de ontstaanswijze en
inversie van Jura-formaties laten
zien. De afzettingen zijn erg
vergelijkbaar met die van de
Terschelling Zandsteen en Oyster
Ground Members in Noordzeeblok
L06. Ook bieden zij goed vergelijkingsmateriaal voor het Q13aAmstelveld van GDF-Suez.

Inversie
Regionaal gezien bevindt het
gebied zich aan de oostelijke kant
van een grote syncline die zich

van de zuidkust van Engeland tot
aan Noordwest-Frankrijk uitstrekt.
Het centrum hiervan is tijdens het
Cenozoïcum geïnverteerd en heet
nu de Weald Inversion. Onder
deskundige leiding van Olivier
Averbuch, Alain Trentesaux en
Nicolas Tribovillard (Université de
Lille 1) werden tijdens de eerste
dag onder andere Cap Blanc Nez
en de Cap Griz Nez aangedaan
aan de noordoostflank van de
geïnverteerde Weald Anticline.
Cap Blanc Nez dankt zijn naam
aan de witte Krijtgesteenten, zoals
ze bij goed weer aan de overzijde
van het Kanaal ook te zien zijn.
Iets naar het zuiden, bij Cap Griz
Nez staan de gesteentelagen volledig verticaal. Dit is het gevolg
van de Cap Griz Nez breukzone,
die de grijze Weald beds tijdens

Kustsectie bij Cran aux Oeufs met in de wand de ‘oeufs’. | Foto: Fokko van Hulten
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inversie heeft ontsloten en geplooid.
Deze verticale lagen zijn de enige
verticale Jurapakketten in het
Bekken van Parijs. Op het strand
van La Sirène zijn fraaie oesterriffen ontsloten, met daarop een
fining-upwards sequentie van
zandige stormafzettingen met
hummocky cross-stratification
naar mariene klei. Volgens de
gidsen vormden de riffen zich op
plaatsen met water dat rijk was
aan organisch materiaal en/of
methaan, dat mogelijk afkomstig
was van onderliggende breuken.
Aan de basis van de Argilles de
Châtillon ligt de zandsteen van de
Grès de Châtillon. De kleine oesterriffen op breuken zijn opnieuw
een aanwijzing voor breukactiviteit
tijdens afzetting. De overgang van
de zanden naar de overliggende

kleien van Châtillon vormt een
perfecte analoog voor de overgang
van de Amstelzanden naar de
Vlielandkleisteen in het Q13aAmstelveld voor de kust van
Scheveningen. Ook hier zijn
lagunaire afzettingen, die waarschijnlijk achter de kustbarrière
gevormd zijn aanwezig, evenals
mariene afzettingen vol sporen
van bioturbatie.
Een dikke eenheid in het gebied
is de Argilles de Châtillon van
Laat-Jura ouderdom. Het is een
kleisteen pakket met lokaal een
organisch gehalte (TOC) van 9%,
wat overeen komt met een maximum flooding surface. Hoewel
metingen laten zien dat het water
niet zuurstofloos was tijdens
afzetting van de klei, wijst de
gepreserveerde laminatie toch
op afwezigheid van bioturbatie.
Bentische Lenticulina sp. foraminiferen wijzen op een open marien
milieu tijdens afzetting.

Toverballen
Op de Argilles de Châtillon ligt
de Grès de la Crèche zandsteen.
Dit is een mooie strand-zandsteen
vol sedimentaire structuren zoals
golfribbels, herring-bone structures,
scheve gelaagdheid en soft sediment deformatie. Het meest in het
oog springend aan dit zandsteenpakket zijn de ‘oeufs’ (eieren) van
de Cran aux Oeufs. Deze balvormige
concreties kunnen enkele meters
groot zijn en de sedimentaire structuren lopen door in de ballen. Om
de ballen heen is het sediment

