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van het bestuur
The age of humans
Wordt 2016 het jaar waarin het
Antropoceen, veelvuldig gebruikt
in klimaat discussies, zal worden
aanvaard als een officieel geologisch
tijdvak? De term Antropoceen
werd mede geïntroduceerd door
de Nederlander Paul Josef Crutzen
(geb 1933). Crutzen ontving als
meteoroloog in 1995 de Nobelprijs
voor de Scheikunde voor verrichtingen op het gebied van de atmosfeerchemie, in het bijzonder het ozongat.
Enkele jaren later, tijdens een congres
van het International GeosphereBiosphere Programme (IGBP) in
Mexico, bezigde hij voor het eerst
deze term, als reactie op het frequent hanteren door medecongresgangers van het Holoceen. Antropoceen zou het inmiddels begonnen
tijdperk betreffen waarin de menselijke invloed op de planeet zó sterk
is dat we met zuiver geologisch-

ecologisch factoren niet alles meer
kunnen verklaren.
De International Commission on
Stratigraphy (ICS) is een actieve
permanente commissie van de
International Union of Geological
Sciences (IUGS) en houdt zich o.a.
bezig met het standaardiseren
van de geologische tijdschaal. De
37 leden tellende Anthropocene
Working Group van deze commissie
komt dit jaar bijeen om het Antropoceen nader te definiëren,
bewijsmateriaal te evalueren en
te beslissen of het Antropoceen
als een heus geologische tijdvak
de geschiedenis in kan gaan, een
beslissing die uiteindelijk geratificeerd moet worden door de ICS.
Of en in hoeverre over miljoenen
jaren in de toekomst effecten van
activiteiten van de mensheid op

aarde zichtbaar zullen zijn in de
sedimenten is een van de criteria.
Het nieuwe tijdperk zou beginnen
rond 1950, het moment dat de
‘Great Acceleration’ markeert:
een plotselinge versnelling van de
menselijke populatie inclusief ons
consumptiepatroon. Dit moment
valt samen met de door ons veelgebruikte materialen als aluminium,
beton en kunststof. Het zijn tevens
de jaren waarin door het testen van
kernwapens radioactieve elementen
verspreid worden over de hele
aarde. Een review in het nummer
van afgelopen januari van Science
(The Anthropocene is functionally
and stratigraphically distinct from
the Holocene, Colin N. Waters et
al. Science 08 Jan 2016: Vol. 351,
Issue 6269) geeft een interessant
overzicht in de stand van zaken van
het onderzoek van de werkgroep.

kringen
Hartelijk welkom bij de Mijnbouwkundige Kring!
Het KNGMG heeft ‘Kringen’ met elk
een specifieke aardwetenschappelijke
focus en deskundigheid. Tot op heden
was er geen Kring (meer) die zich
specifiek met de Mijnbouwkunde
bezighield. Daar is nu verandering in
gekomen. Op 6 oktober 2015 is de
‘Mijnbouwkundige Kring’ (de ‘MK’)
opgericht.

Doel
De Mijnbouwkundige Kring is opgericht voor aardwetenschappers met
werk in en belangstelling voor de
Mijnbouwkunde in strikte zin en de
Technische Aardwetenschappen in
brede zin. Daarbij zal samenwerking
gezocht worden met andere Kringen
binnen het KNGMG, de Mijnbouwkundige Vereeniging (MV) in Delft,
de afdeling ‘Mijnbouw’ van het KIVI
en andere (nationale/internationale)
organisaties in de Technische Aardwetenschappen.
De nieuwe Mijnbouwkundige Kring
hoopt nauw samen te gaan werken
met de bachelor- en masteropleiding
‘Toegepaste Aardwetenschappen’
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(‘Applied Earth Sciences’) van de
Technische Universiteit Delft (v/h
‘Mijnbouwkunde en Petroleumwinning’). De MK wil zich niet alleen
richten op onderwijs en onderzoek
(bijv. het Delft Aardwarmte Project,
DAP), maar ook op activiteiten op
maatschappelijk en cultureel gebied,
bijvoorbeeld in samenhang met het
Mineralogisch-Geologisch Museum
(MGM) in Delft en de Stichting Erfgoed
Mijnbouwkunde Delft (EMD).
De Mijnbouwkundige Kring wil zich
breed profileren, van specifieke technisch-geologische onderwerpen tot
onderwijszaken, en geopolitieke en
maatschappelijke aspecten. De MK
wil haar leden ook een platform
bieden om elkaar te ontmoeten door
het (mede) organiseren van activiteiten
zoals lezingen, seminars, excursies/
bedrijfsbezoeken, social & alumni
events (o.a. golf, rally, roeien),
Barbaraborrels en lustra; dit alles
in de beste verstandhouding met
aanverwante organisaties als b.v.
MV, KNGMG, KIVI en SPE.
Het MK-startbestuur bestaat uit (jaar

van afstuderen): Duco Drenth (1990),
Liesbeth Meerwoldt (2004), Alert
Adema (2005) en Bart Hogeweg
(2008). Iedereen die wil helpen of
goede ideeën heeft kan zich melden
via: mijnbouw@kngmg.nl.

Lidmaatschap
U kunt lid worden van de kring via
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringmijnbouw.html, of vraag een
inschrijfformulier aan via mijnbouw@
kngmg.nl
De contributie bedraagt h 25 per jaar.
Voor leden van de Mijnbouwkundige
Vereeniging en het KIVI (Mijnbouw)
is het lidmaatschap gratis (vrijwillige
bijdrage via de MV).
De activiteiten van de Mijnbouwkundige Kring kunt u vinden op http://
www.kngmg.nl/kringen/kringmijnbouw.html. Er zijn al verschillende
gepland.
Hartelijk welkom bij de Mijnbouwkundige Kring van het KNGMG, en
vooral:GLÜCK AUF!

De belangrijkste bevinding is dat
de effecten van de mensheid op
aarde nu zo alomtegenwoordig en
voldoende onderscheidend zijn dat
een aparte

indeling te rechtvaardigen
is. De werkgroep denkt argumenten
te hebben die het Antropoceen verschillend maken van het Holoceen,
dat een kleine 12000 jaar geleden,
na de laatste ijstijd, begon. Maar
eerst moet worden bewezen dat
het midden van de 20ste eeuw
inderdaad mondiale kenmerken
van menselijke activiteit kent in de
sedimentaire opeenvolging. Het
panel zal in de komende jaren met
voorbeelden moeten komen van
boorkernen uit oceanen en meren
met duidelijke markers, bv roetdeeltjes door verbranding van
fossiele brandstoffen.
Ook een recent artikel in Nature
van wetenschappers van het Potsdam Institute for Climate Impact
Research dicht de mens geologisch
krachten toe (Critical insolation–
CO2 relation for diagnosing past
and future glacial inception. A.
Ganopolski et al. Nature. 14 Jan
2016 Issue 529, 200–203).
Zij analyseerden de ontstaansvoorwaarden van de laatste ijstijden: de
wisselwerking tussen de draaiing
van de aarde en de hoeveelheid
CO2 in de atmosfeer. De groep
wetenschappers voorspellen met
hun meest recente modellen een
uitstel van de volgende ijstijd met
meer dan 50.000 jaar als gevolg
van antropogene broeikasgassen.
Ik kijk uit naar de uitkomst en
argumenten van de Anthropocene
Working Group. De acceptatie van
het Holoceen als nieuwe tijdseenheid heeft lang geduurd. Charles
Lyell stelde het voor in 1833; het is
uiteindelijk geaccepteerd door het
International Geological Congress
(IGC) in 1885. De discussie over het
Antropoceen zal onder aardwetenschappers nog wel wat tijd vergen.
Het fenomeen op zich, de aandacht,
ook van de pers, voor het onderwerp vind ik intrigerend. Kennis
en kunde over het systeem aarde
worden steeds relevanter voor het
maatschappelijke debat.
Lucia van Geuns

aankondigingen
Donderdagmiddag 25 februari 2016

Uitreiking VWvdG-Penning 2015
aan Dr George Postma
Mini Symposium – Turbidite research through modelling and field work –
a Dutch tradition
Koningsbergergebouw, zaal Pangea, Budapestlaan 4, Utrecht

Programma:
13.00 u	Ontvangst met thee en koffie
13.30 u	Climate signals from grain size populations in turbidite systems –
Maarten Prins
13.55 u	Eurotank experimental deep-water sedimentology – Joris Eggenhuisen
14.20 u	Experimental studies of the morphodynamics fine-grained, noncohesive to clay-rich turbidity currents – Jaco Baas
14.45 u	Experimental modelling and new data from today’s turbidity currents – Matthieu Cartigny
15.10 u Thee/Koffie
15.30 u Laudatio en penninguitreiking
16.00 u	Highlights from Kuenen’s to present day turbidite studies – George
Postma
Bezoek aan het Eurotank laboratorium
Borrel

NAC 2016 – 7 & 8 April 2016
Op 7 en 8 april 2016 wordt voor de
13e keer het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres georganiseerd
mede namens KNGMG en NWO. Het
congres is bedoeld voor alle vakge
bieden binnen de aardwetenschappen
om interdisciplinaire discussie aan te
moedigen alsmede (jonge) wetenschappers de mogelijkheid te geven
hun resultaten te presenteren.

Meer informatie is te vinden op:
https://nacgeo.nl
Voor KNGMG-leden geldt dit jaar een
korting bij inschrijving vóór 1 maart.
De programmacommissie alsmede
KNGMG en NWO zien u graag tegemoet in de Koningshof in Veldhoven
tijdens NAC2016!

NAC2016 kent geen specifiek thema.
Dit jaar zal er meer ruimte worden
ingericht voor de poster-presentaties.
Wederom zijn eminente wetenschappers uit binnen- en buitenland uitgenodigd om tijdens een plenaire sessie
de laatste ontwikkelingen in hun
vakgebied te belichten, allen gevolgd
door een lezing door een aanstormend
talent in hetzelfde vakgebied. Het
thema van de Science & Societysessie aan het eind van de eerste dag
is kennisbenutting, waarin wordt
besproken of vraaggestuurde fundamentele wetenschap bestaat.

nwo
Zaterdag 16 april 2016 | 11.00 – 16.00 uur

Jos Engelen lid van de Raad van
Bestuur van Science Europe
(bron: www.nwo.nl)

Op 20 november 2015 heeft de Algemene Vergadering van Science
Europe een nieuwe Raad van Bestuur verkozen. NWO-voorzitter Jos
Engelen is benoemd als lid van deze nieuwe raad van bestuur.
De nieuwe president van Science
Europe wordt Professor Michael
Matlosz, President en Chief Executive
Officer van de Franse National
Research Agency (ANR) in Parijs.
Professor Emilio Lora-Tamayo is herkozen als vice-president voor een
tweede termijn, hij is voorzitter van
de Spaanse National Research Council
(CSIC). Professor Ingrid Petersson,
directeur-generaal van de Swedish
Research Council for Environment,
Agricultural Science and Spatial
Planning (FORMAS), is voor het
eerst verkozen als vicepresident.
Science Europe is in 2011 opgericht
als vereniging van 52 Europese
research funding en research performing organisaties uit 27 Europese

landen. NWO is destijds nauw betrokken geweest bij de oprichting en
inrichting van de organisatie. Het
doel van Science Europe is om de
gezamenlijke belangen van Europese
onderzoeksorganisaties te vertegenwoordigen en bij te dragen aan de
European Research Area (ERA). De
Science Europe Raad van Bestuur
bestaat uit een groep gekozen leden
die gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor het maken, bewaken en sturen
van de strategische keuzes van de
organisatie. De volledige lijst van de
leden van de Raad van Bestuur Science
Europe is te vinden op de website
van Science Europe www.science
europe.org. Klik door naar ‘AboutUs/
Bodies/GoverningBoard.

