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van het bestuur

Toekomstvisies zijn er zo vele en 
ook ons genootschap heeft meer
malen bijeenkomsten of commissies 
gehad die zich bogen over de  
toekomst van het KNGMG. In deze 
Geo.Brief vindt u een verslag van 
een toekomstvisiecommissie die 
wij enkele maanden geleden heb
ben ingesteld. Het volledige rapport 
hebben zij ons ondertussen over

handigd. De visie gaat niet enkel 
om wat er in de komende jaren 
zou moeten gebeuren, maar het is 
vooral ook een vergezicht diep in 
de ‘Tweede eeuw van KNGMG’. 
Terwijl we niets willen afdoen aan 
de resultaten en acties van voor
gaande toekomstvisies en toen
malige besturen, moge het duide
lijk zijn dat KNGMG voor een tijd 

Het financieel boekjaar 2014 is afge
sloten met een positief saldo van  
h 7.366. De grootste kostenposten  
in 2014 waren die voor de beide 
publicaties (Geo.brief en Netherlands 
Journal Geosciences (NJG)) en de 
administratiekosten. Door stevig te 
onderhandelen met de drukker heb
ben we de kosten van de Geo.brief 
echter al per direct flink kunnen ver

lagen. Ook de bijdrage aan de Stich
ting NJG is mede door de overstap 
naar Cambridge University Press flink 
verlaagd en is voorlopig vastgesteld 
op h 8.000. De verenigingskosten zijn 
iets gedaald ten opzichte van 2013; 
de kosten voor de website zijn met 
name beperkt tot de hosting kosten. 
De verenigingskosten zijn echter iets 
hoger dan begroot in verband met 

Op naar 2112

van intense verandering staat. De 
visie liegt er niet om: willen wij 
bestendig het jaar 2112 halen, ons 
200jarig bestaan voor wie dat was 
ontgaan, zullen we grondig moe
ten moderniseren. En dat willen 
we natuurlijk ook, want er is 
genoeg te doen om de belangen 
van de aardwetenschappen en 
aardwetenschappers in Nederland 

te behartigen. Enfin, leest u het 
stuk zelf en vormt u zich vooral 
een eigen mening, voor zover u 
deze niet al had, en deel deze met 
ons, bijvoorbeeld op de komende 
jaarvergadering.

Lucia van Geuns

verhoogde bestuurskosten vooruit
lopend op de secretariaatskosten in 
2015.

Het KNGMG dankt de sponsoren van 
specifieke evenementen, Naturalis 
(Staringlezing), Shell (Escherprijs) en 
de begunstigers EBN, NAM, PanTerra 
Geoconsultants, TNO, Total E&P 
Nederland en Wintershall voor hun 

bijdragen. Verder zijn we NWO erken
telijk voor de jaarlijkse bijdrage aan 
de Geo.brief.

Voor het boekjaar 2015 is een begro
ting opgesteld die in een klein batig 
saldo resulteert. Ten opzichte van 
2014 vinden er een aantal wijzigingen 
plaats die hun beslag in de begroting 
vinden. De kosten voor de KIVI 
administratie worden vervangen door 
de post ‘Externe kosten’, waaronder 
een vergoeding voor secretariële 
ondersteuning, gebruik van het post
adres en de archiefruimte bij het KIVI 
en de kosten voor het boekhoud
programma. Om de uitkomst van de 
toekomstcommissie, alsmede moge
lijke activiteiten rond het komende 
lustrum (105 jaar) te kunnen facilite
ren is een reservering van h 10.000 
gemaakt. 
Tevens zal het KNGMG voor de Euro
pean Federation of Geologists (EFG) 
tegen vergoeding een aantal korte 
onderzoeken uitvoeren.

Na vele jaren met gelijkblijvende 
contributies is tijdens de ALV 2014 
besloten tot een verhoging van de 
contributies vanaf 2015. De contribu
tie voor gewone leden is verhoogd 
tot h 80, (was h 72,50) en voor  
studenten tot h 20, (was h 19,25). 
De contributie voor promovendi blijft 
h 50,. Om kosten te besparen wor
den de facturen zoveel mogelijk per 
email verstuurd en zijn er nieuwe 
betalingsmogelijkheden geïntrodu
ceerd. In 2015 zal geprobeerd worden 
om meer sponsoren en begunstigers 
te werven.

Els Ufkes, penningmeester

financiën kngmg 2014
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in memoriam

Op 20 maart 2015 is, na een lang 
ziekbed, op 81jarige leeftijd Dr. Franz 
Kockel overleden. Dr. Franz Kockel 
was bij zijn pensionering in 1999 
Geologisch directeur van het Bundes
anstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Hannover. Sinds novem
ber 2000 was hij drager van de Van 
Waterschoot van der Gracht Penning, 
als blijk van waardering voor zijn 
grensoverschrijdend onderzoek naar 
de geologie van NoordwestEuropa 
en zijn intensieve samenwerking met 
collegae in de Nederlandse geologi
sche wereld. 
Dr. Franz Kockel studeerde geologie 
aan de Universiteit van Marburg, 
waar hij promoveerde op structurele 
fenomenen in ZuidSpanje. Kockel 
heeft een grote veelzijdigheid in zijn 
werk laten zien, met als hoogtepunten 
de ertskartering in Griekenland in de 
jaren 1960, en de kartering van de 
regionale geologie van NWDuitsland 
en de Duitse Noordzee. De Geotekto
nische Atlas von NW Deutschland und 
den deutschen NordseeSektor (1996), 
alsmede zijn bijdrage aan de NW
European Gas Atlas (1997), kan  
hierbij als de bekroning van dit werk 
worden gezien. De lijst met projecten 
waaraan Franz Kockel heeft meege
werkt of waaraan hij sturing gaf is 
veel langer: de Unterkreide Atlas 
(1967), het Tertiair project IGCP 124, 
studies naar opslag van radioactief 
afval in zoutpijlers in NWDuitsland, 
de detaillering van de Chalk strati
grafie om de inversietektoniek te 
ontrafelen enzovoort. Contacten met 
vele leden van het KNGMG kwamen 

voort uit zijn persoonlijke inbreng op 
vele olie en gasgerelateerde congres
sen en zijn begeleiding van excursies 
van veel in Nederland opererende olie
en gasmaatschappijen.
Dr. Franz Kockel heeft door zijn vele 
contacten in Nederland en nauwe 
samenwerking met o.m. de Rijks 
Geologische Dienst zijn kennis over 
de ondergrond van NW Duitsland 
grensoverschrijdend gemaakt en zo 
bijgedragen aan een geïntegreerd 
beeld van de ondergrond ter weers
zijden van de grens. Opvallend aan 
Franz Kockel was dat hij, hoewel in 
veel aspecten een ‘echte’ Duitser, 
wars was van de bureaucratie die 
samenwerking over de grens vaak  
zo moeilijk maakte en maakt. Alle 
beperkingen die het uitwisselen van 
geologisch relevante gegevens soms 
belemmerden, wist hij te omzeilen 
en op te lossen. Zijn assistente Frau 
Frisch en hij arriveerden bijna altijd 
met dikke pakketten kaarten onder de 
arm in Haarlem, waar toen de karte
ring van de diepe ondergrond door de 
RGD plaatsvond. Lange uren van kaart
beeldvergelijking en vaak zeer pittige 
discussies met geologen en geofysici 
werden afgewisseld met prettige ver
halen tijdens lunch en diner. De ont
vangst in Hannover was evenzeer 
altijd hartelijk, de samenwerking en 
de daaruit voortvloeiende resultaten 
bemoedigend en vruchtbaar. 
Uit die goede relatie vloeiden natuur
lijk ook andere vormen van samen
werking voort. Omdat de meerder
heid van de afzettingen in de Neder
landse ondergrond dagzomen in het 

Duitse land waren bezoeken aan de 
verschillend ontsluitingen aldaar voor 
Nederlandse geologen een ‘must’. 
Met veel plezier denken velen van 
ons dan ook  terug aan de goede 
samenwerking en aan verschillende 
geologische excursies die we samen 
met Dr. Franz Kockel hebben gelopen. 
Zijn nooit aflatende leergierigheid  
tijdens discussies ‘op het scherpst van 
de snede en met de hand op het laag
vlak’ in het veld en zijn bevlogenheid 
bij het tonen van de geologische com
plexiteit van het Noorduitse Bekken 
zullen velen zich nog altijd heugen. 
Was hijzelf niet in staat om mee te 
gaan, of vond hij anderen geschikter 
voor de uitleg, bescheiden als hij was, 
dan zorgde Dr. Kockel altijd voor de 
juiste contacten binnen de Duitse geo
logische gemeenschap.

Die Duitse maar zeker ook de Neder
landse geologische gemeenschap 
verliezen in Franz Kockel een goede 
geoloog, een betrokken collega en 
een fijn mens. 

Mark Geluk, Dick van Doorn,  

Gijs Remmelts, H.A. van  

Adrichem Boogaert, Ed Duin

Best, G., Kockel, F. & Schöneich, H. (1983): 
Geological history of the Southern Horn graben. 
In: Kaasschieter & Reijers (eds.): Petroleum 
geology of the southeastern North Sea and  
the adjacent onshore areas.  Geologie en  
Mijnbouw 62: 2533.
Kockel, F. (2003): Inversion structures in Cen
tral Europe – Expressions and reasons, an open 
discussion. Netherlands Journal Geosciences/
Geologie en Mijnbouw 82: 367382.
Nieuwsbrief KNGMG 200007 en 200009 met 
interview/verslag uitreiking V Waterschoot vd 
Grachtpenning

Frans Kockel (vijfde van rechts, met donkere jas) tijdens een excursie naar 

de Harz (2006).

