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Onlangs mocht ik meedoen aan  
een uitzending van het socratische 
ondervragingsprogramma ‘De Achter-
kant van het Gelijk’, een televisie-
programma van de VARA dat aan-
vankelijk werd uitgezonden eind 
vorige eeuw en nu, eenmalig, nog 
een keer. Het onderwerp, de opwar-
ming van de aarde, ligt presentator 
Marcel van Dam na aan het hart. 
Door zijn vraagstelling trachtte hij 
ons, de ondervraagden – naar goed 
gebruik ‘autoriteiten’ met verschil-
lende invalshoeken – openheid van 
zaken te laten geven over onze 
beweegredenen, motieven zo je wilt, 
over fundamentele kwesties uit ons 
menselijke bestaan. Marcel pro-
beerde er achter te komen of en hoe 
wij ons laten leiden door ethische 
principes. Deze ethische principes 
kwamen echter niet uit de verf.
Over de oorzaak van de opwarming 
ontstond nauwelijks discussie, het 

geluid van de CO2-criticasters bleef 
uit. Marcel vergeleek het klimaat-
dilemma met een op moeder aarde 
afkomende meteoor en gaf daarmee 
publiek en deelnemers een gevoel 
van urgentie: er moet nú wat gebeu-
ren anders gaat het goed mis.
De ideeënwereld van de deelnemers 
was heterogeen. Het standpunt van 
de IPCC werd verwoord door Jean-
Pascal van Ypersele, de denkwereld 
van de oliemaatschappijen door 
Jeroen van der Veer, voormalig CEO 
van Shell, de alternatieve oplossing 
door Marjan Minnesma, de politiek 
door de voorzitter Borgingscommis-
sie Energieakkoord, Ed Nijpels. Het 
filosofisch analyseren en benaderen 
van het probleem werd door de filo-
soof Herman Philipsen toegelicht. 
Ik werd aangekondigd als energie-
deskundige en geoloog, iemand  
die “álles van fossiele brandstoffen 
weet”. Ook Appy Sluijs, hoogleraar 

.van het bestuur

Paleoceanografie in Utrecht, kenner 
van klimaatveranderingen en van de 
relatie tussen CO2 en het klimaat, 
deed mee aan deze uitzending en liet 
in zijn interventies de geologische 
context, met name het Paleoceen-
Eoceen temperatuurmaximum, goed 
aan bod komen.
Wat ík miste in de uiteindelijke uit-
zending – in het opnamemateriaal 
moest aanzienlijk worden gesneden 
– was het gloedvolle betoog om 
vooral vanuit Europa onderzoek te 
stimuleren, te financieren. Het zal 
niet in het format van de persoon lijke 
ethische dilemma’s hebben gepast. 
Een dag later raakte de media bijna 
in extase over het hoogwaardige 
staaltje techniek dat het landertje 
Philae van de Europese ruimte-
sonde Rosetta op de komeet 67P/
Tsjoerjoemov-Gerasimenko terecht 
deed komen, heel ver van de warme 
moeder aarde. De Europese Com-
missie koos bijna tegelijkertijd haar 
oudste wetenschappelijke positie, 
die van chief scientific advisor (CSA) 
af te schaffen: er wordt gezocht 
naar nieuwe structurele input vanuit 
de wetenschap.
In Nederland lanceerde de KNAW 
onlangs een online podium voor 
discussie over de nationale weten-
schapsvisie. De site https://podium.
knaw.nl biedt onderzoekers van  
universiteiten en onderzoeksinstituten 
een centrale plek voor een open, 
constructieve discussie over de  
uitgangspunten en de gevolgen van 

.van de penningmeester

Tijdens de afgelopen ALV is in - 
gestemd met een verhoging van 
de contributie. Deze gaat in per  
1 januari 2015. Het lidmaatschap 
voor gewone leden bedraagt dan  
€ 80; promovendi € 50 en voor 
studentleden € 20. De komende 
weken zult u hiervoor een nieuwe 
factuur voor ontvangen. Om kosten 
te besparen zullen wij de facturen 
zoveel mogelijk versturen per 
e-mail. Om de betaling voor een 
ieder te vergemakkelijken is het 
aantal betalingsmogelijkheden 
uitgebreid. 

1)  Er is er een nieuw machtigings-
formulier opgesteld dat voldoet 
aan de SEPA-eisen. Dit betekent 
dat leden met een buitenlandse 
– lees Europese – bankrekening 
nu ook van een machtiging 
gebruik kunnen maken.  
De bestaande machtigingen 
blijven geldig.

2)  U kunt nu ook de betaling van 
uw lidmaatschapskosten verrich-
ten via PayPal. Ook van buiten 
Europa kunt u direct recht-
streeks uw betaling voldoen. 

Hierbij heeft u de keuze voor een 
eenmalige betaling of een auto-
matisch terugkerende betaling.  
In het laatste geval geeft u in feite 
ook een machtiging af. Betaalt u 
liever via uw creditcard, dan ver-
zoeken wij u ook van deze dienst 
gebruik te maken; een PayPal-
betaling kunt u koppelen aan uw 
creditcard (of uw bankrekening). 
Naast bovenstaande betaalvormen 
kunt U natuurlijk nog steeds 
gebruik blijven maken van een 
bankoverschrijving. 
Alle informatie over de nieuwe 
betaalmogelijkheden vindt U op 
de KNGMG website / contact en 
lidmaatschappen / betalingen link.

Els Ufkes, penningmeester

De achterkant en de kennis

Nieuwe betaalmogelijkheden 
lidmaatschapskosten

de kabinetsplannen. Opvallend is  
de alomvattende Nationale Weten-
schapsagenda, het instellen van 
een permanente commissie voor 
grote wetenschappelijke infrastruc-
turen. Het opwarmen van de aarde 
mag zich verheugen in warme 
belangstelling, de verwevenheid 
met kennis van de geologie is 
inmiddels gemeengoed. Ik heb goede 
hoop. Gelukkig dat ik op deze plek, 
hoe bescheiden ook, de noodzaak 
voor financiering van technologisch 
en wetenschappelijk onderzoek op 
ons vakgebied kan onderschrijven. 
Onderzoek over energievoorzieningen 
blijft bittere noodzaak. 
Nog meer aardse zaken: zoals eer-
der aangegeven zal het secretariaat 
van het KNGMG niet langer gevestigd 
zijn bij het KIVI in Den Haag.  
De financiële en secretariële zaken 
van ons genootschap zullen vanaf 
begin 2015 vanuit een andere locatie 
worden aangestuurd. Het postadres 
blijft hetzelfde (zie colofon).

2015 belooft een mooi KNGMG-jaar 
te worden. Veel activiteiten staan op 
de rol (zie .agenda) en het hoofd-
bestuur kijkt uit naar een goed 
gesprek met de leden tijdens de 
jaarvergadering in mei naar aanlei-
ding van o.a. de bevindingen van de 
commissie ‘Toekomstvisie KNGMG’. 
Ik wens u plezierige feestdagen en 
een gezond 2015.

Lucia van Geuns

Vrijdag 13 februari 2015, VU Amsterdam

Aardwetenschappelijke Loopbaandag

De tweejaarlijke Loopbaandag biedt studenten een uitgelezen kans om  
in contact te komen met bedrijven binnen de vakgebieden geologie, geo-
techniek, fysische geografie, milieu- en bodemkunde, geo-archeologie, 
hydrologie en GIS. Er zullen workshops en lezingen zijn, met Bert van der 
Valk (Deltares), Aafke Bouma (Shell) en Martin Bloemendal (KWR Water 
en TU Delft) als sprekers. Nieuw is een debat, geleid door Lucia van Geuns 
over de maatschappelijke rol van aardwetenschappers in onder meer de 
energietransitie. De dag wordt afgesloten met een borrel in de Foyer.
Studenten kunnen zich aanmelden via www.sald.nl.
Bedrijven kunnen informatie opvragen via bestuur@sald.nl

.aankondiging
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Onlangs stond ik met een jongere 
collega te praten over verre landen 
en andere culturen. Hij was weer 
eens in China geweest en vertelde 
over indrukwekkend mooie land-
schappen, maar ook van gebieden 
die door menselijk ingrijpen totaal 
verknald zijn. Rijkdom tegenover 
bittere armoede en gewoonten die 
anders zijn dan de onze. Reizen 
doet verhalen luidt het gezegde. 
“Om wat van de wereld te zien, 
ben ik geologie gaan studeren”, 
vertelde ooit één van mijn leer-
meesters. We bespraken opvallen-
de cultuurverschillen. Mijn collega 
uitte zijn verbazing over het feit 
dat het werkdomein van de geo-
logen in China sterk verkokerd is. 
Zo was het uitgesloten, vertelde 
hij mij, dat hij en zijn Chinese 
counterpart klakkeloos de grens 
van hun veldwerkgebied zouden 
overschrijden. Dan kwam men in 
het domein van een andere gere-
nommeerde professor en dat was 
not done. Hij vond dat echt alle 
perken te buiten gaan en onvoor-
stelbaar dat zoiets bekrompens in 
de 21e eeuw nog mogelijk is.
Grijnzend zei ik, “helemaal niet 
typisch Chinees, dergelijke verhou-
dingen hadden we hier in de jaren 
1960-70 ook”. Alsof een ongelovi-
ge mij aankeek en dus moest ik wel 
voorbeelden noemen. Het eerste 
speelde eind jaren vijftig, toen de 
Wageningse bodemkundige Leen-
dert Pons met studenten en mede-
werkers naar Amersfoort toog omdat 
daar in een diepe bouwput bij het 
nieuwe ziekenhuis afzettingen uit 
het Eemien en Vroeg-Weichselien 
ontsloten waren. Bij de put aange-
komen keek Pons naar beneden  
en zag tot zijn schrik dat Waldo 
Zagwijn en collega’s van de Rijks 
Geologische Dienst daar aan het 
werk waren. “Te laat”, mompelde 
hij en zonder af te dalen in de put 
maakte hij rechtsomkeert.
Een ander voorbeeld dat mij is 
bijgebleven gaat terug naar een 
vakgroepdiscussie aan de VU in 
de vroege jaren zeventig. Ik zat in 
de kandidaatsfase van Fysische 
Geografie en Laaglandgenese. Er 
was een reorganisatie aan de gang 
(toen ook al) waarbij het aantal 