Zandmotordag in het Museon
In 2011 is voor de kust tussen Ter
Heijde en Kijkduin zand opgespoten
om Zuid-Holland te beveiligen tegen
het stijgende water: de Zandmotor.
Met dit zand, afkomstig van de
Noordzeebodem, kwamen vele fossielen uit het Pleistoceen mee. Nog
steeds worden er op de Zandmotor
fossielen gevonden.
De Zandmotor bestaat nu 5 jaar, een
goede gelegenheid voor de Haagse
Geologische Vereniging en het Museon om opnieuw een determineerdag
te organiseren.
Iedereen kan die dag zijn vondsten
in het Museon laten beoordelen. Er

zijn topspecialisten in huis om de
objecten op naam te brengen,
belangrijke/unieke vondsten worden
in kaart gebracht.
Deskundigen geven korte lezingen. Er
zijn vitrines ingericht met schelpen,
botten, tanden, gesteenten en artefacten die op de Zandmotor zijn
gevonden, om de eigen vondsten
mee te vergelijken.
Contactpersonen: Vic Viveen
(vviveen@museon.nl) en Jacqueline
Waasdorp (jwaasdorp@museon.nl)
Info: www.museonlezingen.nl
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Aspecten van
energietransitie
Verduurzaming van de energiemix is een belangrijk onderwerp in de
publieke discussie en wordt daarom in de media vaak besproken. Voor een
evenwichtige en succesvolle transitie is het belangrijk de discussie met de
nodige nuance te voeren. De verduurzaming van de energiemix kan niet
snel genoeg gaan. We moeten hierbij de realiteit echter niet uit het oog
verliezen.
In Nederland betrekken we momenteel
slechts ca. 5% van onze energievoorziening
uit duurzame bronnen. Het gaat vele jaren
duren voordat we de transitie naar een volledig duurzame energiemix hebben gemaakt.
We kunnen ons in de tussenliggende periode niet veroorloven fossiele energiebronnen
volledig te negeren. De komende periode
zal daarom ook op een verstandige manier
moeten worden geïnvesteerd in fossiele
bronnen, momenteel dus nog 95% van onze
energievoorziening. Dit is onvermijdelijk.
Het zou goed zijn als deze investeringen
ook onderdeel zouden zijn van het publieke
debat. Die nuance is nodig om een complex
onderwerp als de energietransitie, met al

zijn op elkaar inwerkende actoren en factoren tot een succes te maken.

De energiepijlers: klimaat, economie
en veiligheid
Verduurzaming van energie gaat veel verder
dan alleen de klimaatproblematiek. Veiligheid en leveringszekerheid van energie zijn
minstens zo belangrijk. Daarnaast spelen
economische factoren een grote rol. In grote
delen van de wereld is er momenteel een
discrepantie tussen de drie pijlers (klimaat,
veiligheid en economie) die de energiemarkt
bepalen. De focus kan per land verschillen
en hangt af van de positie in de wereld.
Waar China zich vooral richt op het handha-

ven van economische groei zijn de VS juist
bezig met het veiligstellen van toekomstige
Amerikaanse vraag naar energie. Een derde
grootmacht, Rusland, heeft naast het grote
economische belang wat zij heeft bij de
verkoop van haar fossiele brandstoffen ook
een focus op veiligheid. Klimaatdoelstellingen
zullen daarom in het geval van Rusland niet
op de eerste, en waarschijnlijk ook niet op
de tweede plaats komen.
Regelmatig zijn de belangen van deze pijlers
ook tegenstrijdig aan elkaar. Er zal geen
land in de wereld zijn dat tegen het verduurzamen van de energiemix is ten behoeve
van de klimaatproblematiek. Toch wordt
het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen bemoeilijkt door de lage
prijs voor kolen, olie en gas. Als het direct
economische belang voor een (fossiele
brandstof producerend) land de hoogste
prioriteit heeft, zal verduurzaming van de
nationale energiemix trager verlopen. Voor
andere landen geldt dat zij door het afbouwen van het verbruik van nationale fossiele
brandstoffen afhankelijker zullen worden
van andere landen zolang de afbouw niet
volledig door nationale duurzame energie
kan worden opgevangen. Deze afhankelijkheid maakt de energieleveringszekerheid
van een land kwetsbaarder.

Transitie van aanbod en vraag

Windmolens bij de Flevocentrale bij Lelystad. | Foto: Rijkswaterstaat: https://beeldbank.rws.nl
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De komende jaren zal de verduurzaming van
het energieaanbod verder in een stroomversnelling komen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat over
ongeveer 15 jaar er meer elektriciteit wordt
opgewekt uit hernieuwbare bronnen dan uit
steenkool. Het vermogen van offshore wind
zal flink toenemen, en naar verwachting zal
de exponentiële toename van zonne-energie
blijven doorzetten. Al met al zal duurzame
energie een steeds prominentere rol spelen
in de energiemix. Hierbij zal op termijn fossiele energie worden uitgefaseerd. In welk
tempo wordt afgebouwd is afhankelijk van
de ontwikkeling in de eerder genoemde
drie energiepijlers.
De komende decennia zal de wereldbevolking groeien naar negen miljard mensen.

Ambitieuze plannen van Europa
De eerste normatief gestelde Europese
20-20-20-doelstellingen lopen tot en met
2020. Deze doelstellingen richten zich op
20% hernieuwbare energie in de EU mix,
20% lagere CO2-uitstoot, en 20% meer
energie-efficiency. Waar de doelstelling
voor 2020 voor ieder afzonderlijk land in de
Europese Unie werd vastgesteld, is die voor
2030 alleen op Europees niveau bepaald.
Niet alleen in Nederland staan er de komende jaren flinke investeringen gepland voor
bijvoorbeeld offshore wind, maar ook in
omringende landen zal de capaciteit wind-
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Hiervan zal een groot deel de stap (willen)
maken van armoede naar middenklasse. Dit
gaat gepaard met een toename van de vraag
naar energie. Hierbij kan deels gebruik worden gemaakt van duurzame oplossingen. De
uitdaging ligt er dan ook in om energie niet
alleen beschikbaar te maken voor iedereen,
maar ook om het betaalbaar te houden. Op
dit moment zijn fossiele oplossingen (vooral
kolen) in veel opkomende landen voorhanden,
goedkoper, en daarmee stabieler, dan
duurzame oplossingen. Toch zien we ook
hier langzaam maar zeker verschuivingen
plaatsvinden. Een land als Saudi-Arabië is
bijvoorbeeld nu zelf erg afhankelijk van olie.
Niet alleen in de transportsector, maar ook
bij de elektriciteitsopwekking voor bijvoorbeeld het sterk toenemend gebruik van airconditioning. Langzaam wordt het aandeel
zonne-energie wat hiervoor gebruikt kan
worden groter. Noorwegen haalt de lokale
energie vooral uit waterkracht, en gebruikt
olie voor de export. Zowel in het MiddenOosten als in Azië valt er op gebied van verbruik dus nog een wereld te winnen. In Azië
wordt ingezet op snelle economische groei.
Zo zit China in een transformatie van een
(door de overheid gestuurde) industriegedreven economie naar een consumentgedreven economie. Minder focus op
industrie-gedreven groei biedt ruimte voor
aanpassing van de energiemix richting meer
duurzame oplossingen. De Chinese overheid
zet daarom, naast waterkracht en kernenergie, niet voor niets sterk in op zonne- en
windenergie. Een bijkomend voordeel is dat
deze energiebronnen goed op decentraal
niveau kunnen worden ingezet waardoor
ook minder goed ontwikkelde gebieden van
elektriciteit kunnen worden voorzien. De
vraag die nu speelt is in hoeverre de Chinezen
de transitie naar een consument-gedreven
economie kunnen doorzetten nu de groei
van de economie begint tegen te vallen.
Besparing is de eerste mogelijkheid de vraag
te verminderen. Door efficiënter en zuiniger
om te gaan met energie hoeft er ook minder
energie te worden opgewekt. Vooral in
Europa en de VS zien we al duidelijk een
trendbreuk voor wat betreft de link tussen
economische groei en energieverbruik.

2035
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Wereldwijde primaire energiebehoefte zoals berekend in het New Policies Scenario (IEA 2015)

vermogen aanzienlijk toenemen. In Duitsland
is deze investering al een paar jaar eerder
begonnen. Het uit-faseren van kernenergie
en de vervanging door hernieuwbare energie
moest leiden tot een duurzamere energiemix. Door de lage prijs van kolen en emissierechten is de uitstoot van CO2 in Duitsland
echter alleen maar toegenomen.
De huidige Europese energiemix wordt
gedomineerd door fossiele brandstoffen.
Zo is Duitsland sterk afhankelijk van (bruin-)
kolen, Nederland van gas, en Frankrijk en
België van kernenergie. Toch neemt het
aandeel windenergie en zonne-energie in
Europa exponentieel toe. Daarmee lijkt
Europa de door haar gestelde doelen voor
wat betreft het aandeel hernieuwbare energie in 2020 te halen. De 2030-doelstelling
gaat uit van een minimale daling van de
uitstoot van broeikasgassen met 30% ten
opzichte van het niveau in 2005. Tot op
heden is het enige sturingsmechanisme dat
de Europese Commissie heeft het Emissions
Trading Scheme (ETS). Het ETS werkt echter
niet zoals verwacht en de afname van CO2
is aanzienlijk minder groot dan gehoopt
vanwege diverse redenen. Dit pleit voor
aanpassing en verbetering van het huidige
ETS sturingsmechanisme.
Afgelopen september kwam de Raad voor
de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) met
een rapport dat ingaat op de vraag hoe een
volledig Nederlandse duurzame energievoorziening in 2050 kan worden bereikt
(Rapport RLI: Rijk zonder CO2 – naar een
duurzame energievoorziening in 2050).
Hierin geeft de RLI aan dat er een trendbreuk nodig is om de doelstellingen voor
2050 te halen. Om dit te bewerkstelligen
adviseert de RLI om, naast het Europese
ETS-sturingsmechanisme, ook harde CO2reductiedoelen voor Nederland te formuleren
(80-95% ten opzichte van 1990), en deze
in de wet vast te leggen. Door te sturen op
het beprijzen van CO2 in combinatie met
het verplichten tot afbouw, dwing je de
markt om zo snel mogelijk de uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen en op die
manier de opwarming van het klimaat bin-

nen de perken te houden. Daarnaast wijst
de RLI op de noodzaak voor langjarige
innovatieprogramma’s en het vormen van
regionale coalities.