Jaarvergadering KNGMG

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het 
genootschap op woensdag 20 mei 2015, in het KIVIgebouw in Den Haag. 
Aanvang 16.00 uur, koffie en thee vanaf 15.30 u. Na de vergadering is er een 
borrel en daarna volgen twee lezingen van de Petroleum Geologische Kring.

Plaats:
KIVI – Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Programma:
15.30 u  Thee, koffie, koek
16.00 u  Jaarvergadering
17.00 u  Borrel
18.00 u  PGKlezingen:
   Inge van Gelder (UU): ‘AlpsAdria interactions and their implications 

for the evolution of the Alpine lithosphere.’
   Cees Willems (TUDelft): ‘Influence of fluvial sandstone architecture 

on geothermal energy production.’

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag jaarvergadering 21 mei 2014*
Jaarverslag 2014**
Financieel jaarverslag 2014***
Verslag kascommissie en decharge bestuur
Bestuurswisselingen
Verslag toekomstvisiecommissie
Rondvraag
Sluiting

* Het verslag van de jaarvergadering op 21 mei 2014 verscheen in Geo.brief 5, augustus 2014. 
**Het inhoudelijke jaarverslag 2014 stond in Geo.brief 2, maart 2015.
***Het financiële jaarverslag en de jaarrekening staan in deze Geo.brief op pagina 2. 

aankondiging
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Dit waren de hoofdvragen die wij  
ons en anderen stelden tijdens het 
onderzoek van de commissie ‘Toe
komstvisie KNGMG’, ingesteld door 
het hoofdbestuur. Een aantal maan
den zijn wij met zijn vieren druk 
geweest een toekomstscenario te 
schetsen voor ons genootschap, 
waarbij we continu beseft hebben 
geenszins volledig te kunnen zijn. 
Vele mensen hebben we informeel 
gesproken en een aantal intensief  
tijdens éénopéén gesprekken. Eén 
van de redenen van het hoofdbestuur 
om de commissie op te richten is de 
observatie dat een stijging van het 
ledenaantal uitblijft, terwijl zowel de 
studentenaantallen als de beroeps
groep gestaag is blijven groeien.  
Het idee bestaat dat er mogelijk een 
gebrek is aan zichtbaarheid bij vooral 
de jongere generatie, maar ook dat 
het functioneren van KNGMG niet 
meer aansluit bij de huidige vraag. 
Genoeg argumenten om ons, inmid
dels 103 jaar oude, genootschap fris 
onder de loep te nemen en met een 

aantal aanbevelingen te komen om 
nog zeker 97 jaar verder te kunnen! 

Belangenbehartiger  
en lidmaatschap
Al vrij snel kwamen we erachter dat 
het nut en noodzaak van een profes
sionele belangenvereniging breed 
wordt gedragen onder academici  
en professionals bij bedrijfsleven en 
(semi)overheid. Op het moment is 
voor de professionele accreditatie als 
geoloog een nationale geologische 
beroepsorganisatie zelfs onmisbaar. 
Ieder die we spraken, lid of geen lid, 
oud of jong, staat positief tegenover 
het KNGMG en haar huidige activiteiten. 
Als er zo positief wordt gereageerd 
op het nut en de huidige activiteiten 
van de belangenvereniging, waarom 
zijn velen dan geen lid van het 
KNGMG? Naast het bekende ant
woord dat ons genootschap weinig 
traditionele netwerkfunctie meer 
heeft, omdat mensen elkaar tegen
woordig vinden via het internet, 
klonken andere geluiden. Bijvoor

beeld dat het KNGMGlidmaatschap 
te vaak wordt gezien als een abon
nement op het Netherlands Journal 
of Geosciences. Bovendien wordt 
men continu herinnerd aan vele  
verenigingen waar men lid van kan 
worden, zoals de EGU, AGU, SPE, 
EAGE, AAPG. Men kiest dan voor  
lidmaatschap van een club waar wel 
het eigen specialistische blad wordt 
geleverd en/of korting wordt ver
kregen op het congres in de eigen 
discipline. 
Daarnaast kregen we het idee dat in 
het algemeen de contributie als te 
hoog wordt ervaren. Misschien is de 
contributie te hoog ten opzichte van 
vergelijkbare beroepsverenigingen. 
Het kan ook zijn dat het KNGMG niet 
voldoende weet te communiceren 
wat de tegenprestatie voor de contri
butie is. Ten slotte zou het kunnen 
dat het KNGMG niet voldoende 
tegenprestatie levert in de ogen van 
potentiële leden in een tijd waarin 
de traditionele netwerkfunctie heeft 
afgedaan. Ook vanuit studenten is de 
vraag te horen wat men er precies 
aan heeft. Iedereen moet selectief 
zijn en wordt bedolven onder een 
tsunami aan digitale informatie. Als 
aanbeveling past hier dat het KNGMG 
beter moet communiceren wat de 

meerwaarde is van een lidmaatschap 
en de activiteiten verder moet aan
passen aan de vraag, waarover  
hieronder meer. 

Kringen en voertaal
Een andere reden waarom veel 
potentiële leden zouden kunnen 
afhaken is de onduidelijke band van 
KNGMG met zijn Kringen. Sommige 
Kringleden denken zelfs dat ze auto
matisch lid zijn van het KNGMG bij 
een Kringlidmaatschap. De Kringen 
herbergen ruimschoots de meeste 
activiteiten van professionele geolo
gen in Nederland. Deze leden kunnen 
dus eigenlijk gezien worden als de 
actieve leden van het KNGMG, behal
ve dat lidmaatschap van de moeder
organisatie niet vanzelfsprekend is 
bij lidmaatschap van een Kring. De 
Kringen brengen de aardwetenschap
pers met elkaar in contact door het 
organiseren van symposia, excursies 
en borrels. De moderne aardweten
schapper krijgt ook steeds minder 
tijd om op veldwerk te gaan en de 
Kringen voorzien in deze behoefte.
De toekomstvisiecommissie beveelt 
aan dat het KNGMG boven alles de 
Kringen koestert wegens de prachtige 
activiteiten. Maar de commissie 
observeert ook dat er iets zou moeten 
veranderen in de relatie tussen de 
moederorganisatie en haar Kringen. 
Eén aanbeveling is dat er duidelijker 
gecommuniceerd moet worden wat 
de band van de Kringen en het 
KNGMG precies is, zowel door de 
moederorganisatie als hopelijk ook 
door de Kringen. Daarnaast zouden 
de banden met de Kringen verder 
aangehaald moeten worden door het 
aantrekkelijker te maken om onder
deel te zijn van het KNGMG. Dit zou 
kunnen zijn door een gezamenlijke 
communicatie via digitale media, 
financiële ondersteuning aan de 
meer armlastigen der Kringen en 

De tweede eeuw van het KNGMG

“Als er geen geologische en/of mijnbouwkundige professionele 
belangenvereniging zou bestaan, zou je die dan oprichten? Zo ja,  
in welke vorm? Zo nee, waarom niet?”

Daan den Hartog Jager van de NAM geeft uitleg over de Duitse ja-knikker Emlichheim-1 tijdens de Kringendag 2015 

op 10 april j.l.
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administratieve ondersteuning.  
Uiteindelijk zou er ook nagedacht 
kunnen worden over het aanbieden 
van een gecombineerd lidmaatschap, 
waarbij korting wordt verkregen op 
het KNGMGlidmaatschap in geval 
van een Kringlidmaatschap of vice 
versa.
Eén aspect dat hierbij een grote rol 
speelt is de voertaal. Vele professionals 
in de industrie maar ook academie 
beheersen het Nederlands niet, ter
wijl het KNGMG voornamelijk in het 
Nederlands communiceert in tegen
stelling tot sommige Kringen. De 
commissie voorziet dat er over enke
le decennia waarschijnlijk enkel 
Engels gesproken wordt als het gaat 
om het vakgebied. Tot die tijd, zou 
het goed zijn alle communicatie in 
zowel Engels als Nederlands aan te 
bieden en slechts Engels aan te bie
den als het simpele zaken betreft  
of disciplines met een sterke buiten
landse component. Voor achtergrond 
verhalen in de Geo.Brief wordt 
Nederlands erg gewaardeerd. Een 
optie zou kunnen zijn hier toch ook 
een vertaling van aan te bieden op 
internet, wat natuurlijk wel extra 
werk met zich meebrengt.