afstudeerrichtingen van vier naar 
twee werd teruggebracht. Demo-
cratisch als we toen waren, praatte 
de studentengeleding uiteraard 
mee. Dat er twee afstudeerrichtin-
gen afvielen vonden we eigenlijk 
niet zo’n probleem, ook al waren 
daardoor mensen verkeerd voor-
gesorteerd. Het instituut had de 
Kwartairgeologie hoog in het 
vaandel staan, maar als studenten 
vonden we karteren in de noorde-
lijke kustvlakte en wat onderzoek 
in het Laat-Glaciaal toch enigszins 
beperkt. Oudere Kwartaire afzet-
tingen zagen we alleen even in de 
veldcursus bij Uelsen voorbijkomen. 
In de reorganisatie zagen we kan-
sen om het Kwartairgeologische 
curriculum te verbreden. Als sug-
gestie riepen we dat er vele 
prachtige ontsluitingen op de 
Veluwe waren die zeer de moeite 
waard waren om te bestuderen. 
De toenmalige hoogleraar keek 
ons verbouwereerd aan en zei: 
“maar dat kan niet, want de Velu-
we is van Maarleveld”. Daarmee 
was de discussie gesloten. Voor-
waar beste collega, wat jij in 
China waarneemt was hier 40 jaar 
geleden ook common practice.
Ik vind het nog steeds een mooi 
verhaal en de moeite waard om 
door te geven. Tegelijkertijd reali-
seer ik me dat er Genootschappers 
zullen zijn die niet weten wie 
Maarleveld was. Hij was een 
Utrechtse fysisch geograaf die pro-
moveerde op grindonderzoek van 
Pleistocene afzettingen in Neder-
land (nog steeds een klassieker), 
werd later hoogleraar aan de UvA 
en werkte bij de Stichting voor 
Bodemkartering aan de Geomorfo-
logische Kaart van Nederland. De 
stuwwallen en ontsluitingen op de 
Veluwe behoorden inderdaad tot 
zijn onderzoeksterrein.
Ondanks het prachtige Eeuwboek 
van het Genootschap zullen er nog 
talloze anekdotes en verhalen zijn 
uit de geschiedenis van aardweten-
schappelijk Nederland. Verhalen 
die de moeite waard zijn om te  
herhalen en die we als corporate 
memory van het Genootschap 
levend kunnen houden. Daar zit 
een uitdaging voor ons allen. De 

.kerstboodschap

De Veluwe is van Maarleveld!

De binnenplaats van Babel • 
Salomon Kroonenberg (2014) • 
Atlas Contact, Amsterdam •  
351 pp. • circa 180 afbeeldingen 
• € 21,99 • ISBN: 92890 450 
2605 3

Bijna alle vogels vliegen en bijna alle 
geologen reizen; vreemde talen klin-
ken. Gesprekken en drukwerk dagen 
uit tot ontcijfering. Kroonenberg, 
taalknobbeldrager, wil niet slechts 
de boodschap begrijpen, maar ook 
het medium, de vreemde taal. 
De persoonlijke neerslag van geo-
loog Kroonenbergs leven met taal 
ligt hier voor ons, met veldwerk en 
al. Zijn stambomen lijken op de 
cladistiek van genetici – ze gaan 
uit van levende talen en wijzen van 
daaruit naar het verleden terug.
De auteur start in bijbels Babel, 
een woordspelige benaming die 
‘verwarring’ blijkt te suggereren. 
Kroonenberg ontvlecht de verwar-
rende taalveelvoud op reizen in de 
Kaukasus, Irak, het Guyana-schild, 
Indonesië, Israël, Duitsland; reizen 
grotendeels met geologisch hoofd-
motief, maar ook wegens taal- en 
familieverledens. Het relaas is geen 
compendium historische taalkunde, 

maar wel een aanrader voor wie dat 
onderwerp boeit en de voortreffelij-
ke schrijver Kroonenberg waardeert. 
Avontuurlijk is Salles idee waarom 
de vroege mens zich verspreidde: 
uit nieuwsgierigheid, omdat het 
kon. Mijns inziens liet het oermen-
selijk bestaan, altijd op zoek naar 
eten, daarvoor geen ruimte. Hon-
ger en angst zullen sterkere drijf-
veren geweest zijn dan toerisme!
Een foutje in de tekst maakt de 
Heidelbergmens van Atuaperca 
twee miljoen jaar te oud. En de 
(Europees cultureel bepaalde) term 
Mesolithicum wordt in Afrika niet 
meer toepasselijk geacht. Maar het 
is makkelijk zout te leggen op ver-
dwaalde slakken in een tekst zo 
rijk aan gegevens en inzichten. 
Helaas zijn sommige illustraties 
ondermaats weergegeven, het 
redactioneel werk is uitstekend.
Tenslotte: er is een Nederlandse, 
Miocene gastropood die Babylonia 
heet. Het zijn forse slakkenhuizen 
met de zware spiralen van de 
toren van Babel, zoals afgebeeld 
in oude gravures.

Bert Boekschoten
VU Amsterdam

.boekbespreking

De binnenplaats van Babel

Geo.brief is het perfecte medium 
om die verhalen door te vertellen. 
De redactie hoort ze graag en ik 
weet zeker de leden ook en in ons 
collectief geheugen zal toch een 
aanzienlijke hoeveelheid van derge-
lijk verhalen zijn opgeslagen. Kort-
om, u begrijpt het al: kom er maar 
mee voor de dag. Stukjes voor de 
Geo.brief zijn altijd welkom, ook 
van andere onderwerpen. Wat mij 
betreft heeft u hiermee alvast één 
goed idee voor de invulling van het 
aanstaande Kerstreces. Het is de 
tijd waarin we even gas terugnemen 
om met familie en vrienden samen 
te zijn en plannen voor het nieuwe 
jaar gaan maken. Een stukje maken 

voor de Geo.brief past daar natuur-
lijk prima bij. Als redactie blijven 
we natuurlijk aan u trekken maar 
we willen ook iedereen die in het 
afgelopen jaar een bijdrage aan de 
Geo.brief geleverd heeft van harte 
bedanken voor de geleverde inspan-
ning. Die bijdragen maken het blad 
de moeite waard.
Rest mij om u, mede namens de 
andere redactieleden, allen fijne 
feestdagen en een zeer voorspoe-
dig 2015 toe te wensen. Hopelijk 
zorgt uw kerstboom voor een sfeer-
vol eind van het jaar, misschien 
komt die wel van de Veluwe.

Wim Westerhoff
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Het uitgangspunt van het eerste onderzoek 
was puur het zoeken naar een technische 
oplossing, iets wat de eerste onderzoekers 
niet is euvel te duiden. Het paste in de 
tijdgeest van de beginjaren zeventig. Tech-
nische kennis is onontbeerlijk voor een  
zinvolle discussie. Maar ook het vinden van 
‘slechts’ een technische oplossing was niet 
simpel, er waren veel disciplines nodig die 
niet allemaal dezelfde taal spraken. De 
werkgroep, ingesteld door het RCN (Reactor 
Centrum Nederland, later omgevormd tot 
Energie Centrum Nederland - ECN), bestond 

.onderzoek

Veertig jaar onderzoek naar 
opberging van radioactief afval

Meer dan 40 jaar geleden, in 1971, begon in Nederland het onderzoek naar de 
opberging van radioactief afval. Vanaf 1975 was ik daarbij betrokken. In dit 
artikel wil ik mijn persoonlijke visie geven op wat dit onderzoek ons allemaal 
heeft geleerd. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; het heeft niet 
geleid tot een ondubbelzinnig antwoord op de vraag hoe dit afval opgeborgen 
moet worden. Wel is erg duidelijk geworden dat het niet alleen een technisch, 
maar zeker ook een maatschappelijk vraagstuk is.

uit een scheepsbouwer, een chemicus en 
twee werktuigbouwers, ondersteund door 
fysici, geologen en mijnbouwkundigen,  
en later hydrologen, rheologen, biologen, 
wiskundigen en statistici. 

Vierentwintig kerncentrales
De werkgroep ging voortvarend aan de slag. 
Er werd een prognose gemaakt van het toe-
komstig aanbod van radioactief afval. De 
belangrijkste onbekende hierbij was de 
voorspelling van de inzet van kerncentrales. 
Op basis van gegevens van het Nederlands 

Economisch Instituut (NEI) uit 1971 en de 
elektriciteitssector werd uitgegaan van een 
groei van het aantal kerncentrales tot 24  
in het jaar 2000, met een totale capaciteit 
van 20.000 MW. De eerste mijnbouwkun-
dige ontwerpen voor de eindberging van 
radioactief afval zijn hierop gebaseerd. Het 
bleek een overschatting, in 2000 stond er 
1 kerncentrale met nog minder dan 500 MW.
Evenals buitenlandse onderzoekers kwam 
de werkgroep tot de conclusie dat opberging 
in diepe, geologisch stabiele formaties de 
beste perspectieven bood; in het eindrap-
port staat o.a. “dat in daarvoor geschikte 
zoutvoorkomens de beste opslag gevonden 
kan worden”. Een zoutvoorkomen werd als 
potentieel geschikt gezien vanwege o.a. 
goede mijnbouwkundige eigenschappen, 
goede warmtegeleiding, het zelfhelende 
karakter (scheuren vloeien dicht) en het 
feit dat steenzout vrijwel droog is. De werk-
groep stelde 16 criteria op waaraan een 
zoutvoorkomen moest voldoen om een 
opbergfaciliteit te kunnen herbergen, 
maakte een gedetailleerd mijnbouwkundig 
ontwerp en concludeerde dat een dergelijke 
ondergrondse voorziening omstreeks 1980 
bedrijfsgereed zou kunnen zijn. Dit is wat 
optimistisch gebleken gezien de huidige 
plannen van COVRA die zo’n faciliteit niet 
voor 2130 voorzien. 