Tot slot
Verduurzaming van de mondiale energiemix
gaat niet goed lukken zolang daar geen
internationale afspraken over worden
gemaakt. Op het moment dat ook de grootverbruikers zich achter verregaande maatregelen scharen kan de verduurzaming van
de energiemix een volgende fase ingaan.
Inzetten op diversificatie van de energiemix
lijkt voor zowel producenten als consumenten
de beste oplossing, waarbij de hoogste
prioriteit moet liggen bij de energiebronnen
die het minste CO2 uitstoten. Regelmatig
wordt er gezegd dat alle investeringen
in fossiele brandstoffen moeten worden
gestaakt en alle pijlen moeten worden
gericht op hernieuwbare energie. Naast de
broodnodige investeringen in hernieuwbare
energie is het ten dienste van een effectieve
transitie ook nodig om aandacht te houden
voor de traditionele energievoorziening en
de wisselwerking tussen traditioneel en
hernieuwbaar. Dit komt deels doordat hernieuwbare energie nog niet in staat is om
fossiele energie volledig te vervangen.
Anderzijds is, gezien de te verwachten stijging van de vraag naar energie, met name
met het oog op de opkomende economieën,
het investeren in onderhoud en vervanging
van fossiele energie voorlopig noodzakelijk.
Hierbij dient te worden gekeken wat de
schoonste oplossingen zijn zolang de
genoemde transities gaande zijn. Op deze
manier kan men verantwoord duurzaam
investeren in fossiele brandstoffen in dienst
van de energietransitie.
Lucia van Geuns
Bron: De Hybride motor van de energietransitie; TNO en ABN
AMRO Economisch bureau, November 2015, https://www.tno.nl/
nl/over-tno/nieuws/2015/11/de-hybride-motor-van-deenergietransitie/
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De Nederlandse Steenkolenmijnbouw 1846-1940

Mijnwerker in kolenput in het Muttental (Ruhrgebiet) | Bron: brochure Bergbaurundweg Muttental, Witten

In december vorige jaar was het 50 jaar geleden dat de toenmalige minister
van Economische Zaken, Joop den Uyl, bekend maakte dat de kolenmijnen
in Zuid-Limburg zouden sluiten. Dit feit is vorig jaar herdacht met ‘Het
Jaar van de Mijnen’. Koen Weber kijkt terug op de steenkolenwinning in
Nederland in een tweeluik. Dit eerste deel eindigt bij het begin van de
Tweede Wereldoorlog.

In 1971 publiceerde ‘Geologie en Mijnbouw’
het Mijnsluitingsnummer. Hierin werd naast
de historie van de Limburgse mijnbouw een
volledig overzicht gegeven van de gevolgen
van de sluiting voor het personeel en hun
gezinnen, terwijl ook allerlei aspecten voor
de toekomst werden behandeld. Wat overbleef als nostalgische erfenis zijn enerzijds
wat historische gegevens over de ontwikkeling van de vele mijnzetels (mijnen) en
anderzijds wat beschrijvingen van de technische vooruitgang. Beginnende in het trekschuittijdperk komen we geleidelijk in de
industriële revolutie. Stoommachines en
treinen maakten grootschalige mijnbouw
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mogelijk al heeft het tot omstreeks 1930
geduurd voordat het laatste mijnpaard met
pensioen ging. Het is niet mogelijk om in
een kort artikel als dit alle onderwerpen te
bespreken en vervoer, ventilatie, kolenverwerking en veiligheid krijgen weinig aandacht. Maar het is interessant om de weg te
volgen van de hak via de afbouwhamer naar
de volledig gemechaniseerde pijler.

De Begintijd 1846–19041
Hoewel er al eerder wat steenkool was
opgedolven in Zuid-Limburg, begon de
serieuze mijnbouw pas na 1840. Daarvóór
werd kleinschalig wat steenkool gewonnen

via putten en gangetjes in het uiterste zuidoosten, waar het Carboon bijna aan het
oppervlak komt. Zoals op de sectie hier
onder is te zien, helt de discordantie die
het Carboon afscheert naar het noorden en
is bedekt met Krijt en Tertiaire lagen (Faber,
1926). In het Geuldal bij Epen is de enige
Carboon-ontsluiting in Nederland. Het
bovenste Carboon – het Stefanien – is nergens bewaard gebleven en overal vinden
wij het zwak geplooide Westfalien met zijn
kolenlagen.
In het Muttental in het Ruhrgebied zijn nog
veel oude mijnbouwactiviteiten te zien. Er
werden putten gegraven naar een koollaag
en als er te veel water in de put kwam groef
men een nieuwe. Dit veroorzaakte zoveel
oppervlakteschade dat de overheid gelastte
om over te gaan op ondergrondse mijnbouw
via tunnels die vanuit de dalen gedreven
konden worden. Zo begon ook de Limburgse
mijnbouw in de Domaniale mijn in een gebied
waar al in 1723 kolen werden geproduceerd.
In de Franse tijd werd in 1810 de Napoleontische mijnwet ingevoerd, die na 1813 van
kracht bleef. In 1811 was er al een dienst
‘Staatstoezicht op de Mijnen’ gesticht en
die bleef ook bestaan. Deze kon zich dus
bezighouden met de Domaniale mijn en wat
later met de nieuwe Neuprick mijn. Het
vervoer van kolen werd verbeterd toen in
1840 een spoorlijn gereed kwam die langs de
mijnen naar Aken liep. In 1847 produceerde
de Domaniale mijn 17.039 ton steenkool.
De Neuprick kwam in 1852 in bedrijf, maar
produceerde in 1853 al 8.390 ton. In deze
begintijd werkten er ongeveer 200 man in
de Domaniale en een 100 man in de Neuprick mijn.
Eind jaren 1850 hadden boringen vlakbij de
Domaniale-concessie gunstige resultaten
laten zien. Deze boringen waren het initiatief van de N.V. Bergwerk Vereniging voor
Nederland, een consortium van jonge geologen, Delftse ingenieurs met ervaring in de
koloniale mijnbouw en kapitaalverschaffers
uit Nederland en Duitsland. In 1860/61
kreeg deze N.V. twee concessies genaamd
Willem en Sophia.
Het lukte deze onderneming niet om een

schachtje aan te leggen bij Spekholzerheide
in de Willemconcessie, ook al lag het Carboon maar 13 m onder het maaiveld. Bij
afdiepen in het Carboon liep de schacht vol
water. In 1881 ging de N.V. Bergwerk failliet.
De schuldeisers droegen de concessies over
aan de ‘Société Anonyme des Charbonages
Néerlandais Willem et Sophia, gevestigd
te Brussel. Deze maatschappij wist beide
mijngebieden te ontsluiten en startte de
productie in 1902. In 1904 produceerde
beide mijnen samen 35.000 ton steenkool.
Een andere belangrijke ontwikkeling was
de aanleg, op particulier initiatief, van een
spoorlijn van Sittard over Heerlen naar
Herzogenrath, die in 1896 in gebruik werd
genomen. Zo was Zuid-Limburg uit zijn
isolement verlost.
De Duitse mijnbouwfirma, die al eigenaar
was van de Neuprick mijn, kreeg in 1876 de
Laura- en in 1877 de Vereenigingconcessie.
Deze mijnen kwamen pas in productie in
1923, waarbij de Vereenigingconcessie de
naam Julia kreeg. Tussen 1880 en 1890 werden
nog 13 andere concessies uitgegeven en
kwam er serieuze exploratie op gang met
een vrij groot aantal verkenningsboringen.
De investeringen leken vaak niet verantwoord
in deze technisch nog primitieve tijd en de
meeste concessies werden teruggegeven.
Pas toen de Duitse broers Honigmann in
1893 de concessie Carl kregen, kwam er
leven in de brouwerij.
Een zoon van de Honigmannen had een
methode uitgedacht om schachten aan te
leggen in ongeconsolideerd, watervoerend
dekterrein. In feite lijkt deze methode op
een olieboring met een heel grote boor. Het
openstaande gat wordt ondersteund door
een dikke spoeling. Een zuiginstallatie
brengt het losgemaakt materiaal naar boven.
Was het Carboon bereikt, dan werd de
wand bekleed met ijzeren ringen, de zgn.
tubbings, opgebouwd uit segmenten die
met bouten werden verbonden. In 1896
werd de Carl-schacht aangelegd (de latere

Oranje-Nassau II mijn). Deze had maar een
diameter van maar 3,5 m. Voor de tweede
Honigmann mijn werden ook twee zulke
schachten geboord. In 1899 produceerde
deze mijn 44.000 ton, oplopend naar
173.000 ton in 1904 toen ook de Carl mijn
erbij kwam met een productie van 4.000 ton.
In deze tijd werd al het werk met de hand
gedaan: hakken, scheppen en slepen. Paarden trokken de wagens naar de schachten
en bleven hun hele leven in de mijn. De
paarden verdwenen pas in de dertiger
jaren. In 1883 kwam de eerste elektrische
locomotief in de mijn en kwamen er stoommachines bij de schachten voor het verticale
vervoer.
Ondertussen was de industriële revolutie
in volle gang. Er werden veel hoogovens
gebouwd en cokes werd belangrijk als
brandstof. De kolenproductie van WestEuropa verdubbelde tussen 1850 en 1855!
Een belangrijk aspect van de primitieve
kolenmijnbouw was het moeilijke ondergrondse transport waardoor lange pijlers
niet mogelijk waren. De meeste kolen werden gewonnen uit korte frontjes van 15 tot
20 m. In 1904 produceerden de vier actieve
mijnen tezamen 447.000 ton steenkool.

De periode 1904–1940
In 1908 ging het bezit van de familie Honigmann over naar de Lotharingse familie
Wendel en zo werden de Oranje-Nassau
mijnen Frans bezit. Deze familie bezat staalfabrieken en was dus een goede afnemer
vooral van vetkool uit de Oranje Nassau III
concessie. De Rijksopsporing van Delfstoffen verrichtte exploratieboringen tussen
1903 en 1918. Deze gaven een goed beeld
van de diepte tot top-Carboon en het
kolengehalte in het belangrijke gebied tussen
de grote NW-ZO-gerichte breuken.
In 1899 werd een staatscommissie gevormd
om een besluit te formuleren welk gedeelte
van het nog beschikbare potentiële winningsgebied van staatswege moest worden ont-

