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van het bestuur
Kathedralen bouwen
Management- en zelfhulpboeken
zijn aan mij niet erg besteed. De
vele kleuren van mijn parachute of
de zeven stappen naar het ultieme
leiderschap – je zult me er niet mee
op de bank aantreffen. In eerste
instantie was ik daarom nogal
sceptisch toen huisgenoot C mij
een boekje van schrijver en spreker
Daan Quakernaat in handen gaf. De
titel luidde: Ga kathedralen bouwen!
– wat managers en andere gewone
mensen (sic) kunnen leren van de
kathedralenbouwers in de Middeleeuwen.
Het bleek echter een heel aardig
boek te zijn dat draait om de
centrale stelling dat we met alle
moderne eisen die we aan projecten en plannen stellen niet meer
in staat zijn om zulke prachtige en
grootse werken te verrichten als
de Middeleeuwers konden met hun
gotische kathedralen. Als we nu iets
gaan bouwen willen we immers
van te voren precies weten hoe het
eruit komt te zien (deliverables),
wanneer het af is (tijd), en vooral
wat het gaat kosten (geld).

Hebben we geen antwoord op
deze drie vragen dan beginnen we
er niet eens aan. En doen we het
toch, dan wordt elke afwijking van
het plan meteen als een mislukking beschouwd. Betuwelijn te
duur? Kamervragen! Geen snelle
treinen op de HSL? Parlementaire
enquête! Ondertussen wordt vergeten dat de Betuwelijn vandaag
de dag prima functioneert en dat
je met de Thalys met 300 km/h
naar Brussel en Parijs zoeft.
De bouw van kathedralen kenmerkt
zich door een lange bouwtijd, het
voortdurend bijstellen van bouwplannen, eindeloos onderhoud en
het bedenken van innovatieve
oplossingen om het instorten van
de hemelhoge boogconstructies te
voorkomen (wat niet altijd lukte).
De bouwtijd van een kathedraal kán
kort zijn, Quakernaat noemt als
voorbeeld Chartres, die in 26 jaar
(1194 – 1220) verrees. Een enorme
prestatie als je bedenkt dat de stad
destijds nog geen 10.000 inwoners
telde. Meestal echter besloeg de
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Jaarvergadering KNGMG
woensdag 11 mei 2016
Het bestuur van het KNGMG nodigt u
uit voor de jaarvergadering van het
Genootschap op woensdag 11 mei
2016, bij TNO – Geologische Dienst
Nederland in Utrecht. De vergadering
begint om 16.00 u, vanaf 15.30 u is
er koffie en thee. Om 17.00 uur zal
TNO de ondergrondmodellen van de
Geologische Dienst presenteren. De
bijeenkomst wordt afgesloten met een
borrel om 18.00 u.

Plaats
TNO – Geologische Dienst Nederland
Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht

Programma
15.30 u
16.00 u
17.00 u
18.00 u
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Thee, koffie, koek
Jaarvergadering
Lezing
Borrel
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Voorlopige agenda
- Opening
- Vaststelling agenda
- Ingekomen en uitgegane stukken
-	Verslag jaarvergadering 20 mei
2015*
- Jaarverslag 2015*
- Financieel jaarverslag 2015*
-	Verslag kascommissie en decharge
bestuur
- Toekomstvisiecommissie
- Rondvraag
- Sluiting
*	Het verslag van de jaarvergadering op
20 mei 2015 verscheen in Geo.brief 5,
augustus 2015. Het inhoudelijke jaarverslag
2015 stond in Geo.brief 2, maart 2016.
Een beknopt overzicht van het financiële
jaarverslag en de jaarrekening staan in
deze Geo.brief. De gehele jaarrekening
staat op de website.