Veiligheid
In 1979 werd het eindrapport aangeboden 
aan de Tweede Kamer met als belangrijkste 
aanbeveling om proefboringen te doen om 
de afmetingen, maar vooral de eigenschap-
pen van het zoutvoorkomen, te bepalen. De 
Brede Maatschappelijke Discussie over het 
energiebeleid, incl. nut en noodzaak van 
kernenergie, doorkruiste deze plannen.  
De proefboringen werden uitgesteld en er 
kwam een nieuw onderzoeksprogramma 
gericht op een meer systematische bena-
dering van de veiligheid.
Dit programma besteedde veel aandacht 
aan de veiligheid van de opbergmijn, de 
veiligheid voor de mijnwerkers en degenen 
die het afval in de mijn moesten plaatsen, 
maar vooral voor de omwonenden op de 
langere termijn. Er werd bijvoorbeeld ge- 

Reconstructie van een muurvormige steenzoutstructuur in de ondergrond van Zuidwending nabij 
Veendam (Groningen).  |  Bron TNO





 6    Geo.brief   december 2014

Human intrusion
Uit de rekenresultaten van 1990 blijkt dat 
voor de normale evolutie de maximale 
blootstelling kleiner is dan een duizendste 
van de achtergrondstraling. Hieruit mag 
geconcludeerd worden dat de isolatie door 
het zoutvoorkomen inderdaad gewaarborgd 
is. Bij de veranderde evolutie blijkt dat het 
onderlopen van de opbergmijn tot nog klei-
nere blootstellingen leidt. Dit komt omdat 
de aanwezigheid van water zorgt voor een 
versnelde convergentie van de openingen 
in het zoutvoorkomen. Hierdoor worden in 
relatief korte tijd de uitgegraven openingen 
ondoordringbaar, net zo ondoordringbaar 
als het oorspronkelijke zoutvoorkomen.
Er kunnen wel hoge en zelfs dodelijke 
blootstellingen optreden bij menselijke 
indringing. De kans dat human intrusion 
optreedt is lastig te bepalen. Bij een ver-
kenningsboring is de kans dat een vat 
wordt geraakt erg laag, in de orde van  
10-8/jaar, een verwaarloosbaar risico. In 
internationaal verband wordt gezocht naar 

methoden om het risico van human intrusi-
on zo klein mogelijk te maken. Opties zijn 
o.a. duidelijke bovengrondse markeringen 
van de faciliteit en het vastleggen van de 
informatie op meerdere plaatsen en op 
meerdere manieren. 

Aanvullend
In vervolgonderzoek na 1990 is er wederom 
behoefte aan het toetsen van eerdere aan-
names en veldgegevens uit proefboringen. 
Dit is politiek echter niet haalbaar. Ander-
zijds is er ook de behoefte om het bestaan-
de onderzoek te verfijnen. Dit betreft in het 
bijzonder de gevolgen van stralingsschade 
aan steenzout, de methode om scenario’s 
te bepalen en het ontwikkelen van een 
methodiek om de onzekerheden systema-
tisch in beschouwing nemen.
Het onderzoek uit de jaren 90 geeft een 
verdere onderbouwing van de eerdere 
resultaten. De gevolgen van stralingsschade 
blijven beperkt tot een kleine hoeveelheid 
zout rond het hoogradioactieve afval, leiden 
niet tot een extra blootstellingsscenario  
en kunnen worden voorkomen met een 
technische maatregel. Met de nieuwe 
onderzoeksmethode zijn geen wezenlijk 
andere scenario’s geïdentificeerd. Wel is 
een methode gebruikt die transparant en 
inzichtelijk is en goed documenteert  
welke verschijnselen op welke manier  
in beschouwing zijn genomen. 
De resultaten van de aanvullende berekenin-
gen bevestigen dat, in de normale evolutie, 
de blootstellingen die kunnen optreden 
lager zijn dan een duizendste van de ach-
tergrondstraling. Door het meenemen van 
de onzekerheden is echter een duidelijker 
beeld gekregen van de grootte van de 
spreiding in de te verwachten blootstelling 
en de relatieve belangrijkheid van de ver-
schillende processen en parameters die 
van invloed zouden kunnen zijn op de lange-
termijn veiligheid. Van alle parameters  
blijken de globale stijgsnelheden en de 
subrosiesnelheden de belangrijkste te zijn. 
Dat wil zeggen dat de onzekerheden in 
deze parameters de grootste bijdrage  
leveren aan de spreiding in de verwachte 
blootstelling. 
Ook de meer gedetailleerde analyse van 
onderloopscenario’s bevestigen de eerdere 
resultaten. De convergentie van het zout 
en de compactie van het zoutgruis zijn van 
doorslaggevende betekenis voor de uitkom-
sten. Veertig zoutvoorkomens zijn nader 
geanalyseerd en blijken, op basis van de 
bekende gegevens, voldoende groot te zijn 
om al het Nederlandse afval te herbergen. 
Onderzoek naar het inwendige van de voor-
komens en de eigenschappen van het zout 
werd niet in gang gezet. Dit zou veldwerk 
betekenen met proefboringen. Gezien de 
grote maatschappelijke weerstand zag de 
regering daar van af.

Terugneembaarheid
Geheel passend in het no-regret beleid stelde 
de overheid halverwege de jaren negentig 
als extra voorwaarde dat het radioactieve 
afval terughaalbaar opgeborgen diende  
te worden. Een belangrijk deel van het ver-
volgonderzoek werd dientengevolge gewijd 
aan deze extra eis. Er werden twee nieuwe 
ontwerpen gemaakt voor het terughaalbaar 
opbergen van hoogradioactief afval.  
Er werd onderzocht wat het eventueel 
terughalen van afvalvaten uit een eind-
bergingsfaciliteit zou betekenen voor de 
veiligheid. Tevens werd onderzocht of 
Boomse klei mogelijk ook een geschikt 
gastgesteente kon zijn. Er werd een extra 
scenario beschouwd “het onderlopen van 
de opberging voor het afsluiten van de 
faciliteit”. De radiologische consequenties 
van dit scenario bleken in belangrijke mate 
overeen te komen met die van het ‘klassie-
ke’ onderloopscenario. 
Dit onderzoek is beëindigd in 2001. Het 
nieuwe Nederlands programma is pas in 
2012 opgezet (OPERA, zie Geo.brief 7). 
Wel nam Nederland in de tussentijd deel 
aan internationale programma’s. Hierin 
werden onder andere de methoden voor het 
in beschouwing nemen van onzekerheden 
verfijnd. Tot wezenlijk andere inzichten en 
resultaten op het gebied van eindberging in 
steenzout heeft dit nog niet geleid. Hierbij 
moet ook in ogenschouw worden genomen 
dat er inmiddels een nieuwe generatie 
onderzoekers aan het werk is, die deels ook 
met andere computerprogramma’s werken.

Waar staan we na 40 jaar 
We weten dat er in de Nederlandse bodem 
veel zout- en kleivoorkomens van voldoen-
de omvang zitten. Of ze bruikbaar zijn voor 
berging van radioactief afval zal veldonder-
zoek moeten uitwijzen. We hebben een 
veelheid aan rekenmodellen en methoden 
ontwikkeld die goed bruikbaar zijn voor het 
ondersteunen van het technische ontwerp 
en het maken van een veiligheidsanalyse. 
We hebben een gedegen inzicht gekregen 
in het (thermo-mechanische) gedrag van 
zout. Dit inzicht is onderbouwd met theo-
retisch en experimenteel onderzoek. We 
hebben verschillende veiligheidsanalyses 
uitgevoerd aan verschillende ontwerpen 
voor verschillende hoeveelheden afval. De 
resultaten wijzen naar zeer kleine risico’s. 
Dit is in overeenstemming met vergelijk-
bare internationale studies.
Een en ander geeft vertrouwen dat in het 
toekomstig onderzoek zal blijken dat een 
veilige opslag in een zoutvoorkomen moge-
lijk is. Of en hoe een en ander maatschap-
pelijk ingepast kan worden zijn nog onbe-
antwoorde vragen. 

Jan Prij
NRG – Nuclear Research and consultancy Group

Steenzout op 2716 meter diepte in een boring 
nabij Barradeel (Friesland).  |  Bron TNO
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Eddy Jharap krijgt de Van Water-
schoot van der Grachtpenning

Dr. S.E. (Eddy) Jharap heeft dit jaar de Van Waterschoot van der Grachtpenning toegekend gekregen, 
het hoogste eerbewijs dat in Nederland aan een aardwetenschapper uitgereikt kan worden. Hij krijgt 
deze onderscheiding voor de ontwikkeling van Staatsolie, de oliemaatschappij van de Republiek 
Suriname, vanaf de oprichting in 1980, en de grote maatschappelijke betrokkenheid die hij getoond 
heeft in zijn 25 jaar directeurschap.

.voetlicht

Pilot project voor polymeer gel injectie ten behoeve van enhanced oil recoverage (EOR) in het TA 58 gebied.  |  foto Kees Geel
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Begonnen met Jharap als eerste en enige 
werknemer bijna 35 jaar geleden, is 
Staatsolie uitgegroeid tot een groot bedrijf 
in Suriname met een omzet van één miljard 
US dollar (15% van het Bruto Binnenlands 
Product), dat hoogwaardig werk verschaft 
aan 2000 mensen. Jharap is er trots op dat 
hij – een kleine koeli boi (Hindoestaanse 
jongen van eenvoudige komaf) van het 
platteland – heeft bewezen dat mensen in 
ontwikkelingslanden wèl in staat zijn om 
op eigen kracht een technologisch geavan-
ceerde industrie op te bouwen. 

Cultuur
Mensen die de brandende ambitie hebben 
om iets groots in hun leven te bereiken en 
het uithoudingsvermogen bezitten om die 
ambitie ook waar te maken, hebben alle-
maal twee zaken gemeen volgens schrijver 
Malcolm Gladwell in zijn boek ‘Outliers’. 
Zij hebben een ingrijpende, dramatische 
gebeurtenis in hun leven meegemaakt en 
zij zijn tien jaar bezig geweest met de voor-
bereiding om hun plan te verwezenlijken. 
Jharap kan zich daar volledig in vinden. 
Lepra heeft hem als kind uit het gezin 
gehaald – hij heeft drie jaar in een leproze-
rie doorgebracht – en de tien jaren bij de 
Surinaamse Geologische Dienst zijn zijn 
jaren van voorbereiding geweest om een 
oliemaatschappij levensvatbaar te maken.
Jharap: “Mijn ouders zijn nooit naar school 
gegaan. Zij hadden een klein lapje grond 
en alle kinderen hielpen mee om het land 
te bewerken, zoals het de generaties daar-
voor ook ging. Voor mij veranderde de 
wereld toen bleek dat ik lepra had. In de 
leprozerie heb ik verder kunnen kijken dan 
het kleine stukje wereld van mijn ouders en 
heb ik er mensen uit andere culturen leren 
kennen. In Suriname zijn verschillende etni-

sche groepen – waaronder Afro-Surinamers, 
Hindoestanen, Javanen, Chinezen – allemaal 
met hun eigen, herkenbare karakteristieken. 
Ik heb de drie jaar dat ik weg van huis was 
leren omgaan met andere culturen. Er was 
geen verschil tussen mij en de anderen.  
Ik ben mijn etnische gevoel kwijtgeraakt.  
Ik heb daar het vermogen ontwikkeld om 
me aan te passen en met verschillende 
soorten mensen in verschillende milieus 
om te gaan. Cultuurverschillen, ook simpele 
zaken, kunnen een geweldige barrière zijn.”