Zuid-Noordprofiel door Zuid-Limburg. | Bron: Faber, 1926

Mijnpaarden werden tot de jaren dertig van de
vorige eeuw ingezet. | Bron: Fotocollectie DeMijnen.nl

gonnen. De bekende minister van Waterstaat,
ir. C. Lely diende in 1901 een ontwerpwet
in betreffende de staatsexploitatie van
steenkolen in Limburg. In die wet werd het
gehele beschikbare gebied gereserveerd.
Achtereenvolgens werden de concessies
Wilhelmina (ex Ernst) in 1903, de Emma
(1906), de Hendrik (1910), en tenslotte de
Maurits (1915) aangewezen als staatsmijnveld.
In 1903 werden twee schachten aangelegd
met de bevriesmethode uitgevonden door
Pötsch (Faber, 1926). Dit verliep voorspoedig
en in 1906 werd al de eerste steenkool
geproduceerd. Bij deze bevriesmethode
wordt om de toekomstige schacht een
cirkel van putten geboord waarin een dubbelwandige pijp wordt aangebracht. Door
de binnenste buis wordt een oplossing van
magnesiumchloride met een temperatuur
van -20ºC naar beneden gepompt. De
terugstromende koude vloeistof bevriest
het omliggende poriënwater zodat een
bevroren waterdichte wand ontstaat. De
grond binnen de bevroren ring kan verwijderd worden tot de gewenste diameter en
tenslotte wordt de schacht bekleed met
ijzeren tubbings waarvan diverse configuraties werden gebruikt in de successieve
schachten van de Staatsmijnen (Schmid,
1958).
Aan het begin van WW I waren er zeven mijnen in productie die samen 1,477 miljoen
ton kolen produceerden. De afzet was
moeilijk door concurrentie uit Duitsland,
België en Engeland. Na het uitbreken van de
oorlog kwamen er nog twee mijnen bij, de
Hendrik en de Oranje-Nassau III; de productie kwam al gauw boven de 2 miljoen ton
per jaar. In deze periode begint de meer
moderne mijnbouw. Perslucht wordt ingevoerd voor afbouwhamers, boren en locomotieven. Schudgoten worden in de pijlers
gebruikt vanaf 1918.
In 1908 werd, naast de Rijksopsporing van
Delfstoffen, een afzonderlijk Geologisch
Bureau in Heerlen opgericht. Dit verzamelde
geologische gegevens en boorkernen, en
bestudeerde de stratigrafie en structurele
geologie van de mijnstreek (Kimpe, 1971).
In de mijnen werden profielen opgenomen
langs de gangen en opbraken.
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Het geïsoleerde, neutrale Nederland bevond
zich tijdens WW I in een uitzonderlijke situatie. Er was bijna geen import van kolen
mogelijk en de Limburgse kolen werden
voor Nederland van vitaal belang. Er werd
extra personeel geworven onder gevluchte
Belgen en gedeserteerde Duitsers. Na de
oorlog zette de modernisering van de
industrie zich door doordat kolen in elektriciteitscentrales gebruikt werden. De kolenprijs was vrij variabel, maar de Nederlandse
mijnen bleven rendabel.
Inmiddels waren de mijnen Maurits (1923),
Julia (1926) en Oranje-Nassau IV (1927) in
productie genomen en in 1930 was de totale
productie opgelopen tot ruim 12 miljoen
ton per jaar. De productie bleef in principe
op dit niveau gehandhaafd tot 1965. Belangrijk werden de in 1919 aangelegde cokesovens bij de mijnen Maurits en Emma. Hieruit is de chemische industrie DSM ontstaan.
De crisis van de jaren dertig betekende het
einde van deze periode van groei. In 1934
was de kolenprijs gezakt tot Fl. 5,50 per
ton. Door de sterk teruggelopen productie
werd in sommige mijnen maar vier dagen per
week gewerkt en er vielen veel ontslagen.
Na 1934 keerde het tij, en in 1939 – aan de
vooravond van WW II – was de productie
weer normaal.
Koen Weber
1 D
 e meeste historische gegevens zijn ontleend aan Raedts
(1971)

Het Limburgse mijngebied met het door de Staat gereserveerde gebied. De grote breuken zijn prominent aanwezig. | Bron: Wong et al., 2007. Geology of the Netherlands, fig. 6 op p. 271

Het tweede deel van dit artikel dat de geschiedenis van de
steenkolenwinning in Zuid-Limburg beschrijft vanaf 1940 tot de
sluiting van de mijnen, verschijnt in Geo.brief 2.

‘Mine’ was in Nederland een woord vóór mijn(bouw)
Het winnen van vuursteen was de eerste
reden voor de mens om in de aarde te graven naar materiaal om vuur mee te maken.
Zo konden zij voedsel koken en later
metaal smeden en hun grot of kot verwarmen. In onze omgeving begonnen onze
voorouders ongeveer 5000 jaar geleden met
mijnbouw. Maar omdat de Nederlandse taal
veel jonger is, is het woord ‘mijn’ óók een
stuk jonger. Sinds de 14de eeuw werd wel
al het woord ‘mine’ gebruikt in de Nederlandse taal. Inderdaad precies hetzelfde
woord dat wij nu alleen nog kennen in het
Engels.
In het oud-Nederlands werd het woord
‘mine’ gebruikt in de betekenis van ‘erts’
en ‘ertsvoorkomen’. Het komt voort uit
een vergelijkbaar woord in het Frans, dat
enkele eeuwen ouder is en dat zijn wortels
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heeft in het Keltisch. In Gaelic betekent het
woord ‘mina’ erts en in het Welsh is het
woord voor erts ‘mwyn’. Mwyn wordt ook
gebruikt voor ertsvoorkomen en voor de
groeve waarin erts wordt gewonnen. De
activiteit mijnbouw uitoefenen werd in
het Nederlands ‘mineren’ genoemd.
In de Nederlandse taal verloor het woord
‘mijn’ vrij snel zijn betekenis voor erts.
Toch behield het woord een aantal andere
betekenissen. Tegen de tijd dat buskruit in
de Middeleeuwen toegepast werd, óók bij
het exploiteren van mineralen en ertsen,
werd het woord ‘mijn’ gebruikt met een
ander doel. Een toegang of een gat werd
gevuld met buskruit om een gebouw – bijvoorbeeld het kasteel van de vijand – op
te blazen en dat werd ‘mine’ in het Frans
genoemd en in het Nederlands ‘mijn’.
Aan het einde van de 17de eeuw werd bus-

kruit in het Nederlands zelf aangeduid met
‘mijn’. Omstreeks 1900 kreeg het woord
‘mijn’ óók de betekenis van zee- en landmijn die door het leger en marine gebruikt
worden Met dit woord is de Nederlandse
taal beïnvloed door het Engels, waar het
woord ‘mine’ al eerder gebruikt werd in
deze betekenissen. Het is opmerkelijk dat
het woord ‘mijn’ pas in ons land gemeengoed werd nadat het gebruikt werd voor
gaten in de grond die gemaakt werden om
toegang te krijgen tot ertsvoorkomens.
Het werkwoord ‘mineren’ werd al een eeuw
gebruikt vóór het woord ‘mijn’ in gebruik
kwam, dus al in de 13de eeuw. Meestal
gaat de ontwikkeling in de taal andersom.
Theo te Winkel
(met dank aan Ton den Boon van ‘Taalbank’)

.voetlicht

George Postma aan het werk met de drone. Op de achtergrond de Buho Canyon turbidieten van het Tabernas Bekken in Zuidoost-Spanje.

Experimenteren en veldgeologie: een plezierige cocktail

Van Waterschoot van der Gracht
penning voor George Postma
Sedimentoloog George Postma, tot 2012 directeur van EUROTANK Laboratories, de ‘zandbakken’
van de afdeling sedimentologie van de Universiteit Utrecht (UU), heeft de Van Waterschoot van der
Grachtpenning 2015 gekregen. Zijn unieke manier van werken – die veldwerk combineert met
experimenteel onderzoek – maakt het mogelijk om in detail inzicht te krijgen in de evolutie van
sedimentaire systemen. De penning wordt op 25 februari uitgereikt op de Universiteit Utrecht.
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Begin jaren 80 van de vorige eeuw in de
kelder van het Geologisch Instituut van de
Universiteit van Amsterdam (UvA) bouwt
Postma een opstelling met een doorzichtige
goot van vier meter lang, 60 cm diep en
25 cm breed geplaatst op een steile helling
van 25 graden om het afzettingsproces van
en-masse getransporteerde grindige zanden
te bestuderen. Dit type afzettingen is
onderdeel van grinddelta’s die bestudeerd
werden in het Almeria Bekken in ZuidoostSpanje. Een betonmixer mengt het sediment.
De experimenten worden gefilmd met een
‘state-of-the-art’ super 8 filmcamera die
70 foto’s per seconde maakt. Postma visualiseerde hiermee het afzettingsproces
en vergelijkt de afzettingen met die in de
Spaanse delta’s.

Sedimentaire structuren
Postma studeerde geologie aan de Universiteit van Amsterdam na een korte omweg
via een technische beroepsopleiding en het
staatsexamen HBS-b. In de eerste jaren van
de opleiding gingen docenten Dirk Beets en
Thom Roep iedere vrijdag met een groepje
geïnteresseerde studenten het veld in: naar
het strand of naar een sleuf die net gegraven
was voor een pijpleiding. In Noord-Holland
werd er in de oude strandwallen achter
Alkmaar en Schoorl gezocht naar structuren
die het fossiele zeeniveau aangaven. De
overgang van duin naar strand, de hoog
waterlijn, was zeer belangrijk – “op een
bepaald moment herken je in de sleuf veel
structuren die je op het strand ook vindt” –
maar voor Postma kwam pas werkelijk besef

Digitaal hoogtemodel van een delta.

van het belang van een procesmatige benadering in de sedimentologie toen Beets zich
een keer hardop afvroeg wat er nu eigenlijk
overblijft van alle strandstructuren na een
stevige storm of een overstroming. Postma:
“Ik had me daarvoor nog niet het belang
van preservatie gerealiseerd. Hoe is een
laag gevormd en wanneer preserveert
deze? Is dat door één catastrofale gebeurtenis, of door een continue proces over
lange tijd, of zitten er kleine of juist grote
hiaten in de laag?” Een en ander vereist
aanpak van sedimenttransport op verschillende ruimte- en tijdschalen.
Na zijn doctoraalonderzoek in ZuidoostSpanje in het Neogene Bekken van Almeria
(in het zuiden van de Betische Cordillera),
promoveert Postma (ook aan de UvA) in
1983 op massatransportafzettingen in ondiep

mariene en lacustriene milieus. Hij doet
onderzoek in zijn oude doctoraal veldwerkgebied in Spanje aan de grinddelta’s, maar
werkt ook aan de sedimentologie van de
stuwwallen op de Veluwe rond het dal van
de Leuvenumsche beek. Postma vindt een
post-docpositie in Noorwegen (de Universiteit van Bergen) en krijgt in 1985 een lecturer
positie aangeboden aan de universiteit van
East Anglia in Norwich. In 1989 gaat hij naar
de Universiteit Utrecht op instigatie van
Poppe de Boer, waar hij in 1998 de oprichter werd van Eurotank Laboratories.
Postma: “Waar de sedimentologie tijdens
mijn studie voornamelijk de nadruk legde
op sedimentaire structuren en interpretatie
van het afzettingsmilieu, is er nu veel meer
sprake van een holistische en procesmatige
benadering. Dat betekent dat er op verschillende ruimte en tijdschalen naar sedimenttransport en hiermee de opbouw en
preservatie van sedimentaire systemen
gekeken wordt. Deze verschillende ruimte
en tijdschalen hebben specifieke oorzaakgevolg eigenschappen en experimenten
moeten daar natuurlijk op ingericht worden”.

Schaal

De stroomgoot die gebruikt wordt voor onderzoek naar superkritische waterstromen en de effecten
van de hydraulische sprong.
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Op een schaal van miljoenen jaren is het
sedimenttransport simpel te beschrijven:
erosie in de bergen en afzetting van het
sediment in de bekkens. Afvlakking van
het reliëf. Experimenten uitvoeren op deze
schaal is goed te doen, zegt Postma. Het
schalen is relatief eenvoudig. Weet je hoeveel ton sediment er in duizend jaar in een
rivier komt, dan is dat terug te rekenen naar
een hoeveelheid per uur in experiment.
Zo kunnen miljoenen jaren terug gebracht
worden tot enkele weken experiment. ‘Zijn’
eerste zandbak – in de fietsenkelder – is
4 bij 4 meter en 1,20 diep en heeft een vloer
die met hydrauliek in delen in hoogte verstelbaar is. Max van Heijst, die in 2000 is
gepromoveerd, bestudeerde hiermee als
eerste het gedrag van een rivier-delta-shelfslope-diepzee systeem zoals aangestuurd
door zeespiegel, klimaat en bekkendaling.