.boekbespreking
ongeconsolideerd waaruit kan worden geconcludeerd dat de begraving van de formatie niet meer
dan één kilometer diep moet zijn
geweest. Om deze toverballen nog
iets vreemder te maken, bleek er
geen verschil in compactie te zien
tussen de ballen en het omringende
sediment. De oorsprong van de
structuren moet gezocht worden in
een cementering met kalk korte tijd
na begraving, maar vóór de eerste
compactie plaatsvond. Een intrigerend geologisch verschijnsel.
Een loodgrijze hemel, striemende
horizontale regen en een strand
bedekt met algenschuim weerhielden onze gidsen er niet van
om een informatieve presentatie
te houden over de afzettingen bij
Audreselles. Toen het opklaarde,
en na een lekkere espresso, kon
iedereen zich op het strand droog
laten waaien tijdens een wandeling langs de kliffen. Hier was te
zien dat het bekken dieper werd
naar het zuiden omdat de afzettingen in die richting een meer
distaal karakter kregen.
Op de derde en laatste dag was
het de bedoeling om de Pointe
aux Oies aan te doen om daar de
allerjongste afzettingen van LaatJura ouderdom te bestuderen.
Hierin bevindt zich een sequentie
met tsumami-gerelateerde sedimentaire structuren. Helaas
belemmerde de straffe wind in
combinatie met hoog tij de toegang tot het strand, dat volledig
bedenkt was met algenschuim.
Het programma werd met een
Franse slag aangepast richting
Devonische kalksteen. De Carrière
du Boulonnais bij Wimereux is
een actieve groeve waarin MiddenJura oölitische kalkbanken discordant op Devonische carbonaten
liggen. De situatie is erg vergelijkbaar met die ten noorden van het
Londen-Brabant Massief zoals in
de ondergrond bij Woensdrecht,
hoewel de ouderdommen iets verschillen. Een uitstekende lunch
in Boulogne-sur-Mer besloot deze
geslaagde en interessante excursie met uitstekende gidsen, lekker
eten en een gezellige groep. Tot
de volgende excursie!
Geert-Jan Vis en Mart Zijp, TNO –
Geologische Dienst Nederland

Van vis naar vogel
Het leest lekker weg, dit 21 hoofdstukken omvattende boekwerkje
(14 x 21 cm) met vele kwinkslagen
en referenties naar het bereiden en
eten van dierlijk voedsel – je anatomische kennis vaart er namelijk
wel bij! Deze uitgave komt voort uit
collegestof voor studenten van de
Universiteit Utrecht, waar Reumer
bijzonder hoogleraar paleontologie
is. De hoofdstukken zijn logisch ingedeeld, en de onderliggende boodschap is meteen duidelijk – niet de
mens, maar vogels zijn de kroon op
de schepping, en in de evolutie is
‘toeval’ het centrale begrip.
Dat de eerder verhalende paleontologie een echte wetenschap is
die gefundeerde voorspellingen
kan doen, wordt mooi geïllustreerd
aan de hand van Tiktaalik (de
missende schakel tussen vissen
en andere gewervelde dieren).
Daarnaast wordt de cladistische
analyse (een methode om de
evolutionaire relaties tussen fossielen te bepalen), met name van
gewervelden, prima uit de doeken
gedaan. Het merendeel van de
illustraties deugt, maar sommige
foto’s zijn onscherp en een enkele
tekening heeft een twijfelachtig
maatbalkje.
Uiteraard zijn er ook puntjes van
kritiek op de tekst. Sommige stijlfouten hadden moeten worden
opgepikt in de laatste correctieronde, een aantal namen is foutief
gespeld (Osteichtyes, Maastrichtidelphis), van het verhaal van de
ontdekking van de Neanderthaler
komen in het boek twee versies
voor (pp. 23, 159), en hebben
echt alle haaien vijf kieuwopeningen? Hoofdstukken VIII tot en
met XI zitten boordevol feiten en
vakjargon; niet-ingewijde lezers
gaat het hier duizelen. Dat er twee
meervoudsvormen (‘Dinosaurussen’
en ‘Dinosauriërs’) naast elkaar
worden gebruikt staat lelijk. En:
in Zuid-Amerika komt ook een
longvissensoort voor en gibbons
hebben geen staart!
Serieuzer is een aantal andere
zaken in het boek. Bijvoorbeeld:
wat er over Pikaia (p. 30) wordt
geschreven is achterhaald – niet
de lancetvisjes, maar de zakpijpen