De digitale tweede eeuw
Het KNGMG staat voor haar tweede 
eeuw voor de mooie taak mee te 
bewegen met de vraag van haar leden, 
net als vele andere verenigingen en 
belangenbehartigers dit moeten 
doen. Het informatiebombardement 
via internet en email maken dat een 
papieren club niet meer vanzelfspre
kend in het centrum van de aandacht 
staat. Langzaamaan heeft ook het 
maatschappelijk denken plaatsge
maakt voor de meer individualisti
sche gedachte: “Wat is er voor mij  
te halen?”
Het aardwetenschappelijke veld in 
Nederland lijkt welhaast een eilan
denrijk aan verschillende clubjes die 
al dan niet zicht op elkaar hebben 
vanaf de hoogste berg dat het eigen 
eiland rijk is. De commissie obser
veert dat er geen orgaan bestaat in 
het professionele aardwetenschappe
lijke veld dat deze eilandjes voldoen
de met elkaar verbindt, van industrie 
en kennisinstelling tot overheid en 
academie, maar ook binnen eilan
dengroepen waarin onder dezelfde 

noemer gewerkt wordt. Daardoor is 
er ook geen gezamenlijke agenda of 
boodschap, die naar overheid, pers 
en maatschappij wordt uitgedragen, 
en mist het aan bundeling van krach
ten waar dat wel kan. Het KNGMG is 
opgericht om het veld te bundelen 
en moet deze rol ook in het digitale 
tijdperk weer volledig op zich nemen. 
Een manier kan zijn een website op 
te richten waarin al het aardweten
schappelijk nieuws en de gehele 
agenda in Nederland wordt gebundeld. 
De verschillende eilandjes zijn dan 
niet meer afhankelijk van wie er uit
zicht heeft vanaf de hoogste berg, 
maar de dwarsverbanden worden 
met één druk op de knop duidelijk 
voor alle inwoners.
Vanzelfsprekend zou zo’n initiatief 
niet enkel bij het KNGMG liggen en 
nauwe samenwerking met zuster
verenigingen als het KIVI (Koninklijk 
Instituut voor Ingenieurs), de VVFG  
(Vakvereniging Fysische Geografie) 
en het KNAG (Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap) ligt 
voor de hand, als ook banden met 
overheid en industrie, die allen 
belang hebben bij meer binding  
van het Nederlandse aardweten
schappelijke landschap. NWOALW  
en TNOGDN zijn om deze reden al 
jaren met raad en daad en financieel 

betrokken bij de publicatie van de 
Geo.Brief en NJG. Bij zovele discipli
nes die meedoen aan gezamenlijke 
communicatie zal er ook gekeken 
moeten worden naar mogelijkheden 
om de informatie aangepast aan het 
individu te leveren. Dit kan bijvoor
beeld door een app te ontwikkelen 
waarin voorkeuren en alerts worden 
ingesteld wat betreft het eigen inte
ressegebied en voertaal alsmede via 
de website waar via één druk op de 
knop de website omgetoverd wordt 
naar eigen smaak. Het informatie
bombardement zal namelijk voort
duren en gebruikers gebruiken het 
alleen als er voldoende dichtheid aan 
nuttige informatie in zit. De commis
sie ziet voor de Geo.Brief een rol in 
het samenstellen van achtergrond
verhalen, waarvoor in verkorte vorm  
reclame op de website en app 
gemaakt wordt.

Centrale en maatschappelijke rol
Via betere communicatie, onder 
andere via de website en een regel
matige digitale nieuwsbrief, maar 
ook door het benadrukken van de 
boodschap waar het KNGMG voor 
staat en hoe het is ingericht, kan  
het KNGMG weer zijn momentum 
terugpakken als actieve en reactieve 
belangenvereniging van de aardwe

tenschappen en aardwetenschappers 
in Nederland. Uiteindelijk zou het 
KNGMG ook maatschappelijk een 
bron van kennis en opinie kunnen 
zijn voor pers en publiek. Het her
nieuwde momentum kan ervoor  
zorgen dat leden het KNGMG weer 
zullen zien als het centrale verbin
dende instituut waaraan zij graag 
hun naam verbinden of, in geval van 
politiek meer gevoelige informatie, 
hun kennis en opinie. Het KNGMG zal 
dan wel regels moeten opstellen 
omtrent de verspreiding van kennis 
en opinie onder zijn naam en deze 
duidelijk moeten communiceren naar 
pers en publiek en eigen leden, aan
gezien leden en sponsors niet allen 
dezelfde mening zullen zijn toege
daan of mogelijk niet elke mening 
op prijs stellen.

Wij roepen u van harte op om actief 
en kritisch mee te denken over een 
frisse blik op de tweede eeuw van 
het KNGMG, bijvoorbeeld op de 
komende jaarvergadering of via 
kngmg@kngmg.nl! 

Hemmo Abels 

Roula Dambrink

Pim Kaskes

Peter de Ruiter

Pferdekopf, Duitse ja-knikker.  |  Jan Stafleu
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De effecten van woestijnstof 
in de oceaan

JanBerend Stuut, onderzoeker bij het Koninklijke NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) op 

Texel en MARUM, het zeeinstituut van de Universiteit Bremen, werkt met woestijnstof. Hij wil weten wat 

er gebeurt als het Saharastof, dat met de passaatwinden over de Atlantische Oceaan waait en tot in Zuid

Amerika teruggevonden wordt, in het oceaanwater terechtkomt. Want met het stof komen ook allerlei 

nutriënten en metalen (vooral ijzer lijkt belangrijk te zijn) die aan de korrels vastzitten in het water. Hij 

heeft daarvoor langs de 12de breedtegraad een transect uitgezet van Afrika tot Barbados, waar op vijf 

plekken woestijnstof bemonsterd wordt; in de lucht net boven zee en in de oceaan. 

Het transect met de locatie van de boeien en verankeringen.
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De vijf meetpunten liggen recht onder het 
gebied van de Sahara stofpluim: drie aan  
de Afrikaanse kant van de Mid-Atlantische 
Rug, twee aan de Zuid-Amerikaanse kant. 
Vier liggen er op een rechte lijn bij 12°N, 
het vijfde meetpunt ligt ten noorden van 
meetpunt 2 (vanaf Afrika gezien) om even-
tuele latitudinale bewegingen van de stof-
pluim te bestuderen. De middelste twee 
meetpunten reiken tot aan de oppervlakte 
van de oceaan. Zij hebben, naast de twee 
stofvangers in het water, een boei die stof 
uit de lucht verzameld. Hoe verder van  
Afrika de passaatwind komt, hoe fijner het 
stof is dat nog meegenomen wordt. De 
vraag voor Stuut is wat voor invloed het 
Saharastof heeft op het leven in en de geo-
chemie van de oceaan. Want het idee is dat 
met de afnemende korrelgrootte steeds 
verder naar het westen de effecten van het 
stof op het leven in de oceaan ook zullen 
veranderen. 

Stof vangen
Een kanariegele boei van drie meter door-
snee steekt drieënhalve meter boven en één 
meter onder water. Er staat een schoor-
steentje op (met deksel om inregenen te 
voorkomen) waardoor lucht aangezogen 
wordt; zonnecellen zorgen voor de energie-
voorziening, een iridiumantenne ‘doet’ de 
communicatie. Binnenin zit waar het alle-
maal om gaat: een bak met daarin 24 filters 
– de sedimentvallen – in een carrousel die 
eens in de twee weken een stukje draait. 
Op de boei zit ook een sensor die windrich-
ting en windkracht meet, en voelt of het 
regent. Vier uur per dag, maar niet bij regen 
of harde wind, gaat de klep van de schoor-
steen open, gaat de ‘stofzuiger’ aan en wordt 
er lucht aangezogen die door een filter gaat 
waar het stof wordt gevangen. Iedere twee 
weken schuift de oude filter door en er komt 
een nieuwe voor in de plaats. Twee keer per 
dag krijgt het NIOZ een update van de boei. 
Het is mogelijk om op afstand de boei 
opdrachten te geven, bijvoorbeeld om  
langer of korter lucht aan te zuigen of om 
de carrousel sneller of langzamer te laten 
draaien. 
Stuut: “De boeien zijn verankerd op de 
oceaanbodem met een kabel van vijf kilo-
meter lengte met daaraan een gewicht van 
3000 kilo. Aan de kabel zitten twee sedi-
mentvangers, een soort grote trechters; 
een op 1200 meter en een op 3500 meter 
diepte. Daarin wordt – synchroon met de 
boei – ook per periode van twee weken stof 
uit het oceaanwater gevangen. Aan de kabel 
zitten twee rode drijfbollen – ‘smarties’ – 
die gevuld zijn met holle glazen ballen en 
elk een drijfvermogen hebben van 500 kilo. 
De boeien drijven en zijn te zien als je dicht-
bij genoeg bent, maar de meetpunten zonder 
boei komen niet aan het oppervlak: de 
bovenste drijfbal zit 500 meter onder zee-

niveau. Via een radiosignaal kunnen we de 
kabel loskoppelen van het anker en de drijf-
ballen zorgen ervoor dat de stofvangers 
boven komen drijven. Tijdens onze laatste 
tocht, in januari van dit jaar, hadden we ook 
stofvangers op het schip staat. Ze zien eruit 
als blauwe brievenbussen met een gleuf 
onder een overhangend deksel, waarbij van 
onderin de kast lucht wordt aangezogen.  
Wij zijn onder de kust van Afrika dwars door 
een stofstorm gevaren. Wij hebben dus mon-
sters kunnen nemen van schone lucht en 
lucht tijdens de stofstorm. De stofvangers in 
zee zullen stof bevatten van dezelfde storm. 
De kans om die gegevens te vergelijken krijg 

je niet vaak. We konden ook duidelijk zien 
dat stofstormen invloed hebben op de vor-
ming van wolken. Het is een keten van oor-
zaak en gevolg.” 