Postma: “Een grotere tank was wenselijk
om stratigrafie te maken en om evolutieprocessen in sedimentaire systemen te
bestuderen die spelen over perioden van
honderden tot enkele duizenden jaren”.
Het eigengedrag van sedimentaire systemen bijvoorbeeld is moeilijk vanuit een
natuurlijk systeem te bestuderen. De eerste
experimenten in de nieuwe Eurotank zijn er
dan ook op gericht geweest om meer over
het ‘eigengedrag’ van sedimentaire systemen
te leren: hoe ontwikkelt een delta of een
puinwaaier zich als hij aan zijn lot wordt
overgelaten en alle omstandigheden gelijk
blijven?
“Zulke experimenten kunnen niet hydraulisch geschaald worden. Een sedimentair
systeem moet dus door een verantwoorde
keuze van sedimentsamenstellingen, afzettingshellingen en stroomdebiet zodanig
nagebootst worden dat een analoog proces
ontstaat”. In samenwerking met Maarten
Kleinhans heeft dit type experimenten een
belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van stroomdebietmodellen rond
het ontstaan van delta’s in kraters op Mars.

Het opzetten van een experiment in de Eurotank.

Hoogtemodel
Het idee om het eigengedrag van sedimentaire systemen te onderzoeken is één, de
uitvoering ervan is een tweede. De beginperiode met de nieuwe ‘Eurotank’ was een
tijd van frustraties. Boven de tank hingen
vier camera’s met een centraal flitsapparaat
aan een robot die zich langs een X- en Y-as
verplaatste. Van iedere set gelijktijdige
foto’s werd een digitaal hoogtemodel
gemaakt; de opeenvolgende serie hoogtemodellen gaf de ontwikkeling van de delta
weer. Postma: “Maar met de uitvoering
bleven we lange tijd kampen met problemen. Het werkte eerst niet en later maar
moeizaam. Maurits van Dijk, die toen het
PhD-onderzoek naar eigen gedrag van delta
systemen deed, heeft bergen werk verzet.
Het probleem was niet de precisie, maar
de hoeveelheid foto’s en een gebrek aan
rekencapaciteit van de toenmalige computers. Het werd dus geleidelijk beter, maar
pas na 2010 probleemloos toen wij nieuwe
laserscanapparatuur konden installeren.”

Bouma-sequentie
In de voetsporen van Kuenen lijkt het bijna
een Nederlandse traditie om sedimenttransport naar de diepzee experimenteel en
in het veld te bestuderen. Met Dr. Jan Rik
van den Berg van Fysische Geografie startte
Postma nieuw onderzoek naar het effect
van de hydraulische sprong in turbidieten.
“De grinddelta’s in Zuidoost-Spanje lieten
al zien dat je aan de voet van de delta, waar
de helling geringer wordt, afzettingen had
met enkele karakteristieke eigenschappen,
zoals gegradeerde structuurloze zanden en
grinden en ‘backset’ structuren. Deze wijzen

op een hydraulische sprong. Een hydraulische sprong in een waterstroom zie je elke
dag in de wastafel. De eerst dunne superkritische waterstroom verdikt zich op het
punt van de sprong en vormt zo een kring
in de wastafel. Door de verdikking wordt
de stroomsnelheid sterk gereduceerd. Dit
vormt een plaats waar sediment in suspensie snel gedumpt kan worden”.
Het onderzoek naar bedvormen in super
kritische waterstromen en de effecten van
de hydraulische sprong werd ondernomen
door Matthieu Cartigny, die in 2012 op dit
onderzoek is gepromoveerd. In een speciaal
ontworpen kantelgoot, mede uitgedacht
door de voortreffelijke technicus Tony van
de Gon-Netcher werd voor de eerste maal
de vorming van cyclic steps bestudeerd. De
tank kan dus enkele graden gekanteld worden terwijl door middel van een grote slurry
pomp de water-sedimentmassa van de
afvoer onderlangs terug naar de kop van de
tank wordt gecirculeerd.
Postma: “De resultaten van het onderzoek
hebben belangrijke consequenties voor de
procesmatige interpretatie van de ‘Bouma
sequentie’ en de predictie van de architectuur en structuur van zandlichamen in de
diepzee. Wij zijn hier nog volop mee bezig”.
Arnold Bouma was de Utrechtse PhDstudent, die de flysch in de Franse Alpen
bestudeerde en die in 1961 promoveerde.

Vervolg onderzoek
In 2012 heeft Eurotank Laboratories een
nieuwe directeur gekregen, dr. Joris Eggenhuisen. Deze zet het turbidietonderzoek in
het Eurotank laboratorium voort. Postma is

met pensioen. Hij ziet de toekenning van
de Waterschoot van der Gracht penning
vooral als een erkenning van gezamenlijke
inzet. Zonder ondersteuning van naaste
collega’s, technici, master en PhD-studenten
was het in gang houden van het laboratorium
onmogelijk geweest. “De mix van experimenteren en veldgeologie is een prettige
cocktail”, zegt Postma lachend. Hij gaat,
nu nog, ouderwets op veldwerk met hamer,
kaart en opschrijfboekje, maar er worden
ook moderne technieken ingezet. Met studievriend Kick Kleverlaan verzamelt hij de
nieuwste gegevens met behulp van een
drone. Zo kunnen ze, zonder direct gevaar
voor lijf en leden, gesteentes op een moeilijke plek op een helling van (relatief) dichtbij en in de richting van het laagvlak bestuderen.
Aukjen Nauta
Meer informatie:
Max W.I.M. van Heijst, 2000. Quantitative Analogue Experimental
Sequence Stratigraphy: Modelling landscape evolution and
sequence stratigraphy of river-shelf sedimentary systems by
quantitative analogue experiments. Geologica Ultraiectina,
Mededelingen van de Faculteit Aardwetenschappen, No. 198,
Universiteit Utrecht, 144 pp.
Maurits van Dijk, 2009. Autocyclic behaviour of alluvial and
deltaic systems. (http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/
34020)
Matthieu Cartigny, 2012. Morphodynamics of supercritical highdensity turbidity currents. (http://dspace.library.uu.nl/handle/
1874/225573)
Via http://fastfacts.nl/en/node/855 is een filmpje te zien
over de experimenten van Wouter Marra, uitgevoerd in het
Eurotank-laboratorium.
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Geologische Workshop Utah
Excursies en veldwerk zijn natuurlijk twee van de belangrijkste redenen
waarom ik, zoals vele anderen, de studie aardwetenschappen gekozen
heb. Een reis naar Utah is een uitstekende kans om weer eens lekker te
‘graven en hakken’ in het veld. En dat op een van de beroemdste plekken
voor de sedimentologie en met name de sequence stratigraphy!

De excursie werd georganiseerd door PanTerra Geoconsultants met als doel de training
in reservoirgeologische problemen in
upstream olie en gas. Dit onderwerp werd
besproken aan de hand van analoge reservoirs
die geweldig ontsloten zijn in Utah, VS. We
waren met een groep van tien cursisten van
EBN, TNO en PanTerra, onder begeleiding
van Evert van de Graaff en onder het toeziend oog van zijn twee assistentes Thea
en Ineke die voor het welzijn zorgden.

This is the plan
Al bij aankomst was duidelijk dat we van
vegetatie niet veel last zouden hebben. De
dorre woestijnbegroeiing zat de ontsluitingen
niet in de weg. Een klein probleem was wel
dat we de strikte instructie hadden gekregen
de stenen niet met de hamer te lijf te gaan.

Zoals menig lezer van de Geo.brief zich kan
voorstellen, vergde dit van sommige mensen
heel wat zelfbeheersing. Dit had kunnen
leiden tot grimmige situaties, maar gelukkig
was gedetailleerd geo-onderzoek wel toegestaan, mits hier een business-case voor
was. Na wat oefenen was dit voor de cursisten een minimale inspanning, en richtten
zij zich op het belang van de identificatie
van sequence-stratigraphic boundaries,
de invloed van bioturbatie op productie of
de gevolgen van laminatie op anisotrope
permeabiliteiten.
Aan elke veldstop was een reeks opdrachten
verbonden die door de multi-disciplinaire
teams werden uitgewerkt. De ontsluiting
werd daarna door cursusleider Evert van
de Graaff in de realiteit van ons dagelijkse
werk geplaatst door het leveren van achter-

Het cursusgezelschap ‘class of 2015’. | Foto: Evert van de Graaff
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Balancing rock net na zonsondergang.

grondinformatie over grote successen en
misstappen uit de rijke geschiedenis van
de olie- en gasindustrie.

Geulen in het landschap
Natuurlijk kan een tripje naar Utah niet
zonder de Book Cliffs, zo genoemd omdat
de bovenkant op een opengevouwen boek
lijkt. Voor de geoloog is het een unieke
kans om een complete delta-clinoform te
kunnen zien. Dit was voor mij een ontnuchterende ervaring; de minieme helling en de
enorme afstand die wij moesten rijden om
van topset naar toeset te komen, gaf een
nieuw perspectief aan de gesimplificeerde
clinoformplaatjes in handboeken. En wat
een groot verschil met onze eigen Rijndelta
die ik dagelijks op weg naar mijn werk
doorkruis.
Al rijdend van het uitzichtpunt over Battle
ship Butte richting de fijne distale delta
sedimenten, probeer ik het landschap te
vergelijken met de seismische plaatjes en
de 10-cm brede kernen waarmee we dagelijks de landschappen reconstrueren. Het
maakt duidelijk hoe belangrijk een geologisch concept zoals sequence stratigraphy
is; het verfijnt je correlatiemogelijkheden,
terwijl het ook de disparate data types bijeenbrengt.

Verscheidene stops werden gewijd aan
riviergeulen en mooie point-bar secties. De
ontsluitingen geven een duidelijk beeld van
geometrieën, maar ze brengen ook de pijn
lijke waarheid aan het licht hoe groot de
onzekerheden in de bodem wel niet zijn.
Is er sprake van een enkele meandergeul of
een vlechtend geulencomplex en wat is de
oriëntatie? De teams kwamen in hun interpretaties met uiteenlopende waarden voor
geometrieën, breedte/diepte-verhoudingen,
netto-bruto-opbrengsten en volumes van
het uiteindelijke reservoir. De resulterende
geologische modellen en de oplossingen
voor productie en injectie waren soms zelfs
tegenstrijdig (zie de opties die aangedragen
zijn in de lezersvraag)! Duidelijk is dus hoe
belangrijk je geologische model en de aannames zijn.

Lezersvraag
De subsurface gegevens zijn niet duidelijk en er zijn twee geomodellen mogelijk.
Welk injectie-productiescenario zal volgens jou de beste ‘sweep’ geven? Of zou jij de
injectoren en productieputten op andere posities plaatsen?
Dank voor de illustraties van Walter Eikelenboom, een fanatieke cursist van EBN.
ANTWOORDEN KUNNEN GESTUURD WORDEN NAAR:
PanTerra Geoconsultants: info@panterra.nl, T.A.V. Geobrief
Het origineelste antwoord met geloofwaardige uitleg maakt kans op een fles met
lekkere inhoud!!