Reumer, J. • 2013 • De vis die aan land kroop. De evolutie van gewervelde dieren in vogelvlucht • 212 pp. • Historische Uitgeverij Groningen
• ISBN 978-90-6554-039-3 • Prijs: €25,00
zijn het nauwst verwant met de
vertebraten. In de ontwikkelingslijn naar de laatste is het sessielworden van de zakpijpen dus een
‘secundair’ verworven eigenschap.
Pertinent onjuist (p. 66) is dat
een embryo poept in zijn allantoïs;
het oude Duitse woord voor allantoïs, ‘Harnsack’, komt dichter bij
de waarheid, althans in reptielen
en vogels. In zoogdieren maakt de
allantoïs in verschillende gradaties
deel uit van de navelstreng/placenta,
en spelen de allantoïs-bloedvaten
een rol bij gasuitwisseling, aanvoer van voedingsstoffen en afvoer
van afvalstoffen tussen embryo en
moeder. Ook weten we dat bij de
meeste zoogdieren (pp. 112, 118)
het ‘ectotympanicum’ niet als
apart botje is te onderscheiden;
bij de mens fuseert het nét voor
de geboorte met het ‘temporale’
en wordt daarmee onderdeel van
het slaapbeen. De omschrijving
(p. 135) van de placenta is te
kort door de bocht; deze gaat wel
op voor Carnivora en onevenhoevigen, maar niet voor primaten,
varkens en knaagdieren.

Het laatste punt van kritiek gaat
over de verhouding tussen vertebratenpaleontologie en moleculaire
biologie (p. 177). Die is toch echt
anders dan in het boek wordt
gesuggereerd. Thewissen vond
weliswaar prachtige oerwalvissen
(wijzend op een terrestrische oorsprong van deze diergroep), maar
het is toch echt de moleculaire
biologie die heeft aangetoond dat
walvissen met evenhoevigen (in
het bijzonder nijlpaarden) verwant
zijn. De moleculaire biologie heeft
paleontologen gedwongen om
anders naar oerwalvissen te kijken.
In eerste instantie werden morfologische kenmerken, die wijzen
op genoemde verwantschap,
helemaal niet herkend.
Los van deze punten is dit boek
een aanrader; het geeft een prima
overzicht van de vertebratenpaleontologie, met ook voorbeelden
van Nederlandse bodem, en een
mooi startpunt voor een carrière
binnen deze tak van sport.
John W.M. Jagt

oktober 2014 Geo.brief

17

.boekbespreking

.personalia

.agenda

Dirk Wiersma, Afterglow:
Impressions of age and wear

Nieuwe leden
Drs. M.P.D. Pluymaekers
Drs. S.J.R. Schevers
R. Veeningen MSc
Dr. P. van der Vegt
Prof.ir. J.J. van der Vuurst de
Vries
M.H.A.A. Zijp

Tot en met 26 oktober 2014
Tentoonstelling ‘Planetenjacht’
in Teylers Museum, Haarlem.
Info: www.teylers.eu

Het valt niet mee de onafwendbaarheid van het vergankelijke uit
te beelden, maar dat is precies
wat Dirk Wiersma succesvol doet
met superbe foto’s en tekst in dit
boek dat momentopnamen biedt
van geleidelijke vernietiging door
de tijd. Wiersma, geoloog en fotograaf, beeldt reeksen thema’s uit.
Nu zijn tijd en vergankelijkheid
het onderwerp. Als ‘fotorealist’
doet hij dat door naast het schone
en indrukwekkende – het diepgerimpelde gezicht van een
‘centenaire’, een 100-jarige
boerenvrouw in Zuid-Frankrijk –
ook lelijke woonkazernes in het
Dresden van net na de Wende te
tonen. Maar behalve realist is hij
ook romanticus die de vergane
glorie van stilgevallen industrieën
in Wallonië betreurt, evenals het
toekomstig verdwijnen van deze
resten.
Wiersma werkt zijn onderwerp uit
in een reeks thema’s, de hoofdstukken in dit boek. ‘Gesteenten
en Ouderdom’ worden uitgebeeld
in uitwaaierende basaltzuilen
afgeslepen door zeegolven en
uitgeloogde kalksteen en graniet.
‘Ruïnes’ laten de resten zien van
vroeg-Christelijke kerken in Anatolië en van klassieke gebouwen
in Griekenland. De thema’s ‘Pastoraal’ en ‘Interieur’ komen tot
uitdrukking in een deels ingestort
klooster in Zuid-België en in verminkte kruisbeelden in kapelletjes
op kruispunten van landwegen.
‘Junk’ laat stapels ongesorteerd
tafelzilver zien en hopen weggeworpen fluitketels, terwijl ‘Stillevens’
gaan spreken door afgebladderde
deuren, stoffige flessen die licht
weerspiegelen en een navrant
Mariabeeldje in een grote granaathuls van een kanon geflankeerd
door kleinere hulzen.
Bij het thema ‘Afterglow’ kunnen
grafmonumenten niet ontbreken.
Ze variëren van pathetisch tot
opzichtig en accentueren de eindigheid van al wat leeft. Dat doen
ook de afgebladderde kerkdeuren,
gevaarlijk over een kloof hangende gebouwen en een autokerkhof
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Verhuisd
Drs. J.M. van Alebeek
Dr. M.C. Geluk
Mw. G.M. van der Linde
Overleden
René (R.P.) Kuijpers,
2 september 2014