bouw meerdere generaties zoals
de bijna 250 jaar (circa 1211–1457)
van Reims.
Beide kathedralen (Chartres en
Reims) zijn ook mooie voorbeelden
van gaandeweg veranderende
bouwplannen. Zo wordt het portaal
van Chartres geflankeerd door twee
torens, waarvan de linker duidelijk
hoger en van een ander ontwerp is
dan de rechter. De steunberen zijn
in het als eerste gebouwde koor
nog massief maar in het middenschip al van een veel fraaiere en
rankere constructie. De bouwers
wisten dus steeds betere oplossingen te bedenken om de zijdelingse
druk van de hoge, op de muur
rustende, gewelven op te vangen.
Op een oude schets van Reims staan
maar liefst zeven hoge torens,
waarvan de hoogste 150 m de
hemel in zou reiken. Het werden
er uiteindelijk twee, maar die zijn
overduidelijk niet voltooid en niet
veel meer dan 80 m hoog. Maar
is 250 jaar bouwen daarmee uit
gelopen op een mislukking? Is
de kathedraal van Reims vooral
bekend door een gelijknamige
parlementaire enquête? Zeker niet:
de kathedraal geldt als een van de
voornaamste gotische bouwwerken
van Frankrijk en is van grote historische betekenis omdat hier de
koningen van Frankrijk werden
gekroond. Jaarlijks vergapen tienduizenden bezoekers zich aan de
gewelven en de duizenden beeldhouwwerken.
Kennen we in ons vakgebied ook
kathedralen? Beginnen we wel
eens ergens aan zonder vooraf te
weten of het gaat lukken, wat het
kost en hoe het er precies uit gaat
zien? Het antwoord is – gelukkig –
ja! Een inkoppertje wellicht is de
door TNO in te richten Basisregistratie Ondergrond die een oudcollega al eens vergeleek met de
Sagrada Família in Barcelona (bouw
gestart in 1882). Hij bedoelde zijn
vergelijking geloof ik kritisch, maar
Quakernaat laat zien dat het op je
nemen van zo’n grote klus, waarvan de eisen en wensen nog lang
niet zijn uitgekristalliseerd en er
van alles nog moet worden uitge-

vonden, juist tot iets moois kan
uitgroeien.
De vergelijking met kathedralen
gaat denk ik ook op voor de ondergrondmodellen van TNO. Aan het
3D model GeoTOP, waarmee het
Nederlandse vasteland tot 50 m
onder NAP in kaart wordt gebracht,
wordt al bijna 10 jaar gebouwd.
Het deel dat af is (ongeveer 55%
van het landoppervlak) staat op
DINOloket en wordt volop gebruikt
– net als de kathedralen die al in
gebruik werden genomen zodra
het eerste deel (meestal het koor)
gereed was. De bouwers van GeoTOP hebben in de loop van die
10 jaar ook steeds nieuwe methoden
en technieken bedacht zodat de
laatste toevoegingen in NoordNederland fraaier zijn uitgevoerd
dan de oudere delen in het zuidwesten. Benieuwd naar deze
kathedraal? Kom op woensdag
11 mei naar de jaarvergadering,
daar laten we GeoTOP zien.
Ook ons Genootschap kent kathedralen. Of misschien ís het KNGMG
wel een kathedraal waarvan de
eerste steen in 1912 werd gelegd
en waaraan nog voortdurend wordt
gebouwd. Vorig jaar hebben we
een toekomstvisie ontwikkeld en
momenteel zijn we bezig om twee
zaken daaruit, een differentiering
van de contributie en een vernieuwde website met bijbehorende
digitale nieuwsbrief, te realiseren.
We staan dus in de steigers.
Het laatste deel van Quakernaats
boek, een essay over een witte
wereld van passie en bevlogenheid
versus een zwarte wereld van meten,
cijfers en controle lijkt toch weer
verdacht veel op een zelfhulpboek.
Ik leg het weg en denk liever na
over de kathedraal die ik op een
volgende buitenlandse reis kan
bezoeken.
Jan Stafleu
Bronnen:
Daan Quakernaat, 2011. Ga kathedralen bouwen!
Wat managers en andere gewone mensen
kunnen leren van de kathedralenbouwers in
de Middeleeuwen. Kuaternaaq Media, 112 pp.
Wikipedia artikelen over de kathedralen van
Chartres en Reims, de Sagrada Família in
Barcelona en diverse bouwelementen.
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Financiën KNGMG
Het KNGMG kijkt terug op een goed
en gezond financieel jaar. Het financieel
boekjaar 2015 is afgesloten met een
positief saldo van € 13 693. De grootste uitgaven zijn die voor de Geo.brief,
op enige afstand gevolgd door het
Netherlands Journal of Geosciences
(NJG) en de externe kosten, voorheen
de administratiekosten. Met name de
post ‘Externe kosten’, waaronder de
vergoeding voor de secretariële ondersteuning, het gebruik van het postadres en de archiefruimte bij het KIVI
en de kosten van het boekhoudprogramma, is gedaald. Daarnaast valt de
betaalde financiële administratie nu