Beurs
Weer thuis was het moeilijk. Jharap wilde 
doorleren. Hij ging na de lagere school naar 
de mulo in Paramaribo en daarna naar de 
AMS, de school die toegang gaf tot een 
HBO of universiteit. Met een beurs van de 
bauxietmaatschappij Suralco gaat hij in 
1964 – hij is dan twintig – geologie stude-
ren in Leiden. Jharap: “Eigenlijk vond ik 
de universiteit makkelijk. Geologie was 
interessant, maar ik hoefde er niet hard 
voor te blokken. Ik had tijd genoeg om 
andere vakken te volgen, bijvoorbeeld 
sociologie van niet-westerse landen. Ik was 
actief in de SSV, de Surinaamse Studenten 
Vereniging, die linkse ideeën had en een 
grote drang naar sociale rechtvaardigheid. 
Wij wilden bijna allemaal terug naar Surina-
me om te helpen ons land op te bouwen.”
In 1970 studeert Jharap af en gaat terug 
naar Suriname. Hij krijgt een baan bij de 
Surinaamse Geologische en Mijnbouwkun-
dige Dienst (GMD). Eerst als veldgeoloog, 
daarna ook deels op kantoor om veldploegen 
te organiseren. Veldwerk in de binnenlanden 
van Suriname was moeilijk en vergde een 
ploeg mensen die hun vak verstond en 
goed kon samenwerken. Jharap gebruikt 
zijn kennis van de verschillende culturen 
in Suriname om optimale ploegen samen 
te stellen. Jharap: “Daarnaast heb ik mij 
ingezet voor betere werkomstandigheden 
voor het ondersteunende personeel. Wij 
hebben een vakbond opgericht en zelfs 
gestaakt om verbeteringen af te dwingen. 
Ik was vijf jaar voorzitter van de vakbond. 
Ik was in die periode politiek actief. Suri-
name is maar klein; veel mensen hebben 
mij toen leren kennen en ik heb veel  
politici ontmoet.”

Staatsolie en management-expertise
Na tien jaar Geologische Dienst heeft Jharap 
zijn mensenkennis en netwerk ingezet om 
een nieuwe industrie op te zetten in zijn 
land, een wens die is ontstaan tijdens zijn 
studietijd in Nederland. “We discussieerden 
toen veel over de onafhankelijkheid van 
Suriname. Veel Nederlanders vonden onaf-
hankelijkheid onzin. Suriname zou niet in 
staat zijn om iets tot stand te brengen van 
enig belang”, aldus Jharap. “Ik ben uit het 
moeras geklommen na mijn ziekte en heb 

de universiteit afgerond. Dan is zo’n uit-
spraak pijnlijk. Ik zou op mijn vakgebied 
iets bijzonders doen en de wereld laten 
zien dat die opvattingen niet juist zijn.”
Halverwege de jaren 1960 werd er in Suri-
name op land zware olie gevonden. Die 
vondsten waren commercieel niet interes-
sant voor de grote buitenlandse oliemaat-
schappijen. Twintig jaar later gingen de 
olieprijzen sterk omhoog en er kwam bui-
tenlandse belangstelling voor onderzoek 
naar olie voor de kust. In 1980 werd onder 
leiding van Jharap een oliecontract met  
het Amerikaanse Gulf Oil onderhandeld en 
Staatsolie werd opgericht om toezicht te 
houden op Gulf. Jharap werd directeur.
Bij de werkzaamheden van Gulf Oil had 
Staatsolie een heel actieve rol, maar weinig 
aardolie-exploratiekennis. Om zich die zo 
snel mogelijk eigen te maken en te behou-
den, werd besloten een eigen exploratie- 
en productieproject op het landareaal op  
te zetten. Door de zware olie te produceren 
en lokaal als brandstof te verkopen, zou de 
noodzakelijke aardolietechnologie verworven 
kunnen worden en zelfs geld verdiend kun-
nen worden om de Staatsolie-organisatie in 
stand te houden.
Jharap ging experimenteren of de ruwe olie 
ongeraffineerd geschikt was als brandstof 
in industriële machines, zoals houtdrogers, 
rijstdrogers en baksteenovens. Dan kon de 
olie ongeraffineerd meteen verkocht worden. 
De ruwe olie bleek geschikt als brandstof 
en de Surinaamse Aluminium Company 
(Suralco) was bereid de productie af te 
nemen. “Gulf heeft ons geholpen bij de 
uitvoering van ons project met geld, training 
en begeleiding. Wij werden serieus genomen; 
wij mochten in hun keuken kijken en daar 
heb ik veel van geleerd. Ik wilde weten hoe 
een oliemaatschappij werkt, wat de belang-
rijkste krachten zijn; welke aspecten cruci-
aal zijn voor succes. En dat bleek niet geo-
logische of technische kennis te zijn, maar 
management-expertise. Externe bureaus 
kunnen geologische en technische proble-
men voor je oplossen. Je eerste prioriteit  
is een goede infrastructuur, weten welke 
bedrijven betrouwbaar zijn, waar je mee  
in zee kunt gaan. Gulf is onze grote broer 
geweest.” 

Nederland
De zeer moeilijke relatie tussen Nederland 
en Suriname in de politiek onrustige jaren 
na 1980 in Suriname heeft er voor gezorgd 
dat Nederland nauwelijks hulp heeft kunnen 
bieden aan de nieuwe oliemaatschappij. 
Wel onderhield Staatsolie goede banden 
met een aantal Nederlandse bedrijven, 
zoals scheepswerf Damen-ShipYards die 
bouwpakketten voor een aantal riviertankers 
heeft geleverd en er werd zaken gedaan met 
het ABN-filiaal in Houston, dat gespeciali-
seerd was in de olie-industrie. 

Eddy Jharap.
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De grote problemen in Suriname hebben 
het Jharap niet onmogelijk gemaakt om 
Staatolie staande te houden en verder te 
ontwikkelen. “Het waren moeilijke tijden, 
politiek, economisch, maatschappelijk. 
Maar hoe groter de handicap, hoe groter 
ook de uitdaging. Ik heb nooit getwijfeld 
om te blijven. Er waren momenten waarop 
ik niet wist hoe het verder moest, maar  
het is toch gelukt. Staatsolie is overeind 
gebleven en uitgegroeid tot het grootste 
bedrijf in Suriname”. 

Pensionering en lezingen
In december 2005 is Jharap met pensioen 
gegaan. Hij is dan 25 jaar directeur geweest 
van Staatsolie. Nu, negen jaar na zijn 
afscheid, is er nog steeds veel waardering 
voor wat hij heeft opgebouwd. Op zijn lau-
weren rusten doet hij niet. Hij geeft lezingen 
op scholen en vertelt kinderen zijn verhaal: 
zijn geschiedenis, zijn droom en hoe hij die 
droom bereikt heeft. Hij houdt de kinderen 
voor dat je, als je hard werkt en doorzet,  
je droom kunt waarmaken.
Jharap: “Ik vraag de kinderen naar hun 

dromen. In volkswijken willen kinderen 
politieman worden, soldaat of brandweer-
man, in de middenklasse milieus advocaat 
of dokter. Het is maar waar je bekend mee 
bent. Suriname is enorm veranderd sinds 
mijn jeugd. Het kost minder moeite om in 
leven te blijven. In mijn jeugd was er alleen 
een lagere school in het district, voor de 
mulo moest je ver weg. Nu zijn de omstan-
digheden veel beter; er is een betere infra-
structuur, elektriciteit, er zijn medische 
faciliteiten, scholen, internet. Maar nog 
steeds moet je ambitie groot zijn om wer-
kelijk iets te bereiken. En dat houd ik de 
kinderen voor.”

Vuur
Dat Jharap heeft laten zien dat mensen  
in ontwikkelingslanden in staat zijn om op 
eigen krachten een industrie op te bouwen 
is zijn grote trots. Het was de uitdaging die 
hij zich als jonge geoloog heeft gesteld. 
Die droom zal hij met weinig Nederlandse 
geologen van zijn generatie gedeeld hebben. 
De uitleg voor het succes van die enorme 
ambitie vindt Jharap in Gladwells theorie: 

een dramatische gebeurtenis in iemands 
leven en een lange periode van voorberei-
ding. Hij noemt het voorbeeld van Ghandi: 
“Hij is als jonge advocaat naar de Trans-
vaal gegaan en werd daar uit de trein 
gegooid. Hij zat in de 1e klas en dat mocht 
niet als gekleurde. Die daad heeft het vuur 
bij hem doen opvlammen.”
Jharap is blij met de Van Waterschoot van 
der Grachtpenning. Hij vindt het een ver-
rassing, negen jaar na zijn pensionering. 
Hij is van plan de penning aan school-
kinderen te laten zien als nog een bewijs 
dat heel veel mogelijk is, als je maar  
hard genoeg je best doet.

Aukjen Nauta

Suriname rivier bij Aurora.  |  foto Kees Geel
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Mei 2014. We kijken neer op een bouwput 
van honderden meters lengte en zo’n dertig 
meter diep. De werkzaamheden aan de 
Deurgankdoksluis zijn het voorlopige sluit-
stuk van de laatste grote havenuitbreidingen. 
Vlak naar het noorden doemen de grote 
koeltorens van de kerncentrale van Doel op. 
Het dorpje Doel is door het Deurgankdok 
vrijwel afgesneden van de rest van Vlaan-
deren. In de put bevindt zich een opeen-
volging van zandige afzettingen vol met 
structuren, graafgangen en vooral heel  
veel fossiele schelpen. 