Onderzoeksvelden
Bij een geologisch veldwerk denk je niet
meteen aan projectplanning (het is wellicht
niet iets wat je wilt adverteren; qua persoonlijke interesse plaats ik het een klein
stapje boven uren-administratie). Maar het
belang ervan werd vakkundig geïllustreerd
met een indrukwekkend logistiek waterwerk ooit gebouwd voor een goudmijn. De
analyse van de investering in relatie tot de
economische winning van goud was een
goede casus om het belang van scenarioplanning aan te tonen en een kans om met
betere oplossingen te komen. Hoewel dit
niet mijn onderzoeksveld is, heeft het mij
verbaasd hoe leuk en nuttig deze historisch
geörienteerde stop was.
Tijdens het bestuderen van de geweldige
landschappen werd een brede verscheidenheid aan meettechnieken en datatypen
besproken, onder andere: petrografische
analyse, wireline metingen, permeabiliteit,
geochemie, mineralogie, borehole image,
productiedata en seismiek. Vaak wordt
deze informatie door je teamgenoten aan-

Production well
Injection well

De twee geo-modellen, met links de injectoren downdip en parallel aan de geulen,
rechts de injectoren downdip en dwars op aan de geulen.

gedragen om de probleemstukken op te
lossen. Uiteenlopende hypotheses worden
dan voorgesteld en de toetsing gebeurt
aan de hand van de beschikbare data. Maar
tijdens de excursie waren er geen data of
monetaire restricties; je gaat dan vrijer
denken en zo kwamen de verschillende
werkervaringen van de teamleden tot hun
recht met vele orginele oplossingen tot
gevolg.
Het activeren van een onderzoekende
gedachtegang om hypotheses te bedenken
en testen, en daarna met alternatieven te
komen voor de verbetering van de productie

was voor mij een belangrijk leerelement van
de excursie. Een grote meerwaarde vond ik
ook het werken in teamverband, waar bij
elke opdracht waardevolle praktijkervaringen van teamleden werden gebruikt om de
problemen op te lossen. Ik heb inmiddels
gehoord dat na deze studietrip PanTerra
Geoconsultants door zal gaan met het organiseren van een uitgebreid assortiment van
geologische fieldtrips.
Paul van der Vegt
PanTerra Geoconsultants

Battleship Butte, Book Cliffs.
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Fridtjof Nansen: als eerste
op weg naar de Noordpool
Wat zouden de ontdekkingsreizigers van 100+ jaar geleden van alle huidige
aanspraken op het noordpoolgebied denken? Ik richt de schijnwerper op de
Noor Fridtjof Nansen, eind 19de eeuw één van de eerste poolonderzoekers.
Hij is een wetenschapper, bioloog, gepromoveerd op onderzoek naar de
structuur van het centrale zenuwstelsel bij vertebraten en invertebraten,
van mollusk tot walvis.

Maar bovenal is hij een buitenmens, meer
dan gemiddeld sportief, en altijd op zoek
naar uitdagingen. Drie dagen na zijn promotie in 1888 vertrekt hij om per langlaufski
ruwweg ter hoogte van de poolcirkel Groenland over te trekken. Dat doet hij van Oost
naar West, anders dan gebruikelijk, eerdere
pogingen startten alle in het ‘bewoonde’
westen. Nansen laat zich met een klein
groepje voor de oostkust op het ijs afzetten.
Zijn uitgangspunt: ‘als je niet terug kunt
ga je wel door’.

Zeestroming
Nansen volbrengt de tocht als eerste en
bewijst daarmee dat Groenland volledig
bedekt is met een ijskap, iets waar geen
zekerheid of consensus over was. Het is een
keerpunt in zijn leven. Hij wil nu ook als
eerste op de Noordpool zijn, en hij komt
met een wetenschappelijk onderbouwd en
origineel plan. De meteoroloog Henrik Mohn
opperde enige jaren eerder dat er een zeestroming moest zijn over de Noordpool.
Mohn baseerde die hypothese op het feit
dat brokstukken van het Amerikaanse schip
Jeanette, dat in 1881 zonk voor de noordkust van Siberië, na drie jaar aangetroffen
werden voor de zuidwestkust van Groenland.
Nansen had ook zelf ‘bewijzen’ verzameld:
monsters die hij in Groenland nam van
materiaal op ijsschotsen bevatten fossielen
uit de Beringstraat.
Dit is het plan: zich laten invriezen om,
met het ijs, de tocht naar en over de Pool
te maken. Hij ontwerpt er zijn eigen schip
voor, de Fram, gebouwd uit speciale houtsoorten en met een ronde kiel zodat het ijs
er geen grip op kan krijgen. Eind september
1893 is het zover, in de buurt van de
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Nieuw-Siberische eilanden sluit het ijs de
Fram in. Aan boord zijn 13 man, een windmolen voor elektriciteit, duizenden boeken,
een orgeltje, wetenschappelijke meetinstrumenten, eten voor 5 jaar, kolen en
nog een heleboel andere zaken. Het lange
wachten begint.

Een diepe zee
De meetinstrumenten zijn niet voor niets
meegenomen, Nansen wil zoveel mogelijk
wetenschappelijke gegevens verzamelen.
Iedere dag wordt de positie van het schip
bepaald uit de stand van de sterren en planeten; windrichting, windsterkte en de diepte
van het water worden gemeten en er worden
watermonsters genomen. De beweging van
het schip blijkt in eerste instantie nogal
erratisch te zijn, wind en stroom zorgen
ervoor dat ze heen en weer bewegen, naar
het noorden, dan weer naar het zuiden,
pas na bijna een jaar gaan ze niet meer
achteruit.
De dieptemetingen leveren een grote verrassing op. De poolzee wordt gedacht vrij
ondiep te zijn, en in het begin klopt dat ook
wel. De eerste metingen geven dieptes van
rondom de 90 m aan. Maar dan komen er
metingen van 1500 m, en in maart 1894 is
er geen lijn lang genoeg om de bodem te
bereiken. Men windt een kabel los, splitst
de draden, maar zelfs daarmee wordt de
bodem niet bereikt, de zee moet meer
dan 3.4 km diep zijn!
Als we de route van de Fram over de dieptekaart leggen (zie kaartje) is het duidelijk:
de Fram is van het Siberische plat af het
Eurasian Basin ingedreven. Eerst over de
Russische ‘aanhechting’ van de Lomonosov
rug, dan over het diepe bekken, en over

Fridtjof Nansen, in 1915 gefotografeerd door
vooraanstaand portretfotograaf Henry Van der
Weyde. | Bron: Wikipedia

en langs de Gakkel rug (die overigens eerst
Nansen Cordillera heette maar in 1987
officieel werd omgedoopt) terug naar Spitsbergen en Noorwegen. Hadden zij toen
maar een vlaggetje afgeworpen om het
gebied voor Noorwegen op te eisen,
zoals Rusland in 2007 deed!

Tegenslag
Hoewel Nansen dus eigenlijk de ‘ontdekker’
is van het diepe poolbekken waar nu zoveel
belangstelling voor bestaat, is die ontdekking voor hem een tegenslag. Hij had berekend dat de stroom het schip over de pool
zou voeren uitgaande van een ondiepe zee.
Die berekeningen kloppen nu niet meer. De
Fram zal onderlangs de pool drijven. Nansen
voelt zich onvoldaan, rusteloos, en als ze
een jaar later, in maart 1895, boven de
83° noorderbreedte zijn gekomen gaat hij
met één metgezel, Johansen, van boord om
te proberen met sledes, skies en honden
de pool te bereiken. Uiteindelijk zal dat

hun niet lukken, het noordelijkste punt
blijft 86°.10'.
Die tocht zelf is niet onbekritiseerd gebleven.
Met name het feit dat Nansen heel bewust
zijn, daartoe zorgvuldig gewogen, sledehonden als voedsel heeft ingezet, eerst
voor de andere honden, de laatste twee
voor Johansen en hemzelf, heeft niet op
ieders instemming kunnen rekenen. Volgens
Nansen is het feit dat ze voor vertrek een
aantal honden in Rusland niet hebben kunnen ophalen de reden dat ze de pool niet
gehaald hebben. Met meer honden (= meer
voedsel) zou het gelukt zijn.

Terug
Na het besluit om de aanval op de pool op
te geven volgt nog een moeizame tocht
terug. Het plan is om via Frans Jozefland
naar Spitsbergen te gaan. Maar de mannen
hebben geen idee waar ze zijn. Kort nadat
ze omgedraaid zijn, toen het nog 24 uur per
dag licht was, hebben ze vergeten hun horloges op te winden. Ze weten de tijd niet en
kunnen geen lengtepositie berekenen. Ze
moeten overwinteren, in een zelfgebouwde
hut; gelukkig zijn er walrussen en ijsberen
om te eten. Tijdens de overwintering stelt
Nansen voor om elkaar te tutoyeren. Twee
jonge mannen, 33 en 29 jaar oud, die al
driekwart jaar samen op weg zijn en al die
tijd in één slaapzak slapen. Andere tijden.
In mei 1896 gaan Nansen en Johansen weer
op weg en een maand later horen zij plotseling hondengeblaf. Ze blijken op Kaap
Flora op het eiland Northbrook in de Frans
Jozef archipel te zijn aangekomen. En daar
is de Engelsman Jackson, een gentleman/
avonturier, ongeveer even oud als Nansen,
die in 1892 in Londen heeft gevraagd om
met Nansens expeditie mee te mogen, maar
werd geweigerd omdat hij geen Noor is.
Jackson heeft zijn eigen plan getrokken om
als eerste op de Noordpool te komen en zit
nu op zijn basis op Frans Jozefland.
De ontmoeting met Nansen heeft een hoog
Stanley/Livingstone karakter. Jackson
beschrijft die ontmoeting als volgt:
J:	I am damned glad to see you (and we
shook hands.) Have you a ship here?
N:	No my ship is not here.
J:	How many are there of you
N:	I have one companion at the water’s edge
J: Aren’t you Nansen?
N: Yes, I am Nansen
J: By Jove, I am devilish glad to see you
Half augustus 1896 komen zij met Jackson
terug in Noorwegen, en een week later komt
er bericht dat ook de Fram is aangekomen.

Leven na de pool
Nansens tocht met Johansen heeft hen uiteindelijk slechts 19 mijl noordelijker dan de
Fram gebracht. Is de expeditie geslaagd?

Dieptekaart van de Arctische oceaan met rechtsonder het Eurasiatische bekken. Tussen Groenland en
de Nieuw Siberische eilanden loopt de Lomonosov rug, net langs de Noordpool; in het Eurasiatische
bekken ligt de Gakkel rug, de actieve spreidingsrug. De zwarte lijn is de route van de Fram, de rode lijn
is de route die Nansen en Johansen lopend aflegden. Het gele kruisje is de plaats waar de Fram door
het ijs werd ingesloten. (Dieptekaart: http://www.ngdc.noaa.gov/, bewerkt door de auteur).