onder de vrijwilligersactiviteiten van
de penningmeester. De verenigingskosten zijn iets gedaald ten opzichte
van 2014; de kantoorkosten (postzegels
e.d.) zijn lager omdat we minder post
hebben verstuurd. Oude jaargangen
van Geologie en Mijnbouw en archiefstukken zijn gescand, waardoor de
archieveringskosten dit jaar hoger zijn.
De representatiekosten betreffen PRmateriaal ten behoeve van de Aard
wetenschappelijke Loopbaandag.
Het positief saldo is mede bereikt door
hogere contributie inkomsten (98,7%
van de contributies is geïnd) en een
hogere dividenduitkering. Verder

hebben nog diverse kleinere posten
bijgedragen aan het batig saldo, onder
andere een resterende reservering
van de Escherprijs 2014, administratie
kosten van het Suriname Symposium
alsmede een verrekening van oude,
onbekende posten van de KIVI-administratie. De hoogte van de inkomsten
uit de onderzoeken die we uitvoeren
voor de European Federation of Geologists (EFG) is pas duidelijk geworden
in de loop van 2015 waardoor deze
inkomsten hoger zijn uitgevallen dan
voorzien. Tot slot zijn de kosten en
baten van de Escherprijs doorgeschoven naar het jaar van uitreiken.

Onze grootste reserve zijn de Shellaandelen die op dit moment een waarde vertegenwoordigen van ongeveer
€ 110 000. Deze aandelen vormen
een goede spaarpot die jaarlijks zo’n
€ 7000 aan dividend genereert. Verder
kunnen deze aandelen fungeren als
een soort bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Jaarrekening KNGMG
Balans per 31 december 2015
Bezittingen
Financiële vaste activa
Stichtersaandelen *
Liquide middelen
Vorderingen
Vooruitbetaalde posten

31-Dec-2015

31-Dec-2014

1 561

1 561

96 668
3 035

101 501
1 633
1 756

Schulden en vermogen

31-Dec-2015

31-Dec-2014

Eigen vermogen
Stand per 01-01
Exploitatiesaldo
Per 31-12

65 102
13 693
78 795

57 736
7 366
65 102

Reserveringen

20.501,32

Het KNGMG dankt de sponsoren van
specifieke evenementen, Deltares
(KINDRA), PGK (ALV), Mijnbouwkundige
Vereeniging (Staringlezing), NAM en
Sedimentologische Kring (Kringen
dagen), en Shell (Escherprijs) en de
begunstigers, EBN, NAM, PanTerra
Geoconsultants, TNO, Total E&P
Nederland en Wintershall voor hun
bijdragen. Verder bedanken we TNO
voor het beschikbaar stellen van werktijd voor de hoofdredacteur van de
Geo.brief en voor de secretaris van
het hoofdbestuur, en EBN voor ver
gaderruimte. Tot slot zijn we NWO
erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage
aan de Geo.brief.