Antwerpse geologie
Onderin het donkergroengrijze glauconiet-
zand van de Kattendijk Formatie uit het 
Vroeg-Plioceen. Erboven de lichtere zanden 
van de Laat-Pliocene Lillo Formatie. In de 
opeenvolging schelpenbanken die over de 
hele ontsluiting heen te vervolgen zijn en 
die in het verleden kilometers verderop ook 
te vervolgen waren. Sommige banken ver-
tegenwoordigen transgressiebanken, andere 
zijn gevormd tijdens mariene hoogstanden. 
Verschillende niveaus met clinoforms.  
Het bovenste deel van de opeenvolging 
wordt gevormd door Laat-Pleistocene rivier-
afzettingen en een Holocene veen- en klei-
opeenvolging. Een prachtig stuk geologische 
geschiedenis van de zuidelijke rand van 
het Noordzeebekken ligt aan onze voeten.
Grootschalige graafwerkzaamheden deden 
in dit gebied hun opgang in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Met het graven van 
de Havendokken aan de binnenstad en het 

.ontsluiting

In de Put(ten) – Aan het werk 
in het Antwerpse Neogeen

Linksboven: Overzicht van de Borsbeekontsluiting (zuidzijde). Aan de linker zijde zijn de X-bedded 
sets zichtbaar. Rechtsboven: X-bedded sets. De foto laat zien dat het 3D-banken betreft op de bodem 
van een ondiepe zee. Linksonder: Detail van de vorige foto. Rechtsonder: Maximaal detail met goed 
zichtbaar de afwisseling tussen bank progradatie en bioturbatie.

Luchtbal, Merksem, Poederlee, Berchem, Borgerhout, Deurne. Voor de  
een zijn het namen van plaatsen en buurten die je tegenkomt als je langs 
Antwerpen richting het zuiden rijdt (of in de file staat op de Ring). Voor  
de ander zijn de namen geassocieerd met geologische laagpakketten  
en formaties waarin een rijkdom aan informatie ligt opgeslagen over de 
ontwikkeling van het Noordzee gebied in het Mioceen en Plioceen. Vlak  
over de grens in Vlaanderen zijn er al bijna een eeuw graafwerkzaamheden. 
Havendokken, metrotunnels, kanaaluitbreidingen, verkeerstunnels,  
ze hebben Antwerpen gemaakt tot de havenmetropool die ze nu is.  
En in die bouwputten dagzomen de Mioceen- en Plioceensuccessies.

Albertkanaal (rond 1925) kwam de rijke 
Antwerpse geologie aan het licht. Na de 
Tweede Wereldoorlog breidde de haven zich 
eerst langs de oostoever van de Schelde 
richting Nederland uit. In deze ‘grote door-

steek’ werden tal van dorpen geofferd aan 
de groeiende haven. Zij leven nog voort  
in de namen van de Lillo Formatie en het 
Oorderen Laagpakket. Sinds de jaren ’70 
ging de uitbreiding door op de westelijke 
oever. Met de afronding van het Deurgank-
dok, net onder het plaatsje Doel, lijkt er een 
einde te zijn gekomen aan de grootschalige 
Antwerpse havenuitbreidingen. Plannen 
voor een doorsteek naar de Westerschelde 
door het Land van Saeftinghe zullen het 
wel niet meer halen.

Fossiele fauna’s 
In 1998 kwam met het werk van Noel  
Vandenberghe et al. een stratigrafisch kader 
voor de geologische opeenvolgingen. Als 
onderdeel van een sequentiestratigrafische 
aanpak van het hele Tertiair van Vlaanderen 
werd er systematisch gezocht naar hiaten 
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en werd flinke voortgang geboekt in de 
ouderdomschattingen van de verschillende 
pakketten. Sindsdien is er vanuit het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen (KBIN) in Brussel en ver-
schillende universiteiten vrij systematisch 
gewerkt aan het integraal documenteren 
van de opeenvolgingen in de tijdelijke ont-
sluitingen. Rond dezelfde tijd begonnen 
grote werken over de fossiele fauna’s het 
licht te zien. De molluskenfauna’s werden 
gedocumenteerd in de werken van Robert 
Marquet. Een hoge diversiteit, een mengsel 
van vrij warme fauna-elementen en Noord-
zee-endemen, waarvan er velen in de loop  
van het Plioceen verdwenen. Steeds meer 
Pacifische immigranten verschenen in 
opeenvolgende lagen, die gemiddeld steeds 
ondieper werden afgezet. De jongste Pliocene 
lagen in het Antwerpse dateren van nabij 
de Plioceen-Kwartair grens. Tegen die tijd 
leefde er in het gebied een vrij soorten-
arme en redelijk koele fauna.

Antwerpen
Liefhebbers hebben een hele grote rol 
gespeeld in de documentatie van met name 
de fauna-opeenvolgingen; veel van de fau-
na’s zijn door hen veiliggesteld. Walvis- en 
haaienresten en heel veel schelpen. In de 
jaren zestig in Miocene afzettingen bij het 
graven van de Ring Antwerpen bij Borger-
hout en het metrostation Ploegstraat, en 
sinds die tijd in Pliocene afzettingen in het 
havengebied. De zeebodems van Marcel 
Vervoenen geven bijvoorbeeld een blik op 
de fauna-associaties zoals ze in de lagen 
gefossiliseerd zijn. Niet alleen de integrale 
fauna-associaties, maar ook de tafonomie 
blijkt een schat aan informatie te bevatten. 
Inmiddels werken wij aan het tafonomisch 
karakteriseren van schelpenlagen om 
zodoende tot verder gedetailleerde milieu-
reconstructies te kunnen komen en zee-
spiegelveranderingen in het Plioceen vast 
te leggen.

Pliocene afzettingen
Juli 2014. Boven ons stijgt een vliegtuigje 
op. Voor ons ligt een paar honderd meter 
lange sleuf, de tunnelput van de Borsbeek-
tunnel die uitbreiding van de Antwerpse 
luchthaven mogelijk moet maken. De put 
wordt gedomineerd door donkergroene  
Miocene afzettingen. Pockets van fossiele 
schelpen zijn zichtbaar, Pliocene afzettingen 
merendeels verstoord door cryoturbatie. 
Onderin, tussen de graafmachines en 
betonvlechters zijn medewerkers van het 
KBIN en liefhebbers aan de slag. 

Vorstwerking
Samen met Stijn Goolaerts, een geoloog van 
het KBIN die landelijke bekendheid kreeg 
met het veiligstellen van walvisskeletten in 
de omgeving van Antwerpen, proberen we 

waar het mariene Mioceen van Nederland 
in één formatie is ondergebracht (Formatie 
van Breda), wordt de opeenvolging in het 
Antwerpse in meerdere formaties en laag-
pakketten onderverdeeld, ieder met een 
eigen fauna. De Pliocene opeenvolging 
geeft een goed beeld van de klimaat- en 
milieuveranderingen in de loop van die 
periode. Het Noordzeegebied werd ondieper, 
het klimaat gemiddeld kouder. De fauna’s 
werden steeds minder divers en werden 
steeds meer gedomineerd door immigranten.

Mocht u op weg naar Brussel of Frankrijk 
weer eens op de Ring in de file staan: grote 
kans dat er onder uw auto walvis en haaien-
resten liggen. Getuigen van een fascineren-
de geschiedenis.

Frank P. Wesselingh, 
Naturalis Biodiversity Center, Leiden,  

frank.wesselingh@naturalis.nl
en 

Freek S. Busschers, TNO - Geologische Dienst 
Nederland, Utrecht, freek.busschers@tno.nl

Linksboven: Bouwput Deurgankdok in 2006: een ontsluiting van 3 kilometer lang en bijna 30 meter 
diep. Linksonder: Basale transgressielaag van de Vroeg-Pliocene Kattendijk Formatie. Omgewerkte 
fosforieten, walvisbeenderen en tweekleppigen samen met grote kleppen van de Mantelschelp  
Pseudamussium princeps. Rechts: Penmossels (Atrina fragilis kalloensis). Een uitgeprepareerde 
‘zeebodem’ van Marcel Vervoenen. Het 20-cm-lange exemplaar is intact, het heeft nog beide klep-
pen. De mossels stonden met de punt in de zeebodem en staken er een eind boven uit. Op de  
uiteinden waren ze meestal overgroeid, zoals in dit geval met zeepokken.

de Pliocene opeenvolging in kaart te brengen. 
Op meerdere plekken blijkt de opeenvolging 
nog niet (helemaal) verstoord te zijn door 
de laat-Kwartaire vorstwerking. We treffen 
grindrijke, proximale (ondiep water) afzet-
tingen aan van vier verschillende Pliocene 
laagpakketten die tijdens transgressies zijn 
afgezet. Dit laatste is een vrij zeldzame 
situatie omdat tijdens opvolgende regres-
sies vaak erosie optrad. Eronder een  
ongeveer tien meter hoge Miocene sectie 
bestaande uit schitterende foresets met 
prachtig gebioturbeerde zones. Op verschil-
lende plekken sporen van de verzamelaars 
die tanden en botten hebben veiliggesteld. 
Bijna in de basis van de put een opvallende 
schelpenlaag. Een tot wel een meter dikke 
bank vol met Glycymeris, dit zijn grote 
tweekleppigen. Het meest opvallende daar-
in zijn verschillende niveaus waarin min of 
meer gevorderde fosfaataanrijking te zien 
is. Mogelijk kijken we naar aanwijzingen 
voor upwelling. 

Meerdere formaties
De Miocene en Pliocene opeenvolgingen 
aan de uiterste zuidrand van het Noordzee 
Bekken geven ons een unieke mogelijkheid 
om naar de geometrie en afzettingsmilieus 
te kijken die we in Nederland vrijwel alleen 
kennen uit boringen en seismiek. Daar 
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Saskia Keesstra:  
het landschap in brede context

Fysisch geograaf Saskia Keesstra, hoofddocente bij de leerstoelgroep ‘Bodemfysica en Landbeheer’  
van Wageningen University, doet onderzoek aan stroomgebieden. Zij richt zich op alle facetten van  
een stroomgebied. Van de modder die bij hevige regenval van een helling afspoelt en in de rivier 
terechtkomt tot het gedrag van de rivier onder die omstandigheden. Van de effecten van de begroeiing 
en de bodems in het gebied tot de invloed van de mens op dit systeem.