Niet waar het de race naar de pool betreft;
wel heeft de tocht een groot aantal wetenschappelijke gegevens, en later publicaties,
opgeleverd. De grote waterdiepte, de afwezigheid van vaste landmassa’s, de relatie
tussen wind- en stroomrichting, temperatuurgelaagdheid in het water, en nog veel
meer: het is nieuw en een enorme impuls
voor de oceanografie, het jonge vakgebied
waarin Nansen tot 1917 in Oslo hoogleraar
zal zijn.
Nansens latere activiteiten liggen meer op
het politieke en humanitaire vlak. Rond 1905
speelt hij een rol in de afscheiding van Noorwegen uit de personele unie (twee landen
onder één koning) met Zweden; en door
de Volkerenbond aangesteld als Hoge Commissaris voor de Russische Vluchtelingen ontwikkelt hij begin jaren 20 van de 20e eeuw
voor de 800.000 Russen die na hun vlucht
voor de Revolutie door Rusland stateloos

gemaakt zijn, het Nansen paspoort, een
document dat het bestaan van een persoon
bewijst, reismogelijkheden biedt, maar
geen nationaliteit. Voor zijn werk voor
vluchtelingen en statelozen krijgt Nansen
in 1922 de Nobelprijs voor Vrede. In 1930
sterft hij aan een hartaanval (68 jaar oud).
De Fram heeft hij dan allang afgestaan aan
Amundsen, die er in 1910 mee naar de
Noordpool zegt te gaan, maar er stiekem
mee afvaart voor zijn Zuidpoolexpeditie.
Frederique van Schijndel
Bronnen
Nansen, F., Farthest North. Jon Krakauer, series editor. The
Modern Library New York 1999 ISBN 0 375 75472 5
Huntford, R., 1997, Nansen, the explorer as hero. Duckworth
1997. ISBN 0 7156 2740 6 Hdb. ISBN 0 7156 2843 7 Pbk
Diverse internetsites
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ingezonden brief
Geachte lezer,
Zoals u allen weet zijn en blijven de
aardwetenschappen een wereld die
vanuit alle windstreken, werkplekken
en leeftijdsgroepen enthousiasme en
betrokkenheid kent. Niet alleen de
aardwetenschappers aan het werk,
maar ook de studenten op weg om in
het aardwetenschappelijke werkveld
te belanden, zijn enthousiast en
betrokken om van onze wetenschap
een mooiere en interessantere
omgeving te maken. Om u een kijkje
te geven in het leven van de hedendaagse student Aardwetenschappen
wil ik u graag vertellen hoe de
Utrechtse Aardwetenschappen
Vereniging (U.A.V.) inspeelt op de
behoeftes en interesses van de
Utrechtse student Aardwetenschappen.
De U.A.V. is er is voor alle studenten
Aardwetenschappen te Utrecht. De
vereniging zet zich in voor een hechte
band tussen de studenten, zij wil hun
studietijd vergemakkelijken, vertier
bieden en hen klaar stomen voor de
arbeidsmarkt. De vereniging kent een
bestuur van zes man dat zich een
jaar voltijd inzet en dan weer wisselt
voor zes andere mensen. Deze inzet
doen zij voor zo’n negenhonderd
enthousiaste leden, een aantal dat
nog altijd blijft groeien. Naast de
functies van Praeses, Ab Actis en
Fiscus kent de U.A.V. drie assessoren:
de Primus, Secundus en Tertius. Zij
houden zich bezig met de acquisitie
en de boekverkoop, interne zaken

zoals commissies, borrels en feesten
en het onderwijs en de relaties met
de departementen Aardwetenschappen en Fysische Geografie die wij
bij de Universiteit Utrecht kennen.
Vanzelfsprekend kan een vereniging
als de onze voortbouwen op een lange
historie. De U.A.V. is immers een fusievereniging en in 2012 voortgekomen
uit de Utrechtse Geologen Vereniging
en Drift’66. Het verenigen van deze
verenigingen die voortkwamen uit de
studierichtingen geologie en fysische
geografie was geen gemakkelijke
opgave, maar naar het inzicht van
velen heeft de U.A.V. de sterke punten
en karakteristieken van beide verenigingen goed weten te bundelen.
Het zijn dus de studenten die voor
studenten een hoop activiteiten,
reizen, bedrijfsbezoeken en feestjes
organiseren, al doet het bestuur dat
niet alleen. Een vereniging zou niks
zijn zonder haar leden die plaats
nemen in de vele commissies die
de U.A.V. kent. Mede hierdoor blijft
de U.A.V. een bruisend geheel waar
geen dag hetzelfde is en er op elk
moment wel iets nieuws valt te
beleven. Onze commissies houden
zich niet alleen bezig met excursies
en feesten, maar zij zijn ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld onze
Dies natalis, gala, eventueel een
lustrum, ons verenigingsblad de
PanGeo, de almanak, bardiensten op
feestjes of de introductietijd van de

nieuwe studenten Aardwetenschappen. Naast onze leden betrekken wij
ook alumni, reünisten, donateurs en
de staf van de departementen bij de
vereniging door hen op de hoogte
houden van ons reilen en zeilen of uit
te nodigen voor onze evenementen.
Naast een wekelijks terugkerende
borrel, veelal met lezing, kent de
U.A.V. een hoop excursies naar verre
of minder verre oorden. Een greep
uit het academisch jaar 2014-2015
leert ons dat we twee excursies naar
België en één naar de Duitse Eifel
hebben georganiseerd, een week
hebben geskied in de Franse Alpen,
maar ook weekenden in Aken en op
Ameland hebben beleefd. De grootste kersen op de taart dat jaar waren
onze bedrijvenexcursie naar de Verenigde Arabische Emiraten en een
zomertrip naar IJsland.
In Abu Dhabi en Dubai werden vele
bedrijven bezocht om onze masterstudenten voor te lichten over hun
toekomstmogelijkheden, terwijl we
op IJsland in gemoedelijke en uiterst
gezellige sfeer het hele eiland in
twee weken hebben verkend. Het
contrast tussen de snelle wereld van
de Emiraten, waar het geld bijna uit
de kraan stroomt, met het IJslandse
natuurgeweld was daarom ook erg
groot. Waar Dubai zijn uiterste best
moet doen om een indoor skihal te
onderhouden, hebben wij tijdens een
hike van een paar dagen in de buurt

van de beruchte Eyjafjallajökull niets
te klagen gehad over sneeuw. Ook
zomers is er sneeuw op duizend
meter hoogte en overal op IJsland
zijn prachtige gletsjers, watervallen
en sandrs te vinden. De enorme verschillen tussen deze reizen zijn
eigenlijk een metafoor voor de grote
variatie in U.A.V.-activiteiten.
Naast borrels en feestjes biedt de
U.A.V. ook symposia, die het afge
lopen jaar bijvoorbeeld gingen over
het Nederlandse kustbeheer en
mineralogie. Dit laatste symposium
duurde een hele dag en kende
sprekers als Chris Spiers (Universiteit
Utrecht), Andrew Putnis (Curtin University) en Shun-Ichiro Karato (Yale
University). Dit soort evenementen is
altijd vrij toegankelijk voor alle leden
van de U.A.V. en dit zorgde ervoor
dat het een druk bezochte dag was.
Het lijstje met activiteiten van de
U.A.V. kunnen we compleet maken
met vaardigheidscursussen voor onze
leden, sportactiviteiten en tevens
gaat het U.A.V.-bestuur gaat elk jaar
op bezoek bij de eerste- en tweedejaars studenten die op veldwerk zijn
in Frankrijk en Spanje. Hier wordt voor
wat vertier en ontspanning gezorgd
na afloop van een lange velddag met
flink uitwerken en zo zult u zien dat
ook de lokale horecagelegenheden
hun vruchten kunnen plukken van de
aanwezige geologen en geografen.
Wilt u meer weten over ons, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen
(uav@uu.nl). Natuurlijk kunt u ons ook
altijd opzoeken. Op doordeweekse
dagen zijn wij doorgaans van 8.45
tot 17.00 uur op de Uithof te vinden.
Na jarenlang het fameuze Aardwetenschappengebouw aan de Budapestlaan te hebben bevolkt, kent de
U.A.V. haar thuis nu al zo’n vier jaar in
het Buys Ballotgebouw (BBG), naast
het Aardwetenschappengebouw.
U bent van harte welkom in BBG2.77
onder het genot van een kop koffie,
thee of een andere consumptie.
Wellicht tot dan!
Met diepgaande groet,

De reis van de U.A.V. naar IJsland. Op de achtergrond de waterval de Skogafoss.
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Bart Ursem
e.t. Praeses van het
70e bestuur der Utrechtse
Aardwetenschappen Vereniging

boekbespreking

De vorming van het land. Geologie
en geomorfologie • E. Stouthamer,
K.M. Cohen en W.Z. Hoek • 2015 •
pp 434 • Perspectief uitgevers,
Utrecht • ISBN 9789491269103 •
Prijs d 34,90
De boekenreeks Berendsen – Fysische
Geografie van Nederland mag zich al
geruime tijd in een warme belangstelling verheugen. Na de eerste druk
in 1996 zijn diverse herdrukken uitgegeven, waarbij de oorspronkelijke
inhoud in meer of mindere mate is
herzien. Naar wens van de in 2007
overleden auteur, Henk Berendsen,
wordt de reeks nog altijd voortgezet
en vernieuwd. In navolging hiervan
is eind 2015 een geheel herziene
zevende druk verschenen van het
deel De vorming van het land. In dit
deel zijn onderdelen van het boek
Fysisch-geografisch onderzoek –
Thema’s en methoden – uit dezelfde
boekenreeks – opgenomen. Dit boek
zal niet meer in een nieuwe editie
verschijnen. De twee overige boeken
uit de reeks, Landschap in delen en
Landschappelijk Nederland, zullen

nog wel als zelfstandige delen worden herzien.
In de nieuwe uitgave van het boek
De vorming van het land, dat maar
liefst 434 pagina’s omvat, wordt
beschreven hoe de ondergrond en
het landschap van Nederland en
omgeving is gevormd. De hoofdstukken 2 tot en met 10 vormen – opgedeeld in tijdsperioden – de kern
van het boek. Het eerste hoofdstuk
behandelt als inleiding de mondiale
geologische processen die een
hoofdrol spelen en de geologische
tijdrekening. In hoofdstuk 11 en 12
wordt uiteengezet hoe de ondergrond
ons tot nut is in de vorm van diepe
en oppervlaktedelfstoffen. Het slothoofdstuk beschrijft de wijze waarop
we alle opgedane kennis samenvatten in kaarten en geologische modellen. Aan het eind van het boek is een
index opgenomen.
Wie de zevende druk van De vorming
van het land ter hand neemt, zal ten
eerste de eigentijdse vormgeving
opvallen. Het boek ziet er zeer verzorgd uit. Door de huidige auteurs
Esther Stouthamer, Kim Cohen en
Wim Hoek van de UU is – met behulp
van anderen – duidelijk veel aandacht
besteed aan de redactie, actualisatie
en het deels herschrijven van de
inhoud. De illustraties zijn in een uniforme wijze opgemaakt, allen in een
prettige kleurstelling. Dit alles maakt
van het boek een fraai geheel.
Als je het boek doorbladert, check je
als aardwetenschapper al gauw even
de hoofdstukken die het werkveld
behandelen waarin je zelf actief
bent. Voor mij zijn dat onder andere
de hoofdstukken waarin de afzettingen van glaciaal Nederland worden
behandeld. Die zien er wat mij betreft
compleet uit. Dat geldt ook voor de
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andere hoofdstukken. Periode na
periode wordt de ontstaansgeschiedenis van ons land uiteengezet, de
opgenomen paleogeografische kaartjes doen het hierin goed.
Wie zich in de tekst verdiept, merkt
de goed toegankelijke, vlotte en
informatieve schrijfstijl. Het geheel is
zeer rijk aan detail en wetenswaardigheden. Eventuele controverses
worden goed uitgelegd en de problematiek wordt doorgaans op de juiste
wijze geduid. Naast een gedetailleerde behandeling van de opbouw van
de ondergrond en de processen die
bij deze opbouw hebben gespeeld,
worden ook andere onderwerpen
aangesneden. Voorbeelden daarvan
zijn de mechanismes achter ijstijden
en bodembeweging. Ook relatief
nieuwe databronnen en onderzoeksmethoden zoals het AHN (Algemeen
Hoogtebestand Nederland) en OSL
(Optically Stimulated Luminescence)
worden behandeld.
In vergelijking met de vorige edities
van het boek is de hoeveelheid tekst
en de mate van detail toegenomen.
Dat maakt het niet alleen voor studenten – het boek is primair een studieboek – maar ook voor ons vakgenoten een interessant boek dat goed
kan worden gebruikt om nog eens na
te slaan hoe het met bepaalde zaken
ook alweer zit. Tegelijkertijd lijkt het
instapniveau voor de (beginnende)
student wel wat hoger geworden
dan voorheen. In de vorige edities
waren oefenopgaven opgenomen.
Deze zijn nu verplaatst naar de bij
het boek behorende website www.
geo-vorming.nl (op het moment van
dit schrijven nog in voorbereiding)
waar tevens de boekfiguren digitaal
kunnen worden geraadpleegd.
Bij zo’n sterk doorgevoerde revisie en
het integreren van twee boeken is
de kans altijd aanwezig dat kleine
omissies aanwezig zijn. Zo zijn niet