Grof en fijn stof
Stof klinkt simpel. Het waait mee met de 
wind en zakt weer naar beneden als de wind 
stilvalt. Het grovere deel van het Saharazand 
zal dichtbij Afrika in zee terechtkomen; hoe 
verder weg van Afrika, des te fijner zal de 
korrel zijn van het stof dat naar beneden 
dwarrelt. Aan de overkant, in het Caribisch 
gebied en de Amazone komt alleen het  
fijnste stof terecht. Dat geeft gezondheids-

Het uitzetten van een boei.
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problemen, zowel op het land – op Barbados 
komen opvallend veel luchtweginfecties 
voor – als in het mariene milieu. Daar gaat 
het niet om het stof zelf, maar om de 
microben die meereizen met het stof en 
bepaalde ziektes veroorzaken. 
Stuut: “De twee effecten die we aan het 
onderzoeken zijn, zijn gerelateerd aan kor-
relgrootte. Aan de ene kant hebben we de 
ballastwerking. Dichterbij Afrika vallen de 
grovere korrels in het water; organisch 
materiaal uit zee zal zich hechten aan de 
korrels en zal met het zand naar de zeebo-
dem zakken. Dit zorgt ervoor dat koolstof 
versneld aan de koolstofcyclus onttrokken 
wordt. Hoe grover de korrel, des te meer 
koolstof er uit het zeewater ‘gewassen’ 
wordt. Het ballasteffect neemt dus in wes-
telijke richting af, omdat de stofkorrels in 
die richting fijner worden. Bij fijn stof 
speelt het nutriënteneffect een belangrijke 
rol. Hoe kleiner de korrel, hoe groter het 
specifieke oppervlak is: de korrel heeft  
verhoudingsgewijs meer oppervlak ten 
opzichte van zijn inhoud. Dat betekent  
dat fijn stof per gram meer nutriënten en 
metalen als ijzer, koper en fosfor – dat als 
een ‘jasje’ om de korrels zit – in zee brengt. 
Die zorgen er mogelijk voor dat de algen-
groei gestimuleerd wordt, waardoor er 
koolstof aan de atmosfeer wordt onttrokken. 
Dit effect neemt toe in westelijke richting, 
omdat het stof dat in zee valt die kant op 
steeds fijner wordt. Beide effecten onttrek-
ken dus koolstof aan de koolstofcyclus, 

maar het éne effect neemt af naar het wes-
ten en het andere effect juist toe. Mogelijk 
is er ergens in de oceaan een zone waar 
beide effecten optimaal samenwerken. Dat 

zou mogelijkheden bieden om CO2 uit de 
atmosfeer in te vangen en zo het klimaat-
probleem aan te pakken.”

Spikes
Het woestijnstof dat met de passaatwinden 
meegenomen wordt – 200 miljoen ton  
per jaar met een piek in de winter – blijft 
relatief laag in de atmosfeer; het komt tot 
3000 meter hoogte. De toppen van de  
vulkanen van de Kaapverdische Eilanden 
steken boven de zandstormen uit en zijn  
op satellietfoto’s dan nog te zien. De bron 
voor het passaatstof ligt relatief dichtbij de 
Atlantische Oceaan. Zomers komt het stof 
van verder naar het oosten, voornamelijk 
uit de Bodélé-depressie in Tsjaad. Twee 
bergketens vormen hier een trechter waar 
de wind met hoge snelheid doorheen blaast 
en het woestijnstof de atmosfeer in brengt 
tot hoogtes van maximaal 6000 meter, waar 
het in de SAL – Saharan Air Layer – naar het 
westen wordt vervoerd. Dat zand heeft een 
andere samenstelling en wordt over veel 
grotere afstanden verwaaid.
Stuut: “Wij weten nog niet of en hoe we die 
verschillen terugvinden. Wij zijn nu bezig 
met de analyses van de monsters uit de eer-
ste sedimentvallen, die zijn in oktober 2012 
uitgezet en in november 2013 opgehaald. 
Dat is een gecompliceerd en tijdrovend 
proces. De monsters worden bijvoorbeeld 
geconserveerd met gif. In het laboratorium 
worden zij geanalyseerd op organisch 
materiaal, op CaCO3 (voornamelijk van 

De Mindelo-baai, mistig van het stof. 

Jan-Berend Stuut in Qatar.
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Gusta
Öland kalksteen is wel bekend als vloertegel, 
onder geologen niet in de laatste plaats 
vanwege de fraaie, grote orthocerasfossie-
len die er in voorkomen. De steen wordt 
niet alleen op het eiland Öland gewonnen, 
maar ook in Jämtland op het Zweedse vas-
teland. Daar heet hij Gusta. Voorbeelden 
van gebruik in Nederland zijn de vloeren 
van het Paleis op de Dam (Öland) en het 
voormalige hoofdpostkantoor van Rotter-
dam (Gusta). Friedhoffs Gesamtkunstwerk, 
het stadhuis van Enschede, kent niet alleen 
het interessante gebruik van Beucha porfier, 
maar ook bijzonder fraaie natuursteenvloe-
ren. Voor de vloeren zijn harde polijstbare 
kalkstenen gebruikt: Gusta uit het Ordo-
vicium van Jämtland, Solnhofen uit de  
Duitse Jura, en Comblanchien uit het 
Bathonien (Jura) van de Bourgogne (niet  
op de foto). Interessant is het gebruik van 

.stukje steen

zowel groene als rode en zwarte Öland 
kalksteen. Daarnaast maakte Friedhoff twee 
interessante keuzes: de hoofdtoon is groen, 
maar hij gebruikte ook de zwarte variant, 
terwijl de rode variant – in andere vloeren 
meestal de dominante steen – slechts als 
accent toegepast is. In Nederland is de 
Öland kalksteen eigenlijk alleen als vloer-
tegel of grafzerk toegepast. In zijn eigen 
Zweden is het ook een steen voor gevel-
bekleding zoals aan de Murkbron in Stock-
holm (links onder). De fraaie orthocerassen 
zijn niet de enige fossielen in de steen. Een 
ander opmerkelijke fossiel dat de arbeiders 
in 1952 in een groot blok rode kalksteen in  
de groeve in de Gärde groeve bij Brunflo 
(Jämtland) vonden, was een meteroriet  
uit het Ordovicium.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
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foraminiferen en coccolithen) en op silica – 
we kunnen biogeen silica (van diatomeeën) 
onderscheiden van ‘stof’silica. In het meet-
punt dat nu geanalyseerd wordt, zien we 
dat de stofpieken uit de twee stofvangers 
(op 1200 en 3500 meter diepte) in tijd over 
elkaar heen liggen. Dat betekent dat het 
stof snel naar beneden zakt, want anders 
zouden ze niet samenvallen. Verder valt 
een piek in kalk samen met de stofpiek in 
de lente. De piek in de herfst wordt juist 
gedomineerd door biogeen silica, afkomstig 
van diatomeeën. Kennelijk is er toen een 
verhoogde productie van algen geweest. 
Zijn dat de gewone spring/fall blooms,  
hebben de nutriënten aan het stof voor de 
algenbloei gezorgd, of heeft het woestijn-
stof juist de bloeiperiode verkort? Pas als 
we het materiaal uit de stofvangers langs 
het hele transect geanalyseerd hebben, 
kunnen we zien wat er op één moment 
gebeurt op verschillende plekken in de  
oceaan.”

Rondje Australië
Stuuts onderzoek naar de effecten van 
woestijnstof op de oceaan is uniek. Er wordt 
wel meer onderzoek aan woestijnstof gedaan, 
maar niet op deze manier. Bij Corsica wordt 
onderzoek gedaan met zand uit Algerije dat 
in het water van de Middellandse Zee uitge-
strooid wordt. Dat onderzoek richt zich met 
name op fosfaten en fosfor om de korrels. 
De Universiteit van Bremen heeft aan de 
kust van Mauritanië al 25 jaar een station 
waar ook met sedimentvallen gewerkt wordt. 
Daar is het onderwerp van onderzoek niet 
het woestijnstof, maar upwelling van  
oceaanwater voor de kust en de daaraan 
gerelateerde rijkdom aan voedsel in zee. 
Stuut werkt samen met het station en heeft 
er op land een sedimentval geplaatst, waar 
op vijf verschillende hoogtes – van 90 cm 
tot 2,90 meter boven de grond – stof wordt 
gevangen.
Stuut: “In Australië wordt op land onderzoek 
gedaan aan stof in relatie tot de verdroging 
van het klimaat daar. Het zou interessant 
zijn om ook stofvangers op zee te plaatsen, 
maar er zijn praktische bezwaren, want 
vanaf de Indonesische kust tot aan Adelaide 
loopt een zeer sterke stroming. De belang-
rijkste windrichting in Australië is vanaf het 
noordwesten richting de Indische Oceaan 
en naar het zuidoosten. En er waait veel 
stof naar Nieuw-Zeeland. Ik heb voor mijn 
Atlantische transect in 2017 scheepstijd 
gekregen op een Duits schip en er ligt een 
aanvraag bij NWO voor scheepstijd in 2018. 
Mochten de plannen voor een nieuw, groot 
project zoals de Snellius-expedities werke-
lijkheid worden, dan ben ik voor een rondje 
Australië.”

Aukjen Nauta en Frederique van Schijndel
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Geïnduceerde aardbevingen door  
temperatuurveranderingen als  
gevolg van CO2-injectie

Ellen van der Veer van de Universiteit Utrecht heeft op 20 april jl. de Escherprijs gekregen voor de beste 

masterscriptie van 2014 binnen de aardwetenschappen. Zij kreeg de prijs voor haar modelleerstudie 

naar de reactivatie van breuken door temperatuurveranderingen veroorzaakt door de injectie van CO2 

in lege gasvelden. Ellen heeft haar onderzoek bij TNO uitgevoerd. 

.escherprijs

Ellen voor het Styggevatnet met uitzicht op de Austedalsbreen, een zijarm van de Jostedalsbreen in Noorwegen.
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CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt momen-
teel gezien als één van de belangrijke 
methodes om antropogene CO2-uitstoot  
te mitigeren. Echter, het succes van groot-
schalige CO2-opslag wordt onder andere 
bedreigd door het feit dat het ondergronds 
injecteren van vloeistoffen, zoals CO2, aard-
bevingen kan opwekken door reactivatie  
van breuken. Dat kan bijvoorbeeld leiden 
tot het lekken van CO2 uit het opslagreser-
voir, grondwatercontaminatie en schade  
aan infrastructuur en woningen. Dit kan  
een negatief effect hebben op de publieke 
acceptatie van de techniek. Het is daarom 
essentieel voor de toekomst van CCS om de 
fysische mechanismen die leiden tot geïn-
duceerde aardbevingen beter te begrijpen.