.wageningen

Keesstra met de MAVinci, een UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dat o.a. gebruikt wordt voor bodemonderzoek.  
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Afgestudeerd aan de VU Amsterdam in de 
fysische geografie en geografische hydrolo-
gie, gepromoveerd (ook aan de VU) op de 
invloed van herbebossing op de waterhuis-
houding van de rivier de Dragonja in Slove-
nië, lijkt Wageningen een logische stap voor 
Keesstra. Dat is het ook, maar het grote 
verschil van Wageningen ten opzichte van 
de ‘klassieke’ geologische opleidingen is 
dat hier nadrukkelijk gekeken wordt naar 
de wisselwerking tussen de mens en het 
landschap. En dat was nieuw voor Keesstra.

Vroeger
De aardwetenschappen richten zich op de 
vraag welke geologische processen ten 
grondslag liggen aan de vorming van een 
landschap, een bergketen, een ertsafzetting, 
de loop van een rivier. Hoe hebben die pro-
cessen gewerkt en hoe is het resultaat tot 
stand gekomen. In Wageningen wordt bij 
het ontrafelen van het landschap de mens 
ook meegenomen in de vergelijking, legt 
Keesstra uit. “Hier worden vragen gesteld 
welke rol de mens heeft gespeeld in het 
ontstaan van het landschap zoals het er  
nu uitziet. Welke maatregelen kunnen wij 
nemen om het landschap zich zo optimaal 
mogelijk te laten ontwikkelen? Maar ook 
hoe wij het landschap aantrekkelijker en 
nuttiger kunnen maken voor de mens. Tijdens 
mijn promotieonderzoek is het niet bij me 
opgekomen dat ik ook de boeren had kun-
nen vragen hoe het vroeger was, welke  
velden het eerste overstroomden, op welke 
plekken de opbrengst opvallend slecht was. 
Je krijgt gekleurde informatie, daar moet je 
rekening mee houden, maar het kan belang- 
rijke gegevens opleveren. Hier in Wagenin-
gen is het veel gebruikelijker om tijdens je 
veldwerk eerst met een boer te gaan praten, 
want sociaal-economische aspecten zijn 
onlosmakelijk met het landschapsonderzoek 
verbonden.”
Die bredere kijk betekent dat de opleiding 
minder specifiek op de aardwetenschappen 
gericht is; er is bijvoorbeeld minder veldwerk 
dan bij de opleiding aan de VU die Keesstra 
zelf heeft gedaan. De vaardigheid om het 
landschap te leren ‘lezen’ kost tijd, die krijg 
je minder hier. Maar in het curriculum van 
Wageningen zitten vakken die een groter 
inzicht geven in de wisselwerking tussen 
de mens en het landschap. 
Keesstra: “Mijn onderzoek naar stroomge-
bieden hier heeft een holistische aanpak 
gekregen. Ik kijk niet alleen naar één aspect 
van een stroomgebied, die éne stroom of 
die éne helling. Ik kijk naar de processen 
die spelen als regenwater na een hevige 
bui de helling afstroomt, tot het gedrag van 
de rivier in die omstandigheden. Welke 
invloed hebben bodem en vegetatie op de 
snelheid en manier waarop het water in de 
rivier terechtkomt en wat gebeurt er dan 
met de rivier. Als je het hele systeem in 

beeld hebt, kun je veel beter voorspellen 
wat er gebeurt als het systeem een duw 
krijgt.”

Bosbrand
Om onderzoek te doen naar een complex 
systeem is het belangrijk om een enkele 
factor te isoleren en daarvan de werking en 
de invloed te bepalen. Een van de proble-
men waar Keesstra onderzoek naar doet 
zijn bosbranden, met fundamentele vragen 
over de invloed van asresten op de capaci-
teit van de bodem om water vast te hou-
den, maar ook praktische vragen of bijvoor-
beeld het dode hout na een bosbrand zo 
snel mogelijk moet worden gerooid en 
afgevoerd of juist niet?
“Bosbranden komen regelmatig voor in het 
Mediterrane gebied, met het risico dat de 
voedselrijke bodem na hevige regenval snel 
wegspoelt”, vertelt Keesstra. “Een brand 
verandert de eigenschappen van de bodem 
en dat kan grote invloed hebben op het 
gemak waarmee water in de bodem infil-
treert en de capaciteit van de bodem om 
water vast te houden. In het Kraaijenhoff 
van de Leur Laboratorium kunnen we 
regenval simuleren. De testapparatuur 
heeft twee sproeiersystemen om verschil-
lende soorten regenbuien te simuleren en 
we kunnen een hellingen tot 15 graden 
nabootsen. Zo hebben we getest wat er na 
een bosbrand gebeurt als een regendruppel 
op de grond valt, hoe kwetsbaar de bodem 
is. Uit onze experimenten is duidelijk 
gebleken dat as een grote invloed heeft op 
de eigenschappen van de bodem. De as 
kan een beschermende laag vormen boven-
op de bodem waardoor regenwater niet 
infiltreert en sneller naar beneden stroomt. 
Maar de as kan zich ook met de bodem 
vermengen en dan veranderen de eigen-
schappen van de bodem. ”

Internationaal
Keesstra kijkt in haar onderzoek breed naar 
de processen en feed back mechanismes 
die een rol spelen in stroomgebieden.  
Dat betekent dat zij veel samenwerkt met 
andere leerstoelgroepen in Wageningen en 

veel belang hecht aan internationale samen- 
werking. COST (European Cooperation in 
Science and Technology) is een intergou-
vernementele organisatie die nationale 
onderzoeken, die landelijk gefinancierd 
worden, coördineert op Europees niveau. 
Keesstra is voorzitter van COST-action 
ES1306 ‘Connecteur’, die zich richt op  
de invloed van zware regenstormen op de 
waterhuishouding en bodemerosie, een 
onderwerp met een groot maatschappelijk 
belang (www.connecteur.info). 
Keesstra: “COST inventariseert en coördi-
neert het Europese onderzoek. Het doel is 
om onderzoek en wetenschappers bij elkaar 
te brengen, om te voorkomen dat onderzoek 
dubbel gedaan wordt en om meer bekend-
heid te geven aan de verschillende projec-
ten. Wetenschappers zijn zo beter op de 
hoogte van wat er elders in Europa gedaan 
wordt; zij kunnen de resultaten van anderen 
gebruiken en daarop voortbouwen, in plaats 
van bekende paden nog een keer te betreden 
en het wiel weer uit te vinden. ESSEM is 
de aardwetenschappelijke poot van COST; 
andere vakgebieden richten zich bijvoor-
beeld op transport, bossen, voedsel en 
landbouw, stadsontwikkeling, informatie-
technologie.” De Verenigde Naties hebben 
volgend jaar uitgeroepen tot het Internatio-
nal Year of the Soil. De bodem divisie van 
de European Geosciences Union (SSS: Soil 
Systems Sciences) organiseert volgend jaar 
van 23–27 augustus de ‘Wageningen Soil 
Conference’. Keesstra: “Ik ben nu vice- 
president van de SSS, maar in april volgend 
jaar zal ik Artemi Cerdà van de universiteit 
van Valencia (Spanje) opvolgen als presi-
dent. Het bijzondere aan deze conferentie 
is dat hij niet specifiek over bodems gaat, 
maar vakgebieden bij elkaar brengt waarin 
bodems een verbindende factor vormen. 
Want bodems spelen een cruciale rol in 
grote problemen zoals klimaatveranderin-
gen en de wereldwaterhuishouding. 
Bodems, ingebed in een grote variatie aan 
vakgebieden, gaan ongetwijfeld voor een 
boeiende conferentie zorgen.”

Aukjen Nauta en Wim Westerhoff

Aardwetenschappelijke elementen in onderwijs en onderzoek zijn op diverse plaatsen ingebed 
in de complexe matrix structuur van de WUR – Wageningen University and Research. 
Er zijn vijf clusters, waarvan Omgevingswetenschappen (Earth Environmental Sciences – EES)  
er een is. Binnen dit cluster zijn 17 Leerstoelgroepen (Science Groups) die zich richten op de 
Aarde in al haar aspecten – water, bodem, landschap, natuurbeleid, remote sensing, meteorolo-
gie, milieu. Een van de Leerstoelgroepen is Bodemfysica en Landbeheer, waar Keesstra UHD 
(universitair hoofddocent) is. Keesstra werkt nauw samen met de leerstoelgroepen Aardsysteem-
kunde, Bodemgeografie en Landschap, Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer, Water Resources 
Management, het laboratorium van Geo-informatiekunde en Remote Sensing, het onderzoeks-
instituut ISRIC (World Soil Information) en het Kraijenhoff van de Leur Laboratorium voor Water 
en Sediment Dynamiek. Het onderzoeksinstituut Alterra is onderdeel van de WUR en levert  
kennis en expertise voor de groene leefomgeving.
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Moesson-systemen ontstaan door stroming 
van lucht van hoge naar lage drukgebieden. 
In de zomer warmt het Aziatische continent 
sterk op, waardoor vochtige lucht van de 
relatief koude Indische Oceaan binnen-
stroomt. De wintermoesson werkt omge-
keerd: het continent is relatief koud en de 
oceaan koelt maar langzaam af. Aflandige 
wind zorgt voor droge omstandigheden.  
De zomermoesson is met zijn uitbundige 
regenval van levensbelang voor miljarden 
mensen, ondanks de overlast die de moes-

.nature

Hoe oud is de Aziatische  
moesson eigenlijk?

Afgelopen september verscheen in Nature een artikel over de moesson in Azië 
ten tijde van de Eocene broeikaswereld. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige 
Aziatische moesson – waarvan gedacht werd dat zijn ontstaan gerelateerd 
was aan het omhoog komen van de Himalaya’s 25 tot 22 miljoen geleden – 
veel ouder is. De Universiteit Utrecht en de VU Amsterdam hebben aan de 
basis gestaan van dit internationale onderzoek.

son soms ook veroorzaakt. Deze belangrijke 
rol heeft geleid tot veel onderzoek naar de 
paleo-moesson, maar daar zijn meer rede-
nen voor.