alle kaartjes even actueel en je vraagt
je af waar de foto op de voorkant
eigenlijk genomen is. Passages over
de opbouw van het Nederlands offshore gebied en het kustgebied, die
ik graag mag zien, zijn relatief weinig
terug te vinden. Verder kun je je
afvragen of dit boek de juiste plek is
om de niet algemeen omarmde theorie over het immense glaciale meer
in de Noordzee tijdens het Elsterien
te behandelen. De nieuwe lithostratigrafische indeling wordt uitvoerig en
kundig behandeld, waarbij wel opvalt
dat de meest gangbare regel over de
naamgeving niet wordt gehanteerd.
Zo wordt de Maassluis Formatie
genoemd in plaats van Formatie
van Maassluis.
Voor een studieboek uit een vakgebied waarin het visuele aspect en
grafische vormgeving sterke componenten zijn, bevat deze herziene
versie misschien wat veel tekst ten
opzichte van de figuren. Een duidelijk
geofysisch figuur of een extra voorbeeld van de toepassing van het
AHN zou er nog prima bijpassen.
Verder veel lof. Al bladerend en
lezend realiseer je je eens te meer in
welk prachtig en rijk vakgebied wij
actief mogen zijn, welke mooie nieuwe ontwikkelingen dit vakgebied
doormaakt en hoe sterk de kennis
over onze ondergrond de laatste jaren
is toegenomen. Het boek vormt een
mooi vormgegeven en enthousiasmerend basiswerk voor de beginnende student die zich in dit alles gaat
verdiepen (als ze de stapel zwart-wit
stencils eens zagen waar ik het mee
moest doen!). Ook bij de actieve
aardwetenschappers zal het boek
zijn weg naar de boekenkast moeten
vinden. Aanschaffen dus.
Marcel Bakker, TNO – Geologische
Dienst Nederland
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agenda

Aquarel van de Beagle
geveild bij Sotheby

2 februari 2016

8 april 2016

Kring-Noordlezing: Dr K. Rutten en
Willem Smoor MSc ‘Ongebroken
Stratigrafie van het Schoonebeek
veld gereconstrueerd uit de seismiek’
(Innovatieve software om breuken
te reconstrueren).
Informatie: www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

Kring-Noordexcursie: het Groningen
Rotliegend met een bezoek aan Core
Store. Informatie: www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

7 februari 2015

Mei 2016

Leidse Winterlezingen, Naturalis. Douwe
van Hinsbergen ‘Hete hangijzers in
de Himalaya’. http://www.naturalis.nl/
nl/het-museum/agenda/2015/11/08/
leidse-winterlezingen-2015-2016/

Excursie Paleobiologische Kring:
‘Carboonflora’. Informatie: http://
www.paleobiologischekring.org

Op 15 december is bij Sotheby in
Londen een aquarel geveild van het
leven aan boord van de Beagle. Het
is de enige afbeelding van Charles
Darwin tijdens zijn vijf jaar durende
tocht, een afbeelding die onlangs
boven water gekomen is en 52,500
pond heeft opgebracht. De tekening
is een parodie, met humoristische
tekstjes in de wolkjes boven enige
deelnemers aan de expeditie, maar
de geschetste scène laat ons in één
beeld zien waarvoor Darwins biografen zulke lange teksten nodig hadden.
Niet alleen is de 23-jarige Charles
Darwin, hier in veldkleding afgebeeld
(jacquet en hoge hoed), maar ook
Robert FitzRoy, kapitein van de Beagle
en ook geoloog. Hij verzamelde
onder andere mineralen en fossielen.
Deze met de rug naar de tekenaar
staande heer wordt – mogelijk door
eerste luitenant John Clements Wickham – aangesproken op een ons niet
onbekende manier toen we tijdens
geologische excursies in bussen en
hotels onze monsters her en der
neerlegden:
‘There is no such thing as walking
the deck for these cursed specimens,
I wish I was down along to Dover’.
Onze collega antwoordt hem daarop
(het zullen wel paarlen voor de zwijnen zijn geweest) met de woorden:
‘This is certainly something new! It
can’t be actenalite! It may be shorelite!
I think it must be tremalite!
Links voor zeult een als meeloper
fungerend bemanningslid met een
flink handstuk bestaande uit gelaagd

krijt, veldspaat, mica en graniet. Hij
draagt verder een zak granaten en
een zak kalksteen aan de schouders
en houdt een geologenhamer in de
hand. Vooraan ligt een hoop fossielen
met op de mastodontentanden (of
zijn het misschien een walrustanden?)
geschreven ‘Antidiluvian Fossils’ en op
een andere ‘Tusk 4003 BC’. Dit was
één jaar na het jaar waarin volgens
de Ierse aartsbisschop Ussher de
aarde werd geschapen. Uit de aan
tekeningen van Darwin valt op te
maken dat FitzRoy deze fossielen
op of net na 24 september 1832
verzamelde aan de kust van de
Bahia Blanca in Argentinië.
Fitzroy was een vroom christen die
later met Darwin onenigheid kreeg
en verontwaardigd reageerde op On
the Origin of Species. Hij had echter
een diepe wetenschappelijke belangstelling en werd later directeur van
de Britse weerkundige dienst, de
eerste ter wereld. Ook gaf hij Darwin
bij vertrek een exemplaar van het
zojuist verschenen eerste deel van
Charles Lyells revolutionaire Principles
of Geology cadeau, waarin onder
meer geen plaats meer was voor
een of meerdere zondvloeden.

23 februari 2016
Algemene Ledenvergadering GAIA.
Informatie: http://www.gaianetwerk.nl/

25 februari 2016
Uitreiking Van Waterschoot van der
Grachtpenning aan George Postma
met mini-symposium op de Universiteit van Utrecht. Zie pagina 3 van
deze Geo.brief.

1 maart 2016
Kring-Noordlezing: Dr G. Diephuis
‘Nieuwste Resultaten van toepassing
van Hoge Resolutie seismiek’.
Informatie: www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

12 maart 2016
Wim van den Bosch
Met dank aan Hester van Santen, schrijfster
van het artikel in NRC Handelsblad over de
aquarel (28 november 2015), voor de namen
van en toelichtingen bij de personen.

Ledenvergadering Paleobiologische
Kring.
Info: http://www.paleobiologische
kring.org/homepage/?p=546

16 april 2016
Zandmotordag in het Museon. Zie
pagina 3 van deze Geo.brief.

8 mei 2016
GAIA-netwerkdiner in Amsterdam.
Informatie:
http://www.gaia-netwerk.nl/

9-13 mei 2016
Florida Earth Foundation ‘2016 USNetherlands connection’, Delft. Informatie: https://www.floridaearth.org/
usncpro2016

10-13 mei 2016
Klimaatconferentie ‘Adaptation Futures
2016, practices and solutions’,
Rotterdam. Informatie: http://
www.adaptationfutures2016.org/

2-7 juni 2016
Tom Reijers en Leo Minnigh organiseren een 6-daagse landschappelijkcultureel-geologisch-historische
excursie. Reisprogramma en boekingsformulieren op www.fstravel.nl/reizen.
Nadere persoonlijke informatie bij
Tom Reijers, tjareijers@hetnet.nl.

juli 2016
12 maart 2016
Lustrumreünie Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV). Info:
http://www.uavonline.nl/index.
php/home/lustrum/lustrumreunie

Geologische stadswandeling in Haarlem.
www.paleobiologischekring.org

23 juli 2016
GAIA-netwerkdiner in Delft. Informatie:
http://www.gaia-netwerk.nl/

15 maart 2015
‘Huh? Ik versta je niet …’ Lezing door
Salomon Kroonenberg en Mark Dingemans. Info: www.museonlezingen.nl

Augustus 2016

23-24 maart 2015

11 september 2016

ACI 5th Annual Gasification
Summit, Rotterdam. Informatie:
www.wplgroup.com/aci/

GAIA-netwerkdiner in Den Haag.
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

Winterswijk excursie.
www.paleobiologischekring.org

24 september 2016
7-8 april 2016
Nederlands Aardwetenschappelijk
Congres, Veldhoven. Informatie:
https://nacgeo.nl/
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Strandexcursie Cadzand.
www.paleobiologischekring.org

boekbespreking

internet

Bouwen met Natuursteen

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen UvA: www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
Bachelor Bodem, Water, Atmosfeer – Wageningen University: www.bbw.wur.nl
Master Earth and Environment – Wageningen University: www.mee.wur.nl
Centre for Technical Geoscience – Graduate Courses in Technical
Geoscience: http://citg.tudelft.nl/
Darwin Centrum voor Biogeologie: www.darwincenter.nl
GAIA: www.gaia-netwerk.nl
Geochemische Kring: www.kncv.nl
Tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.ingeokring.nl
INQUA Nederland committee: www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Integrated Ocean Drilling Programme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.paleobiologischekring.org
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV): www.bodems.nl
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-geochron.nl
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: http://sedi.kring.googlepages.com
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl
Studievereniging GeoVUsie (VU): http://geovusie.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging (Delft): www.mv.tudelft.nl/
Studievereniging UAV (Utrecht): www.uavonline.nl/)
De Ondergrondse (geo-engineering, Delft): http://ondergrondse.tudelft.nl/

De gezamenlijke uitgave van Grondboor & Hamer (Nederlandse Geologische Vereniging) en GEA (Stichting
Geologische Activiteiten) van december 2015 is een aparte vermelding
waard. In deze 122 pagina’s tellende
uitgave is een prachtige verzameling
artikelen over Bouwen met Natuursteen bijeengebracht. Auteurs uit
Nederland, België en Ierland vertellen
in verschillende artikelen over de
natuursteen die in veel van onze
historische gebouwen is toegepast.
Uiteraard komt de geologische oorsprong van het gebruikte material
ruim aan bod. De artikelen zijn goed
geïllustreerd met fraaie kleurenfoto’s.
Onze vaste ‘Stukje Steen’-auteurs,
Timo Nijland en Wim Dubelaar zijn
verantwoordelijk voor een aantal
van de bijdragen. Als je NGV-lid bent,
of donateur van Gea, dan heb je dit
natuurlijk al lang gezien maar voor
geïnteresseerden is het goed te weten

dat losse exemplaren te bestellen
zijn bij Henk Scholts, secreataris van
het NGV, ngv.secretariaat@gmail.com.
Zeker de moeite waard.
Wim Westerhoff
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Delicate Arch in het Arches National Park, Utah. | Foto: Chris Maaijwee