Spanningsveranderingen
Reactivatie van breuken ontstaat als er 
spanningsveranderingen optreden op een  
al bestaande breuk. Daarbij spelen twee 
factoren een rol: drukveranderingen en 
temperatuurveranderingen. Injectie van  
CO2 leidt tot een toename in druk, omdat er 
netto-injectie plaatsvindt van de vloeistof. 
Omdat druk werkt in tegengestelde richting 
van de spanning die loodrecht op het breuk- 
vlak staat, zorgt een toename van druk voor 
een afname van spanning loodrecht op het 
breukvlak, waardoor een breuk kan gaan 
schuiven. Temperatuurveranderingen ont-
staan omdat de temperatuur van de geïn-
jecteerde CO2 lager is dan de temperatuur 
in het reservoir. De regio rond de injectie-
put koelt af tijdens CO2-injectie wat leidt 
tot contractie van het gesteente. Ook dit 
kan leiden tot het reactiveren van breuken. 
Er is al veel onderzoek gedaan naar het 
effect van drukveranderingen en het 
gecombineerde effect van druk- en tempe-
ratuurveranderingen, maar er is weinig 
onderzoek gedaan naar het specifieke 
effect van temperatuur. In mijn scriptie heb 
ik me daarom geconcentreerd op dit laatste 
effect. Het doel van mijn scriptie was om  
te bepalen of de door temperatuur geïndu-

ceerde spanningsveranderingen tijdens 
CO2-injectie kunnen leiden tot reactivatie 
van breuken zowel binnen als buiten de 
regio van het afgekoelde gesteente. Om  
dit te doen heb ik een radiaal-symmetrisch, 
thermo-elastisch, analytisch model gemaakt 
op basis van bestaande vergelijkingen. Dit 
model beschrijft de ontwikkeling van span-
ningsveranderingen in het gesteente op 
basis van o.a. het temperatuurverschil tus-
sen de geïnjecteerde CO2 en het reservoir, 
de expansiecoëfficiënt van het gesteente, de 
stijfheid van het gesteente en de locatie ten 
opzichte van het gekoelde front. Figuur 1 
laat de opzet van het model zien. Zodra CO2 
wordt geïnjecteerd vormt zich een cilinder 
rond de injectieput waarin gesteente wordt 
afgekoeld en waarvan de straal toeneemt 
naarmate meer wordt geïnjecteerd. 

P18-4
Ik heb mijn model toegepast op het lege 
gasveld P18-4 dat zich in de Noordzee net 
buiten de kust van Noord-Holland bevindt. 
Dit gasveld dient als demonstratieproject 
voor de afvang en opslag van CO2 van een 
grote kolencentrale op Maasvlakte II in Rot-
terdam (ROAD-project). Het zandsteenreser-
voir bevindt zich op ongeveer 3200 meter 
diepte en heeft een dikte van bijna 100 meter. 
P18-4 is een zeer warm reservoir met een 
temperatuur van 120-130°C waardoor het 
temperatuurverschil tussen de geïnjecteer-
de CO2 en het reservoir tussen de 60° en 
80°C ligt. In vergelijking met andere CCS-
projecten is dit een vrij groot temperatuur-
verschil (gemiddeld is het 40°C tot 50°C). 
Uit mijn resultaten bleek wat intuïtief 
logisch is: hoe groter het temperatuurver-
schil is, hoe groter de geïnduceerde span-
ningsveranderingen in het gesteente zijn. 
Twee vragen stonden centraal in mijn 
onderzoek. Kan reactivatie van een breuk 
ook plaatsvinden buiten het temperatuur-
front? En hoe ontwikkelen spanningen langs 
een breuk zich tijdens het naderen van een 
temperatuurfront?

De eerste vraag is goed te beantwoorden 
aangezien er voldoende seismische technie-
ken zijn om de locatie van de vloeistof en 
het, door trage geleiding van warmte, ach-
terblijvend temperatuurfront te monitoren. 
Mochten spanningsveranderingen echter 
ook ver buiten het front invloed hebben, 
dan zou dit mogelijk kunnen leiden tot  
reactivatie van breuken buiten het gebied 
dat gemonitord wordt.
Mijn resultaten bevestigen eerder onderzoek, 
namelijk dat spanningsveranderingen die 
groot genoeg zijn om breuken te reactiveren, 
na 30 jaar niet verder dan enkele tientallen 
meters buiten het front reiken. Dat betekent 
dat het monitoren van het vloeistoffront een 
goed beeld geeft waar eventueel reactivatie 
zou kunnen plaatsvinden. 
Figuur 2 toont het antwoord op de vraag hoe 
de spanningen langs een breuk veranderen 
tijdens het naderen van een temperatuur-
front. Hier is de ontwikkeling van de span-
ningen in het gesteente zien voor een nade-
rend temperatuurfront zoals ook zichtbaar  
is in figuur 1. Ik heb deze veranderingen 
gesimuleerd voor drie locaties, namelijk  
net boven, in het midden en net onder het 
reservoir (de nummers 1-3 in de figuur).  
De figuur laat de spanningsstaat zien in een 
normaalspanning-schuifspanningsdiagram, 
waarbij de normaalspanning loodrecht op 
het breukvlak staat en de schuifspanning 
parallel aan het breukvlak ligt. De zwarte lijn 
vormt de zogenaamde ‘failure envelope’. 
Zodra de spanningsstaat in het gesteente 
boven deze lijn valt, vindt breukreactivatie 
plaats. Uit de figuur blijkt dat er in het 
reservoir inderdaad reactivatie plaatsvindt 
zodra het temperatuurfront in de buurt 
komt van de breuk en deze passeert. Dit is 
echter niet het geval boven en onder het 
reservoir. Op basis van deze informatie kan 
geconcludeerd worden dat breukreactivatie 
alleen plaatsvindt in het reservoir en niet ver 
daarbuiten. De dynamica van reactivatie is 
echter afhankelijk van meer factoren, dus is 
dit een voorzichtige conclusie. 

Figuur 1 Zijaanzicht (l) en bovenaanzicht (r) van de modelopzet van het thermo-elastisch, analytische model.
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Implicaties voor andere CCS-projecten
Een belangrijke vraag is wat de implicaties 
van mijn resultaten zijn voor andere CCS-
projecten. Aangenomen kan worden dat de 
trends in de verschillende spanningscom-
ponenten tijdens injectie toepasbaar zijn 
op andere opslaglocaties, maar dit geldt 
niet voor de magnitudes van de verschillen-
de spanningsveranderingen en het daarbij 
behorende reactivatiepotentieel. Uit mijn 
resultaten is gebleken dat de grootte van 
de spanningsveranderingen sterk afhanke-
lijk is van locatie-specifieke parameters.  
De belangrijkste parameters hierin zijn o.a.:
•	 	de	initiële	spanningen	in	het	gesteente;	

die bepalen of er grote spanningsveran-
deringen nodig zijn voor reactivatie;

•	 	de dikte van het reservoir, de injectie-
snelheid en het corresponderende geïn-
jecteerde volume; dit bepaalt hoe ver  
het cilindrische temperatuurfront zich 
uitstrekt vanaf de injectieput en dus  
hoe ver hiervandaan reactivatie mogelijk 
kan zijn;

•	 	het	product	van	het	temperatuurverschil	
tussen de geïnjecteerde CO2 en het reser-
voir en de stijfheid van het reservoir; dit 
bepaalt de grootte van de spannings-
veranderingen.

Om betrouwbare uitspraken te doen over 
spanningsveranderingen en reactivatiepo-
tentieel moet voor elke locatie afzonderlijk 
het effect van de combinatie van belang-
rijke factoren worden bekeken. 

Breukfrictie modelleren
Ik heb gebruik gemaakt van een zogenaamd 
statisch frictiemodel. Mohr-Coulomb frictie 
is een veel gebruikte methode om breuk-

beweging te beschrijven en gaat er vanuit 
dat, zodra het criterium voor breukfalen is 
bereikt, de gehele breuk in één keer schuift 
en de verplaatsing op ieder punt van de 
breuk even groot is. Deze methode is dus 
geschikt om te bepalen of er al dan niet 
falen plaatsvindt, maar is niet in staat om 
de nucleatie van de beving (het punt waar 
de beving begint) en de voorplanting van  
de beweging over het breukoppervlak te 
beschrijven. 
Daarom heb ik in het laatste deel van mijn 
scriptie ook geëxperimenteerd met de 
implementatie van een dynamisch frictie-
model. Laboratoriumexperimenten hebben 
aangetoond dat breukfrictie realistischer 
kan worden beschreven door de zogenaam-
de rate-and-state friction. Om meer inzicht 
te krijgen in hoe een aardbeving zich moge-
lijk over een breukvlak voortplant, heb ik 
gebruik gemaakt van een dynamische rup-
tuurmodelleercode gecombineerd met de 
verkregen temperatuur-geïnduceerde span-
ningsveranderingen op een breukvlak uit 
mijn thermo-analytische model. Figuur 3 
geeft een voorbeeld hoe dit er uit zou kun-
nen zien voor een plotselinge verlaging van 
de spanning loodrecht op het breukvlak in 
het midden van de breuk, wat je verwacht 
bij CO2-injectie. De kleurschaal geeft de 
snelheid van de verplaatsing aan, de num-
mers de volgorde in tijdstappen. Wat  
opvalt is dat de beving duidelijk begint in 
het gebied van verlaagde spanning lood-
recht op de breuk. De beving plant zich 
vervolgens voort met een radiaal uitstra-
lingspatroon tot het hele breukvlak heeft 
geschoven. Dit onderzoek staat nog in de 
kinderschoenen en ik heb dan ook geen 

harde conclusies kunnen trekken uit mijn 
resultaten. De techniek biedt echter veel 
mogelijkheden om een beter beeld te krijgen 
van hoe en waar aardbevingen zich ontwik-
kelen en is dus van belang om geïnduceerde 
seismiciteit te begrijpen. Hier wordt op het 
moment o.a. bij TNO verder aan gewerkt. 