Botsing tussen India en Azië
Een extra impuls is gekomen door onderzoek 
naar de botsing van India met Azië vanaf 
ongeveer 50 miljoen jaar geleden. Het 
omhoogkomen van de Himalaya’s en het 
achterliggende Tibetaanse Plateau is een 
spectaculair fenomeen dat relatief moeilijk 

te dateren valt. Deze gebergteketens vormen 
echter een prominente barrière voor de 
aanlandige wind tijdens de zomermoesson 
en al snel was duidelijk dat dit de moesson 
versterkt. Datering van de oudste moesson 
zou dan ook een sleutel kunnen zijn voor 
het dateren van het omhoogkomen van  
het plateau. Samenwerking tussen beide 
onderzoeksgebieden zou gelijk meer kennis 
opleveren op over de interactie tussen  
tektoniek en klimaat.
Een tweede impuls was het onderzoek naar 
de rol van een grote binnenzee, de Para-
tethys, die zich van Europa tot diep in 
China uitstrekte. Door de doorgaande bot-
sing van India en Azië kwam deze zee 
langzaam in het nauw. Het verdwijnen 
ervan zorgde voor een significante afname 
van vochttoevoer naar het Aziatische bin-
nenland. Wanneer verdween de Paratethys 
en wat was de rol daarvan in het ontstaan 
van het Aziatische klimaat?

De oudste löss
Het laatste onderwerp dat een belangrijke 
impuls gaf aan het moesson-onderzoek zijn 
de eolische afzettingen op het Chinese Loess 
Plateau. Deze zijn sinds lang onderwerp 
van onderzoek wegens de gevonden nauwe 
relatie met ijstijden en de kenmerkende 
verwoestijning van het Chinese binnenland, 
die op hun beurt weer gerelateerd worden 
aan het opkomen van het Tibetaans Plateau 
en de wintermoesson.
Het vinden en dateren van steeds oudere 
eolische loess afzettingen is een soort wed-
strijd gebleken. In 2002 publiceerden Guo 
en collegae een ouderdom van 22 miljoen 
jaar, die later ‘naar achteren’ werd verplaatst 
naar 25 miljoen jaar door Qiang c.s. 
(2005). Daar kwam ook kritiek op. Sommi-
ge onderzoekers vonden niet alleen aanwij-
zingen voor eolisch transport, maar ook 
voor lacustriene en rivierafzettingen (Alon-
so-Zarza et al., 2009). Dit werd haast een 
dispuut in de literatuur, terwijl beide 
observaties prima naast elkaar kunnen 
bestaan; aan de bekkenrand lokale lacus-
triene en vooral fluviatiele afzettingen, in 
het centrum van het bekken vooral eolische 
afzettingen.Guillaume Dupont-Nivet en Hemmo Abels beklimmen een laat-Eocene outcrop nabij Xining.
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gebruik van makro- en mikro-karakteristieken 
van de sedimenten. We maten met Jef  
Vandenberge (VU) de korrelgrootteverdeling  
van het klastische materiaal, en met João 
Trabucho (UU) werd de oppervlakte van 
kwartskorrels met behulp van Scanning 
Electron Microscopy onderzocht op impact-
kraters die kunnen wijzen op wind als trans-
portmedium. Rieko Adriaens (KU Leuven) 
deed bulk- en kleimineralogisch onderzoek.
De rode sedimenten in het Xining Bekken 
uit het laat-Eoceen blijken afgezet op droge 
riviervlaktes waarop weinig vegetatie groeide 
en zich nauwelijks bodems vormden (Abels 
et al., 2011). De korrelgrootteverdeling is 
sterk bimodaal met een dominante siltpiek 
die fijner is dan, doch zeer gelijkend aan, 
loess uit het Neogeen. De oppervlaktes  
van de kwartskorrels verraden grotendeels 

eolisch transport. Het totale sedimentologi-
sche plaatje wijst op dominant eolische 
aanvoer van sediment dat mogelijk kort 
lacustrien werd omgewerkt (Licht et al., 
2014).

Birma en klimaatsmodellen
Ongeveer een jaar geleden kwamen we in 
contact met een Frans onderzoeksteam dat 
duidelijke aanwijzingen had voor laat-Eocene 
moessoncirculatie in Birma, ten zuiden van 
het opkomende orogeen. Ze vonden zeer 
lichte zuurstofisotopenwaardes in fossielen 
die duiden op veel neerslag. Daarnaast 
vonden ze een zeer sterke seizoenaliteit 
die, samen met de lokale sedimentologie, 
aanwijzing is voor sterke zomerregens afge-
wisseld door droge winters. Een moesson-
klimaat dus, in Birma, in het laat-Eoceen.
Daarnaast gebruikten zij ook klimaatmodel-
len waarin laat-Eocene moessonklimaten 
werden nagebootst. Dit was eerder gedaan, 
maar interessant genoeg bleek uit de nieuwe 
runs dat de CO2-druk in de atmosfeer een 
positieve invloed heeft op de sterkte van de 
moesson. We besloten samen één artikel te 
schrijven getiteld “Asian monsoons in a late 
Eocene greenhouse world” dat in september 
werd gepubliceerd in Nature (Licht et al., 
2014).

Geen ondergrens door broeikasgassen
In het artikel, verbinden we het Xining-stof 
in China aan de wintermoesson en de sei-
zoenaliteit en regens in Birma aan de 
zomermoesson. En we kunnen laten zien 
dat deze zeer vroege moessonklimaten,  
15 miljoen jaar ouder dan eerder gedacht, 
mogelijk versterkt waren door het sterkere 
broeikaseffect uit het Eoceen. Daarmee 
kunnen we gelijk de verdroging in Xining 
op de Eoceen-Oligoceen grens verklaren, 
die we eerder hadden beschreven (Dupont-
Nivet et al., 2007). De verlaging van atmo-
sferische CO2-druk over deze grens zorgt 
voor een minder sterke zomermoesson.
Zo legden we bloot dat de moesson al veel 
langer bestond dan het laatste Oligoceen en 
dat we door het versterkte broeikasklimaat 
in het Eoceen voorlopig beter kunnen  
zoeken naar het karakter van de moesson 
in plaats van naar de oudste moesson.

Hemmo A. Abels – Departement Aardweten-
schappen, Universiteit Utrecht

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door een persoonlijke VENI 
beurs (no. 863.11.006) van NWO-ALW.
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Sedimentafzettingen uit het Eoceen
Het Chinese Loess Plateau heeft weinig 
goed gedateerde oudere afzettingen uit het 
Oligoceen, laat staan Eoceen. Er zijn niet 
veel zoogdierenfossielen gevonden en de 
pollenstratigrafie is slecht bekend en geda-
teerd. Ook zijn er nauwelijks aslagen aan-
wezig om radiometrisch te dateren. Magne-
tostratigrafie is de beste optie gebleken, 
maar niet eenvoudig vanwege het gebrek 
aan eerste-orde kalibratiepunten. In het 
Xining Bekken hebben we een dusdanig 
lange serie gevonden dat we de polariteits-
streepjescode goed hebben kunnen  
verbinden met de Geologische Tijdschaal 
(Dupont-Nivet et al., 2007).
De vraag was natuurlijk of we te maken heb-
ben met eolisch stof mogelijk afgezet door 
de wintermoesson. Hiervoor maakten we 

De twee onderzoekslocaties en de laat-Eocene paleogeografie van het Aziatische vaste land.
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Zandtransport richting de duinen op het strand van Ameland. 

.promotie  |  Waar blijft al dat stuivende zand uiteindelijk?

Duinontwikkeling aan  
de Nederlandse kust

Heeft u zich tijdens een strandwandeling op een stormachtige herfstdag wel eens afgevraagd waar  
al dat stuivende zand uiteindelijk blijft? Binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Klimaat’  
is die vraag het onderwerp van mijn promotieonderzoek dat zich richt op de morfologische evolutie 
van duinen over periodes van jaren tot decennia, met de Waddeneilanden als studiegebied.
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Historisch gezien ligt de nadruk van duin-
onderzoek veelal op de ingenieurskant: hoe-
veel afslag kunnen we verwachten bij een 
bepaalde storm? Over het daaropvolgende 
herstel en de morfologische ontwikkeling 
van duinen is minder bekend. Zandtransport 
door de wind is lastig te meten en nog 
moeilijker te voorspellen. Vegetatiepatronen 
zijn grillig en niet te vangen in eenvoudige 
cijfers. Kennis van dergelijke factoren is 
echter noodzakelijk voor inzicht in de lange-
termijnontwikkeling van onze duinen, bij-
voorbeeld voor het inschatten van de effecten 
van beheersmaatregelen of de gevolgen van 
klimaatverandering. 

Dagelijks zandtransport en jaarlijkse 
duinontwikkeling
Collega-promovendus Ate Poortinga (WUR) 
legde op het strand van Ameland complexe 
patronen bloot van zandtransport door de 
wind. Hoewel het strand ogenschijnlijk 
homogeen is, laten zijn metingen zien dat 
de hoeveelheid zand die in een aantal uren 
passeert sterk kan variëren op korte afstand. 
In sommige gevallen weerspiegelen deze 
transportpatronen de ruimtelijke variatie in 
bodemvocht. Zo kan het transport nabij de 
hoogwaterlijn intens zijn, terwijl het 20 meter 
landwaarts in een vochtigere laagte stilvalt. 
In veel andere gevallen is het gemeten 
patroon lastiger te verklaren, vooral bij wind 
parallel aan de kust. 
Opmerkelijk is dat, over een langere periode 
bekeken, de hoeveelheid zand die ten goede 
komt aan de duinen redelijk constant is, 
ongeacht de locatie. Het bedraagt zo’n 
10–15 m3 per strekkende meter. Komt er 
een flinke stormvloed overheen, dan gaat 
een deel, of soms een veelvoud van die 
hoeveelheid, weer verloren. De hoeveelheid 
die verloren gaat varieert wél sterk: is er 
een breed strand, dan wordt een groot deel 
van de golfenergie geabsorbeerd en valt de 
duinafslag mee. Op smalle stranden komen 
de golven verder en is de hoeveelheid 
duinafslag doorgaans groter. Dit leidt tot 
het beeld dat bij brede stranden, zoals op 
de eilandhoofden en -staarten, duinen een 
gestage aangroei tonen, terwijl die groei op 
smallere stranden vaker onderbroken wordt 
door afslag. 
Hoe het aangewonnen zand verdeeld wordt 
over het duin – en dus de morfologische ver-
andering – hangt samen met het vegetatie-
patroon. Dichtere vegetatie kan meer zand 
invangen. Daarnaast stelt de literatuur dat 
de groei van duinvegetatie afhangt van de 
hoeveelheid sedimentatie. Pioniers als helm-
gras gedijen het best bij een zekere mate 
van begraving. Als het helmgras dan beter 
groeit, is het ook weer beter in staat zand  
in te vangen. Er bestaat dus een positieve 
terugkoppeling tussen zandinvang en plan-
tengroei die bepalend is voor de duinmorfo-
logie. Hoewel de principes van de interactie 

bekend zijn, is er een schaarste aan meetge-
gevens die dit belangrijke aspect beschrijven.