8 oktober 2014
Staringlezing door Anne Schulp,
Naturalis Leiden: ‘Een T. rex voor
Leiden’. Zie ook pagina 2 van deze
Geo.brief. Info: www.kngmg.nl
9-10 oktober 2014
Palynologendag 2014, in het
Maasdal. Informatie: www.palynologischekring.nl (activiteiten).
10 oktober 2014
4e Natuursteenplatform, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Info: www.cultureelerfgoed.nl

.aankondiging
Surinamesymposium

De Graaf • 160 pp. • ISBN978
90 77024 80 5 • €39,50 •
Nederlandstalige versie van de
tekst via: www.aferglowbook.com

met de resten van wat eens
krachtige voertuigen waren.
Dit is een bijzonder boek met
prachtige foto’s begeleid door een
goed doordachte tekst. Dat de
foto’s geen onderschriften hebben
wordt gecompenseerd door verwijzingen ernaar in de tekst. Helaas
doorbreken die soms de continuïteit van de gedachten. Dat is de
enige kritische opmerking. Dit
boek stijgt verre uit boven een
‘gewoon’ koffietafelboek. Het is
een waardevol bezit voor iedereen
die wel eens nadenk over vergankelijkheid. Sterk aanbevolen.

Zoals u elders in deze Geo.brief kunt lezen is aan dr. S.E. Jharap,
oprichter en oud-directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.,
de Van Waterschoot van der Grachtpenning toegekend. Rondom de uitreiking zal op vrijdag 16 januari 2015 een symposium worden georganiseerd onder de titel:

“Economische Geologie van Suriname
– Olie- en Mineraalwinning”
Noteert u deze datum vast in de agenda! Het symposium zal vermoedelijk plaatsvinden in Den Haag. Meer gegevens zullen verschijnen in de
komende Geo.brieven en op de website.
Indien u geïnteresseerd bent in dit symposium of alvast meer informatie
wilt hebben kunt u een mail sturen naar dr. W.J. van den Bosch
(wimvandbosch@gmail.com).

Tom J. A. Reijers

Aanleg van de pijpleiding Saramacca-Tout Lui Faut in 1992.
| Bron: Staatsolie.com

.internet
1 november 2014
Women in Energy Seminar, georganiseerd door GAIA-GAN. Info:
www.gaia-netwerk.nl (activiteiten).
4 november 2014
Lezing Kring-Noord ‘Geomechanical
stress changes in the Groningen subsurface. Informatie: www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html
28 november 2014
Reünie Stichting geologisch instituut Amsterdam, aanvang 18.00
uur. Kantine ASV SWIFT, Plantage
Parklaan 20A, A’dam. Lezing
Menno de Ruig “Nieuwe gas- en
olievondsten in Oost-Afrika: van
geologie naar politiek-economische
uitdaging”. Info: www.sgia.nl
2 december 2014
Lezing Kring-Noord ‘What factors
control oil and gas fill in a hydro-

carbon trap’, prof. J. de Jager.
Informatie: http://www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

7 januari 2015
Lezing Kring-Noord ‘New insights
in the sedimentology of Permian
clastics in the Groningen area’,
dr. C. Visser.
3 februari 2015
Lezing Kring-Noord ‘Hydrates
and their expected role in future’,
dr. L. van Geuns.
13 februari 2015
Aardwetenschappelijke Loopbaandag 2015, VU Amsterdam.
Info: www.sald.nl
20 maart 2015
5e Natuursteenplatform, Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Info: www.cultureelerfgoed.nl

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen UvA: 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: 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/
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
Studievereniging GeoVusie (VU): www.geovusie.nl
Studievereniging U.A.V. (UU): www.uavonline.nl
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De noordpunten van de eilanden Eysturoy en Streymoy, gezien vanaf Kalsoy (Faeröer Eilanden). | Foto: Geert-Jan Vis