Conclusies
Breukreactivatie veroorzaakt door tempera-
tuursveranderingen vindt waarschijnlijk niet 
plaats op significante afstand van het front 
van het gesteente dat afgekoeld is tijdens 
CO2-injectie in het lege gasveld P18-4. Bin-
nen het gekoelde front is dit wel het geval; 
de reactivatiepotentieel zal verder reiken 
naarmate meer CO2 wordt geïnjecteerd. 
Deze trends zijn toepasbaar op andere  
projecten, maar de magnitude en het reacti-
vatiepotentieel hangen sterk af van locatie-
specifieke parameters. Om een completer 
beeld te krijgen van hoe geïnduceerde bevin-
gen werken, is het nodig om beter te leren 
begrijpen hoe spanningsveranderingen geïn-
duceerd door temperatuursveranderingen  
of drukveranderingen, of een combinatie  
van die twee, de nucleatie en voortplanting 
van een beving op een breukvlak beïnvloe-
den. Hiervoor is meer kennis nodig op het 
gebied van breukfrictie en vertaling van 
laboratorium experimenten naar groot-
schalige modellen. 

Ellen van der Veer

ellen.vanderveer@tno.nl

Figuur 3 Voorbeeld van mogelijke nucleatie en 

voortplanting van een geïnduceerde aardbeving 

over een breukoppervlak door een verlaging van 

de normaalspanning in het midden van de breuk. 

Figuur 2 Stresspaden voor net boven, binnen en net onder het reservoir. Reactivatie vindt plaats  

binnen het reservoir, maar erbuiten buigt de spanningsstaat terug naar initiële condities.
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.ontsluiting

Paaseiland:  
ver weg en bijzonder

Een heel klein stipje in de oceaan. Drie grote vulkanen, met een aantal kleinere kraters. Het 

dichtstbijzijnde land op duizenden kilometers afstand. Jakob Roggeveen ontdekte het stipje  

‘per ongeluk’ toen hij, uitgestuurd door de West Indische Compagnie, in 1721 een reis  

ondernam om het mythische ‘Zuidland’ te vinden.

Moai aan de kust op ceremonieel platform.
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Pasen 1722
Als de drie schepen van Roggeveen op  
5 april 1722, Paaszondag, land zien, hopen 
ze dat het Davis Land is. Een lage, zanderige 
landmassa, in 1687 waargenomen door de 
Engelse zeerover Edward Davis, en mogelijk 
een noordelijke uitloper van het ‘Zuidland’. 
Maar de beschrijving klopt niet. Het eiland 
waar Roggeveens schepen aankomen lijkt 
vanuit de verte weliswaar zanderig door de 
lage grasachtige begroeiing, maar is dat niet. 
Niet zanderig en te hoog. Ze concluderen 
dat het ander, onbekend land moet zijn,  
en noemen het Paaseiland.

Gladde keysteentjes
Als de schepen voor anker gaan komen de 
bewoners in kleine kano’s naar hen toe, ze zijn 
volstrekt niet bang, eerder heel nieuwsgierig. 
En als Roggeveen en zijn mannen later aan 
land gaan, zijn de begroetingen hartelijk, open 
en gastvrij. Zelfs als er na een misverstand – 
een groepje mannen voelt zich bedreigd als 
een paar Paaseilanders interesse tonen voor 
hun geweren – geschoten wordt en er twaalf 
doden vallen, blijven de bewoners, na de  
eerste schrik, nog steeds vriendelijk.
Over de grote beelden, waar Paaseiland nu 
beroemd door is, zegt Roggeveen niet veel. 
Uit het verslag van zijn bezoek [ref. 1]:

…. Wat de godsdienst dezer menschen 
betreft, daervan heeft men geen volkomen 
kennis, wegens de kortheyd van ons verblyf, 
kunnen bekomen, allenlyk hebben wy 
opgemerkt, dat sy voor enige bysondere 
hoog opgeregte steenenbeelden, vuuren 
aansteken, en vervolgens op hunnen hielen 
nedersittende met gebogen hoofde, brengen 
sy ’t platte der handen saemen, beweegen-

de die op en nederwaerds. Dese steenen 
beelden hebben in ‘t eerst veroorsaekt,  
dat wy met verwondering aengedaen wier-
den: want wy konden niet begrypen hoe  
’t mogelyk was, dat die menschen, die ont-
bloot syn van swaer en dik hout om enige 
machine te maeken, mitsgaders van kloek 
touwwerk, echter soodanige beelden, die 
wel 30 voeten hoog en naer proportie dik 
waren, hadden konnen oprigten: doch deze 
verwondering cesseerde met te ondervinden 
door het aftrekken van een stuk steens, dat 
deze beelden van kley of vette aarde waeren 
geformeerd, en dat men daerin kleene gladde 
keysteentjes hadde gestoken, die heel digt 
en net by den anderen geschikt synde,  
de vertooning van een mensch maekten; 
……... Hebbende op het hoofd een korf, 
daar opgestapelde witgeschilderde key-
steenen inlagen. ….

De beelden van Paaseiland, Roggeveen 
heeft ze wel gezien, maar er niet erg goed 
naar gekeken. Van vette aarde zijn ze niet 
gemaakt. Maar waarvan wel?

100% vulkanisch
Paaseiland is een klein vulkanisch eiland in 
de Stille Oceaan, 3700 km uit de Chileense 
kust, iets ten zuiden van de Steenbokskeer-
kring. Het is bijna net zo groot als Texel en 
een van de weinige punten waar de onder-
zeese, E-W-lopende Sala y Gomez Ridge op 
de tektonische Nazca plaat boven water 
komt. De rug, die verder naar het oosten 
afbuigt naar het NE en dan Nazca Ridge 
heet, is het resultaat van de plaatbeweging 
over een hotspot. De Nazca plaat beweegt 
naar het oosten en duikt uiteindelijk weg 
onder Zuid-Amerika in de Peru–Chili trog. 

Paaseiland ligt aan het westelijke einde van 
de Sala y Gomez rug, en is daarmee een van 
de jongste ‘toppen’ van deze onderzeese 
bergketen.
Het ruwweg driehoekige eiland, dat door 
de bewoners Rapa Nui genoemd wordt en 
dat – na door verschillende Europese naties 
bezocht, geclaimd en/of geregeerd te zijn – 
uiteindelijk in 1888 werd ingelijfd bij Chili, 
bestaat uit drie grote, aan elkaar ‘gegroeide’ 
vulkanen. De jongste en hoogste, Terevaka, 
in het NW van het eiland, is 507 m hoog. Hij 
produceerde zoveel materiaal dat de oud-
ste vulkaan Poike in het NE, die eerst een 
apart eilandje vormde, boven water met de 
Terevaka verbonden werd. De jongste lava’s 
van Terevaka hebben een gedateerde 
ouderdom van 150.000 tot 110.000 jaar; de 
laatste uitbarsting van Poike moet rondom 
230.000 jaar geleden plaats hebben gevon-
den. In het zuiden ligt de vulkaan Rano  
Kau, die voor het laatst tussen 210.000 en 
150.000 jaar geleden actief was, hoewel 
omstreeks 1900 is gezien dat er een pluimpje 
stoom uit de kraterwand kwam.

Hoeden of haren
Wie nu het eiland als toerist bezoekt wordt 
zonder mankeren naar het kratertje Rano 
Raraku geleid, op de flank van de Terevaka 
in het oosten van het eiland. Daar is de 
groeve waar tussen 1200 en 1700 na Chr. 
vrijwel alle grote beelden, ‘moai’ genaamd, 
werden gemaakt. De moai werden ter plek-
ke uitgehakt, losgehakt en daarna naar de 
plaats van bestemming vervoerd. Hoe men 
de beelden, die tot 10 m hoog zijn en tien-
tallen tonnen wegen, verplaatste en uitein-
delijk ook oprichtte, is nog een raadsel, 
maar zeker lijkt wel dat er veel hout bij 
kwam kijken: stammen om overheen te  
rollen of om sleden van te maken om de 
beelden op voort te trekken. De groeve 
heeft bijna 900 moai opgeleverd, ze staan 
opgesteld langs vrijwel de gehele kust –  
een enkeling meer landinwaarts – op zoge-
naamde ceremoniële platforms, ‘ahu’s’. De 
figuren kijken landinwaarts en vertegen-
woordigen de voorouders die waken over 

Kaart van Paaseiland met de lokaties van de  

vulkanen en groeves.

Het landschap van Paaseiland.
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hun afstammelingen. De beelden hebben 
allemaal hetzelfde grondplan: een groot 
hoofd op een torso, met lange armen naast 
het lichaam. Op het hoofd soms een ‘pukao’, 
een soort korte cilinder van roodgekleurde 
steen. Zijn het hoeden of haren? De jongste 
interpretaties kiezen voor het laatste. Aan-
gezien er aanzienlijk minder pukao’s dan 
beelden zijn was zo’n tooi van opgebonden 
haar vermoedelijk alleen voor een heel 
belangrijke voorouder, of alleen voor een 
voorouder van een heel belangrijke clan. De 
pukao’s zijn zonder uitzondering afkomstig 
uit een andere groeve, Puna Pau, in het 
zuidwesten van het eiland.
Meer dan de helft van alle bekende beelden 
bevindt zich nog in of net buiten de Rano 
Raraku steengroeve, ‘op weg’ naar hun 
bestemming, maar achtergelaten. Werden 
ze niet goed geacht, of stokte het transport? 
Enkele zitten zelfs nog vast in de krater-
wand.