Vegetatiepatronen
Eerdere procesmetingen aan de Nederlandse 
kust tonen dat de afstand tot waar het zand 
op het duin kan doordringen afhankelijk is 
van de windsnelheid en vegetatiedichtheid. 
Bij sterkere wind komen de zandkorrels 
verder en wordt een groter deel in suspensie 
vervoerd, waardoor het zand ook landwaarts 
van de duintop terecht kan komen. Onze 
analyses tonen aan dat sedimentatie over 
periodes van meerdere jaren een vergelijk-
baar patroon volgt: het grootste deel van  
de afzetting vindt plaats op de zeewaartse 
flank, waarna de hoeveelheid exponentieel 
afneemt. De positie van de sedimentatiepiek 
is gecorreleerd met de grens van de vege-
tatie: het maximum ligt doorgaans binnen 
5-20 m van de vegetatiegrens.
Verdere variaties in sedimentatieprofielen 
zijn gerelateerd aan specifieke vegetatie-
patronen. Langs de kust van Ameland komt 
vegetatie voor in drie hoofdpatronen: (1) 
duinflanken die begroeid zijn en abrupt 
overgaan in een kale duinvoet; (2) vegetatie 
die geleidelijk dichter wordt van voet tot 
top; en (3) een kustlangs-georiënteerde 
band van vegetatie bij de duinvoet, een 
begroeide flank en een onbegroeide zone 
ertussenin. Het eerste patroon leidt tot een 
snelle overgang van geringe invang bij de 
voet naar maximale invang op de flank.  
Het tweede patroon heeft eveneens één piek, 
maar die is breder en minder hoog dan voor 
type 1. Patroon 3 laat twee pieken zien:  
de eerste piek binnen de eerste begroeide 
zone en een tweede piek op de begroeide 
duinflank. Vegetatiepatronen bepalen op 
deze manier de morfologische ontwikkeling 
van het duin. 

De vegetatiepatronen zelf veranderen weinig 
door de jaren. Vegetatieclusters blijven lang 
in stand, al wordt de ruimte ertussen steeds 
meer opgevuld. De uitbreiding van vegetatie 
is zichtbaar in twee verschillende vormen: 
laterale uitbreiding van bestaande clusters 
op de duinflank en vestiging van nieuwe 
clusters nabij de duinvoet. Deze laatste 
vorm zorgt ervoor dat duinen langzaam 
zeewaarts kunnen groeien, tot zo’n 5 meter 
per jaar. In tegenstelling tot de verwachtin-
gen kon de groeisnelheid van vegetatie niet 
gerelateerd worden aan de hoeveelheid 
sedimentatie. Waarschijnlijk spelen andere 
groeifactoren een minstens even belangrijke 
rol.

Langjarige duinontwikkeling
Met de opgedane kennis over de balans 
tussen aangroei en afslag, en de verdeling 
van zand over het duin hebben we een 
duinmodel ontwikkeld. De beschrijvingen 
van eolisch transport en vegetatiegroei zijn 
gebaseerd op een bestaand model dat 
transport en duinontwikkeling op kale tot 
licht-begroeide zandvlaktes simuleert. Door 
een golf- en afslagmodule toe te voegen, is 
het nieuwe model in staat de dynamiek van 
kustduinen te simuleren. 
Na een kalibratie hebben we de duinont-
wikkeling in drie Amelandse studiegebiedjes 
gesimuleerd voor een arbitraire periode van 
50 jaar. De onvoorspelbaarheid van stormen 
is meegenomen door voor ieder gebied  
50 simulaties te doen, steeds met een ande-
re opeenvolging van stormen en rustigere 
perioden. Het verloop van de duinontwik-
keling blijkt sterk samen te hangen met 
deze opeenvolging. Als we de positie van 
de duinvoet volgen door de tijd, kunnen  
we de mate van zeewaartse uitbreiding of 
landwaarts terugtrekken kwantificeren.  

Verloop van sedimentatie over een duin. Lijn toont het gemiddelde over 10 jaar van 25 Amelandse 
meetraaien. De grijze band geeft het eerste en derde kwartiel aan.
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.agenda

7 januari 2015
Lezing Kring-Noord ‘New insights 
in the sedimentology of Permian 
clastics in the Groningen area’,  
Dr C. Visser.

11 januari 2015
Leidse Winterlezing in Naturalis, 
Leiden. ‘Knoei niet met de wrijving! 
De dreiging van geïnduceerde aard-
bevingen’, door dr. M. Sintubin. 
Info: www.leidsewinterlezingen.nl

16 januari 2015
Symposium ‘Economische geolo-
gie van Suriname’, ter ere van  
de toekenning van de Van Water-
schoot van der Grachtpenning  
aan dr. S.E. Jharap.

23 januari 2015
Symposium Paleobiologische Kring 
‘Terrifying Teeth from the Mesozoic, 
on land, under water and in the 
sky’, Museon Den Haag. Informatie 
en aanmelden (t/m 19 januari 
2015): http://www.paleobiologische 
kring.org/homepage/. 

3 februari 2015
Lezing Kring-Noord ‘Methane 
Hydrates: the next major energy 
source?’, drs. L. van Geuns. Info: 
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

5 februari 2015
Uitreiking Van Waterschoot van 
der Grachtpenning aan dr. Cor 

Langereis, Boothzaal, Universi-
teitsbibiliotheek, Uithof, Utrecht. 
Info: www.kngmg.nl

13 februari 2015
Aardwetenschappelijke Loopbaan-
dag 2015, VU Amsterdam, voor stu-
denten, alumni en bedrijven uit de 
geologie, geotechniek, fysische geo-
grafie, milieu- en bodemkunde, geo-
archeologie, hydrologie en GIS. Met 
bedrijvenmarkt, workshops, lezingen 
en een debat. Info: www.sald.nl

15 februari 2015
Leidse Winterlezing in Naturalis. 
‘Planktonische foraminiferen: 
recorders van een ver verleden’, 
door prof L. Jonkers.

Tijdens perioden zonder grote stormvloeden 
verplaatst de duinvoet zich zeewaarts met 
een aantal meters per jaar, totdat die 
opmars onderbroken wordt door een storm. 
Een flinke storm kan die duinvoet meer 
dan 10 m terugwerpen, waarna er weer 
ruimte is voor zeewaartse uitbreiding. Deze 
trend zien we zowel in onze simulaties als 
in de jaarlijkse metingen.
Hoewel de 50 modelruns ieder een grillig 
verloop van de duinvoet opleveren, geeft het 
gemiddelde van alle runs een duidelijker 
beeld: de duinen neigen naar een even-
wichtspositie, waar aangroei en afslag 
ongeveer in evenwicht zijn. Afhankelijk van 
de opeenvolging van stormen en rustige 
periodes, oscilleert de duinvoet rond deze 
evenwichtspositie. Hier is ook sprake van 
een feedback: hoe dichter de duinvoet naar 
de waterlijn groeit, hoe groter de kans op 
afslag en dus terugwerping. 
Ten slotte biedt het model de mogelijkheid 
scenario’s te verkennen: bijvoorbeeld de 
mogelijke effecten van klimaatveranderingen. 
Voor de duinen bestaan deze veranderingen 
onder andere uit zeespiegelstijging en toe-
nemende droogte in de zomer. Toenemende 
droogte in de zomer kan negatieve effecten 
hebben op de groei van duinvegetatie. 
Simulaties voorspellen dat de gevolgen voor 
duingroei zich uiten in een lagere snelheid 
waarmee het duin zeewaarts uitbreidt. 
Relatieve zeespiegelstijging heeft een grotere 
invloed: de frequentie en heftigheid van 
duinafslag neemt daardoor toe. Bij een 
stijging van 0,4 m tussen 1990 en 2050 
neemt de gesimuleerde hoeveelheid erosie 
met ongeveer 10% toe. Samen zorgen de 
droogte en zeespiegelstijging voor een 
afname van ongeveer 2 m3 per strekkende 

meter in het jaarlijkse duinbudget ten 
opzichte van een zogenaamd no-change 
scenario. 

Conclusies
Samenvattend kunnen we stellen dat, 
ondanks de hoge variabiliteit van eolisch 
transport en onvoorspelbaarheid van storm-
afslag, er toch een zekere systematiek lijkt 
te schuilen in de evolutie van de duinen. 
Het nieuwe model is een eerste stap naar 
integratie van zowel aangroei als erosie en 
biedt veel perspectief voor het testen van 
beheersmaatregelen en andere scenario’s. 
Er zit echter nog een aantal haken en ogen 
aan dit soort simulaties. Ten eerste worden 
veranderingen in zandaanvoer vanuit de 
vooroever niet meegenomen, terwijl deze 
uiteindelijk het potentieel voor duingroei 
bepalen. Een koppeling met kustmorfologie 
kan dit ondervangen. Daarnaast is er nog 
veel kennis te winnen op het gebied van 
dagelijks eolisch transport en vegetatie-
patronen: welke factoren bepalen de vesti-

ging en ontwikkeling van vegetatie? Welke 
combinatie van wind-, getij- en strandom-
standigheden zorgt voor optimale zandtoe-
voer naar de duinen? Zijn de duinen afhan-
kelijk van dagelijkse momenten met lage 
transporthoeveelheden of van één jaarlijks 
piekmoment?

Denk daar maar eens over na op uw volgende 
strandwandeling op een herfstachtige dag.

Joep Keijsers, Wageningen University
joep.keijsers@wur.nl

Joep Keijsers, Wageningen University, Leerstoelgroep Bodemfysica 
en Landbeheer: ‘Dune evolution in response to climate change’. 
Promotor: Coen Ritsema.
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