Optimaal gebruik
Waar zijn de beelden van gemaakt? Op die 
vraag geven Gioncada et al. [ref. 2] antwoord. 
Zij hebben de groeves en de lava’s bemon-
sterd en geanalyseerd. Hun conclusie: de 
Paaseilanders hebben de specifieke eigen-
schappen van de gesteenten op hun eiland 
optimaal benut!
De basaltische lava, waar het eiland voor 
het overgrote deel uit bestaat, is te hard 
voor het maken van sculpturen, maar uit-
stekend geschikt als bouwsteen voor de 
ceremoniële platforms. Analyses wijzen uit 
dat voor de ahu’s materiaal uit de directe 
omgeving werd gebruikt. En de lava is 
geschikt als gereedschap: in de Rano Rara-
ku groeve liggen de bazalten beitels nog 

naast de onafgemaakte beelden. Het 
gesteente van de rode ‘haren’ is daarente-
gen ‘licht’: een bazaltische scoria (slakken 
kegel), rood door geoxideerd ijzer. Verge-
lijkbare afzettingen zijn er meer op het 
eiland, maar hier, in de nu volledig over-
groeide Puna Pau groeve, zijn de holtes 
waar gas uit het magma ontsnapte heel 
goed bewaard gebleven, het materiaal ver-
kitte tijdens de uitstoot. Het leverde een 
stevig, maar extreem poreus gesteente op: 
gemiddelde porositeit meer dan 60%. Toch 
weegt de grootste pukao nog twaalf ton!
En dan de beelden zelf, uit Rano Raraku. 
Gemaakt van een geel tot lichtbruine tuf die 
bestaat uit fragmenten van bazalt/andesi-
tisch glas, juvenile kristallen (o.a. olivijn, 
clinopyroxeen, plagioklaas) en brokjes 
steen van oudere lava. Uitermate geschikt 
voor bewerking als gevolg van een gedeel-
telijke (42 tot 83%) omzetting van het vul-
kanische glas naar palagoniet/smectiet 
kleimineralen. (De ‘kley of vette aarde’ van 
Roggeveen was misschien toch zo gek nog 
niet.) De omzetting is kenmerkend voor 
depositie in contact met, of onder, water 
en maakt dat de steen weliswaar stevig is, 
maar veel minder hard dan de lava’s. Helaas 
betekent dat ook dat de moai kwetsbaar 
zijn voor erosie (wind, zout, vochtigheid- 
en temperatuurwisselingen, biologische 
aangroei). Het eiland, dat sinds 1996 in zijn 
geheel op de werelderfgoedlijst van de 
Unesco staat, zal een methode moeten 
ontwikkelen om de beelden te conserveren.

Ondergang
Archeologische vondsten wijzen uit dat 
Paaseiland waarschijnlijk omstreeks 900 na 
Chr. gekoloniseerd werd door Polynesiërs 
afkomstig van meer westwaards gelegen 
eilanden, en dat het oorspronkelijk goed 

bebost moet zijn geweest. Maar toen Rog-
geveen in 1722 arriveerde was er geen boom 
meer te zien. Een aantal factoren zal aan 
die ontbossing hebben bijgedragen, de kap 
ten behoeve van het beeldentransport is er 
daar zeker een van. De gevolgen waren 
rampzalig: een verwoest ecologisch sys-
teem, voedselschaarste en strijd tussen de 
verschillende clans, waarbij men elkaars 
beelden omverhaalde en kapot maakte. 
Cook, die het eiland in 1774 bezocht, ver-
meldt dat veel beelden niet meer overeind 
staan. Daar zullen ook aardbevingen schul-
dig aan zijn, maar zeker is dat er tussen 
1770 en 1830 interne strijd om de beperkte 
middelen van bestaan heeft plaats gehad.
Een aantal moai is nu gerestaureerd en 
weer opgericht, een indrukwekkend 
gezicht; maar de nog vooroverliggende 
figuren vertellen het droevige verhaal van 
een te zeer geïsoleerde beschaving die 
mede aan haar natuursteengebruik ten 
onder ging.

Frederique van Schijndel

Literatuur
Dagverhaal der ontdekkingsreis van Mr. Jacob Roggeveen, met 
de schepen Den Arend, Thienhoven, en de Afrikaansche galei, 
in de jaren 1721 en 1722. Met toestemming van Zijne Excellen
tie Den Minister van Kolonien uitgegeven door het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen. Te Middelburg, bij De  
gebroeders Abrahams. 1838. https://archive.org/stream/
dagverhaalderon00nethgoog#page/n7/mode/2up

Gioncada, A. et al., 2010, The volcanic rocks of Easter Island 
(Chile) and their use for the Moai sculptures. European Journal 
of Mineralogy, vol. 22, pp 855 – 867.

Gelder, R. van, Naar het aards paradijs, het rusteloze leven van 
Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland, 1659 – 1729. Uit
geverij Balans 2012. ISBN 978 94 600 3573

Diamond, Jared, Collapse. North point Press 2005. ISBN 0 14 
303655 6

Moai met pukao op het hoofd.

Moai beeld (midden in de foto) nog vastzittend in de Rano Raraku groeve.
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Waar nu Montana ligt, was tot de 19e eeuw 
ongerept gebied waar indianenstammen 
ongestoord leefden. Het was 1804 toen de 
3e president van de Verenigde Staten,  
Thomas Jefferson, opdracht gaf tot een 

.promotie

Cyclische rivierkolen in Montana, USA

Lars Noorbergen van de Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek in  
de badlands van Noordoost-Montana (VS). Hij werkt daar in het NWO VIDI 
project van Klaudia Kuiper (VU Amsterdam) aan de ontwikkeling van een 
nauwkeurige stratigrafie van koolhoudende riviersedimenten. Hij begon zijn 
promotieonderzoek in 2014. Hij beschrijft hier de opzet van zijn onderzoek.

Hemmo Abels (zittend) en Lars (staand) aan het loggen bij een trench. 

grote expeditie naar dit nieuw verworven 
territorium (de ‘Louisiana purchase’): het 
stroomgebied van de Missouri. Meriwether 
Lewis en William Clark kregen als expeditie-
leiders de opdracht om de Missouri te  

karteren, om een handelsverbinding met  
de Pacifische oceaan te zoeken en om alles 
te documenteren wat tijdens hun boottocht 
het vermelden waard was, zoals het land-
schap, de flora en fauna, de fossielen, de 
mineralen en grondstoffen. Tijdens de twee 
jaar durende expeditie brachten Lewis en 
Clark grote delen van het nieuwe territorium 
in kaart, ontdekten honderden nieuwe 
planten- en diersoorten en openden de 
weg voor de VS naar het westen. 

Montana
De staat Montana heeft een oppervlakte 
negen keer groter dan Nederland en is de 
vierde grootste staat van de VS. In het wes-
ten doemen de hoge, besneeuwde bergen 
van de Rocky Mountains op die van ~80 tot 
50 miljoen jaar geleden gevormd zijn tijdens 
de Laramide orogenese. Ten oosten van de 
Rocky Mountains vormde zich een groot 
voorlandbekken (Western Interior Bekken). 
Het bekken raakte geleidelijk opgevuld, 
eerst voornamelijk met mariene en daarna 
fluviatiele afzettingen. Later zorgde tekto-
nische opheffing ervoor dat de diepere 
gesteentelagen aan het aardoppervlak ver-
schenen. Uiteindelijk hebben de Missouri 
en haar zijrivieren zich een weg gesneden 
door de flauw hellende klastische sediment-
lagen, wat heeft gezorgd voor een typisch 
‘badland landschap’. Het veldwerkgebied 
waar mijn promotieonderzoek zich afspeelt 
is in het noordoosten van Montana. Hier 
liggen koolhoudende rivierafzettingen aan 
het aardoppervlak die oorspronkelijk zijn 
gevormd in het Western Interior Williston 
Bekken tijdens het Paleoceen (66 tot 56 
miljoen jaar geleden).

Promotie onderzoek
Mijn promotieonderzoek maakt deel uit  
van het NWO VIDI project van Dr. Klaudia 
Kuiper, waarin een nauwkeurige tijdschaal 
wordt ontwikkeld voor koolhoudende 
rivierafzettingen behorend tot de Paleocene 
Fort Union Groep. Door onafhankelijke 
dateringsmethoden te combineren (40Ar/39Ar 
en U/Pb radio-isotopen datering in combi-
natie met magnetostratigrafie), kan de 
astronomisch gekalibreerde geologische 
tijdschaal voor het Paleogeen worden getest. 
Uiteindelijk hoopt dit onderzoek een  
antwoord te vinden op de vraag of de  
koolafzettingen kunnen samenhangen  
met astronomisch gestuurde klimaatveran-
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deringen, d.w.z. klimaatveranderingen die 
samenhangen met variaties in de intensiteit 
van zonne-instraling op aarde die wordt 
bepaald door 20 tot 400 duizend jaar 
durende cycli in de ellipticiteit van de  
aardbaan en de stand van de aardas t.o.v. 
de zon. In mijn promotieonderzoek is het 
voornaamste doel om te testen of de ver-
schillende koollagen over grote afstanden 
(tot 100 km) te correleren zijn. Zo ja, dan 
zou dit pleiten voor een grootschalige beïn-
vloeding van het riviersysteem met cyclische 
variatie in het klimaat als belangrijke factor. 
Zo, nee dan is het aannemelijker dat lokale 
processen in de rivier de grootste rol heb-
ben gespeeld, zoals riviergeulverleggingen 
die onregelmatig plaatsvonden. 
Voor het correleren van de koollagen wordt 
gebruik gemaakt van verschillende methoden. 
Met behulp van de chemische samenstelling 
van mineralen uit vulkanische aslagen (deze 
zijn gepreserveerd in nagenoeg iedere 
koollaag) kan er onderscheid gemaakt  
worden tussen verschillende vulkanische 
uitbarstingen. Elke aslaag reflecteert een 
precies moment in tijd (een vulkaanuit-
barsting) en is daarvoor in potentie een  
uitstekende correlatiehorizont. Een ander 
belangrijk hulpmiddel voor correlatie is 
magnetostratigrafie. Hierbij worden ver-
schillende magnetische ompolingen in de 
stratigrafische opeenvolging gereconstru-
eerd. Een omkering van het aardmagnetisch 
veld is op de geologische tijdschaal een 
kortstondige gebeurtenis (~5000 jaar) en 
dus zeer geschikt voor correlatie. 

Reis
Jaarlijks gaan we ca. twee maanden op 
veldwerk in Montana om secties te loggen, 
te monsteren en om nieuwe gebieden te 
verkennen. Het veldteam bestaat uit twee 
tot zes onderzoekers van de Vrije Universi-

teit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. 
De veldperiode is in de zomer omdat de 
dagen dan het langst zijn en de kans op 
regen het kleinst. Bovendien begint in de 
herfst het jachtseizoen en is veldwerk niet 
altijd even veilig. We vliegen doorgaans op 
Billings, de grootste stad van Montana met 
ca. 100 duizend inwoners. Daarna is het nog 
170 mijl (een slordige drie uur) rijden naar 
Jordan, waar we verblijven. De four-wheel 
drive die we gehuurd hebben is groot naar 
Nederlandse begrippen maar valt totaal niet 
op tussen de grote pick-ups in Montana. 
Tussen Billings en Jordan is er niet veel. De 
route leidt over rechte wegen en we passe-
ren een enkel dorpje. Binnen de bebouwde 
kom ligt de maximum snelheid zodanig laag 
dat het toch redelijk lang lijkt te duren 
voordat we het dorp weer uit zijn. Onder-
tussen rijden we langs een paar wapenshops 
en er hangen posters op de straten voor de 
eerst volgende sheriffverkiezing. Het dorp 
achter ons gelaten reizen we verder door  
de uitgestrekte badlands van Montana waar 
de boeren de regie lijken te hebben en waar 
zo nu en dan een jaknikker barrels aardolie 
naar het aardoppervlak haalt. Naar het  
oosten rijden we door de stratigrafie van 
mariene schalies uit het Krijt naar fluviatiele 
koollagen uit het Paleoceen. Uiteindelijk 
bereiken we onze verblijfplaats Jordan, een 
plaats van ca. 350 inwoners maar toch van 
alle gemakken voorzien (o.a. een super-
markt, tankstation, museum en twee bars). 
Er is ruimte in overvloed; ondanks het 
geringe inwonerstal is Jordan dan ook breed 
opgezet; de Main Street lijkt zelfs even 
breed te zijn als een snelweg in Nederland. 

Sectie
Om de koollagen regionaal te correleren 
werken we aan secties op verschillende 
veldlocaties. De secties liggen tientallen 
kilometers ten zuiden en oosten van het 
Fort Peck stuwmeer van de Missouri waar 
ca. 200 jaar eerder (toen er nog geen dam 
was) Lewis en Clark stroomopwaarts voeren. 
We hanteren voor elke veldlocatie eenzelf-
de systematische werkwijze. We zoeken 
naar de eerste echte koollaag aan de basis 
van de Fort Union Formatie. Mits gepreser-
veerd, kan deze koollaag een millimeter dik 
oranje laagje bevatten met ronde kleibolle-
tjes die met het blote oog net zichtbaar 
zijn. Deze laag is de Krijt-Tertiair grens en 
komt over de hele wereld voor. Het bevat 
gesteentemateriaal afkomstig uit de 
Chicxulub krater in Mexico, waar ongeveer 
66 miljoen jaar geleden een grote meteo-
rietinslag gesmolten bronmateriaal de 
atmosfeer in bracht. De grote hoeveelheid 
‘inslagstof’ in de atmosfeer verduisterde de 
aarde waardoor de temperatuur drastisch 
daalde. De extreme klimaatcondities leid-
den onder andere tot het uitsterven van  
de dinosaurussen. De Krijt-Tertiair grens is 
een belangrijk aanknopingspunt in het veld-
werkgebied omdat de eerste koollagen 
(Paleoceen) altijd boven de ‘impactlaag’ 
voorkomen, terwijl er vrijwel geen kolen 
voorkomen in de fluviatiele afzettingen uit 
het Krijt. 
Vanaf de Krijt-Tertiair grens aan de basis 
wordt er getracht een sectie te kiezen met 
een naar verwachting zo compleet mogelij-
ke stratigrafische opeenvolging. Dat zijn de 
sedimentaire intervallen die relatief rustig 

Koollagen in rivierafzettingen van de Fort Union Formatie ontsloten in de badlands van Noordoost-

Montana.

Lars Noorbergen bij een koollaag in Montana.
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20 mei 2015
Jaarvergadering KNGMG, gevolgd 
door PGKlezingen. KIVI, Den Haag. 
Info: www.kngmg.nl.

7-13 juni 2015
Geologische reis naar Cantabrië, 
NoordSpanje. Info: www.kngmg.nl

9-12 juni 2015
AquaConSoil2015 – International  
conference on sustainable use and 
management of soil, sediment and 
(groundwater), Kopenhagen, Dene
marken.  
Info: http://www.aquaconsoil.org

21 juni-2 juli 2015
IUGG – XXVI General Assembly of the 
International Union of Geodesy and 

Geophysics, Praag, Tsjechië. Info: 
http://www.iugg2015prague.com/

30 juni-2 juli 2015
International Colloquium ‘The Geo
archaeology of Mediterranean Islands 
2015’, Cargase, Frankrijk. Info: 
http://www.geomedislands.org/
index.php

2-5 juli 2015
Excursie Paleobiologische Kring  
naar Denemarken. Info: http:// 
www.paleobiologischekring.org

5-10 juli 2015
Euroclay 2015, University of Edinburgh, 
GrootBrittannië. Info: http:// 
www.minersoc.org/euroclay.html

6-7 augustus 2015
ICCESE 2015: 17th International  
Conference on Civil and Earth Science 
Engineering, Amsterdam. Info: 
http://waset.org/conference/ 
2015/08/amsterdam/ICCESE

23-27 augustus 2015
Wageningen Soil Conference. Info: 
http://www.wageningenur.nl/en/

en geleidelijk op elkaar zijn afgezet, zoals 
komgrond- en veenafzettingen, relatief  
ver weg van de rivier. Rivierafzettingen die 
relatief snel en gefragmenteerd zijn afgezet, 
zoals zandopvullingen van stroomgeulen, 
zandlichamen van een rivierdoorbraak en 
laterale verplaatsingsvlakken in de binnen-
bocht van een kronkelwaard worden zo veel 
mogelijk vermeden in het sectietraject. Wel 
kunnen deze afzettingen nuttige informatie 

over migratiepatronen en stroomrichtingen 
van de rivier geven. 
Nadat het traject is bepaald, hakken we 
gleuven (of trenches) met houwelen om 
verweerd oppervlaktemateriaal weg te 
halen. Met een met waterpas uitgeruste 
maatstok wordt nauwkeurig de hoogte  
uitgezet door op elke meter een spijker in 
het gesteente te slaan en tussen de spijkers 
in wordt op elke 10 cm een punaise gezet. 

Vervolgens wordt de sectie in groot detail 
sedimentologisch gelogd: de verschillende 
gesteentes worden tegen de hoogte uit-
gezet en beschreven op korrelgrootte, 
hardheid, kleur, fossielen, etc. Daarnaast 
gebruiken we een ‘kleurenpistool’ om de 
reflectie-eigenschap van het gesteente  
te meten. Van elke sectie nemen we altijd 
monsters van het gesteente, de koollagen 
en de vulkanische aslagen voor nadere ana-
lyse in het laboratorium. Ook gebruiken we 
een speciaal uitgeruste boorset om kleine 
kernen te boren voor paleomagnetische 
analyse. Hierbij wordt elke kern gemarkeerd 
en de diphoek en diprichting gemeten met 
een kompas. Deze gegevens zijn nodig om 
uiteindelijk de richting van het vroegere 
aardmagneetveld te kunnen bepalen.

Fossielenjagers
De badlands in het oosten van Montana  
zijn naast een geschikt terrein voor weten-
schappelijk onderzoek ook het decor van 
fossielenjagers die op zoek zijn naar botten, 
tanden en andere overblijfselen van oude 
dieren zoals dinosaurussen en krokodillen. 
De rivierlagen zijn over het algemeen uiter-
mate geschikt voor het zoeken naar fossielen 
omdat de kans op preservatie in snelle 
afzettingen van de rivier hoog was. Zo is de 
Tyrannosaurus Rex die recent door Natura-
lis is binnengehaald, goed geconserveerd 
door een relatief snelle bedekking met 
rivierzand. Het vinden van intacte dinosau-
rusfossielen kan de vinder en landeigenaar 
miljoenen dollars opleveren. Fossieljagen is 
mede daardoor een populaire bezigheid en 
er zijn zelfs fossielenjagers die er hun hele 
leven aan wijden.

Lars Noorbergen

l.j.noorbergen@vu.nl

Kleine ‘inslagbolletjes’ die wereldwijd zijn neer gedaald uit de atmosfeer nadat een grote meteorietin-

slag plaatsvond in Mexico op de Krijt – Tertiair grens, ongeveer 66 miljoen jaar geleden.
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