+

+
Totaal

101 264

106 451

Schulden op korte termijn

717,50 0
100014, 020

41 349
106 451

+

2015

2015 begroot

2014

Publicaties
Activiteiten
Verenigingskosten
Externe kosten (administratie)
Verleende subsidies
NAC
Reserveringen

47 429
2 874
7 822
5 971
900
1 500
19 001

47 500
7 500
9 150
7 361
1 000
-–
11 500

47 014
4 251
9 012
12 319
600
500
-–

Nadelig/voordelig saldo naar reserve

13 693
99 191

795
84.806

7 366 +
81.062

Staat van Baten en Lasten
Baten
Contributies en begunstigers
Bijdragen Publicaties
Subsidies voor activiteiten
Rentes / dividend / EFG**
Suriname Symposium

2015

2015 begroot

2014

59 720
12 406
1 579
18 985
6 501

57 000
12 406
5 000
10 400

53 287
12 366
4 000
11 409

99 191

84 806

81 062

Lasten

+

Begroting 2016
Baten

Lasten

Contributies en begunstigers
Bijdragen Publicaties
Subsidies voor activiteiten
Rentes / dividend
EFG**

59 000
12 000
5 000
8 300
9 750

Totaal

94 050

+

Geobrief incl.verzendkosten
NJG
Activiteiten
Verenigingskosten
Externe kosten
Subsidies stud.ver.
NAC 2016
Toekomstplannen
EFG-projecten

40 000
8 000
7 500
7 650
7 361
1 000
1 500
10 000
5 000

Subtotaal
Verwacht exploitatiesaldo
Totaal

6 039
94 050

88 011
+

* Stichtersaandelen: 5.504 stuks aandelen A Royal Dutch Shell plc tegen nominale waarde
* Actuele waarde: h 110 080

Voor het boekjaar 2016 is een begroting opgesteld die in een batig saldo
resulteert.
De contributie hoeft in 2016 niet verhoogd te worden, daarentegen wordt
onderzocht of we een basislidmaatschap (met Geo.brief en NJG alleen
online) met een iets lagere contributie
kunnen instellen. Het KNGMG voert
voor de EFG tegen vergoeding een
viertal korte onderzoeken uit. De kosten
die hiermee gepaard gaan zijn voor
lopig op € 5000 begroot. Om de uitkomst van de toekomstcommissie alsmede een mogelijk lustrum (105 jaar)
te kunnen faciliteren is ook dit jaar
een reservering van € 10 000 gemaakt.
De resterende baten van het Suriname
Symposium zijn opgenomen in de
reservering voor komend jaar ten
behoeve van een symposium in
Suriname.
Els Ufkes
Penningmeester

** EFG projecten:
KINDRA	Knowledge Inventory for hydrogeology research; European data integration and evaluation to identify critical research challenges
and new innovation areas within integrated water resources management
INTRAW
International cooperation on Raw materials; dissemination of the information
CHPM	Combined Heat Power and Metal extraction from ultra-deep ore bodies; development of a technology solution that can help satisfy
the European needs for energy and strategic metals
UNEXMIN	Autonomous Underwater Explorer for Flooded Mines; development of a novel robotic system for the autonomous exploration and
mapping of Europe’s flooded mines.

mei 2016 Geo.brief

3

.hoofdartikel | Stenen voor de keizer:

Het graf van Napoléon in de
Dôme des Invalides in Parijs
Ongeveer twintig jaar na de dood van Napoléon op Sint Helena vonden Lodewijk Filips I, koning der
Fransen, en zijn toenmalige regering onder leiding van Adolphe Thiers het tijd om zijn stoffelijke resten
naar Frankrijk terug te halen. De Britten stemden hier zonder veel omhaal in toe – de toenmalige Britse
minister van buitenlandse zaken, Lord Palmerston, sprak in een interne notitie zelfs zijn tevredenheid
uit af te zijn van ‘deze paar botten’.

Detail van de sarcofaag met verschillende sedimentaire structuren en en-échelon breukjes. | Foto: prof. A. Brusnitzyn, courtesy A. Bulakh
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Op 15 oktober 1840 werden de resten van
Napoléon opgegraven en met passend ceremonieel naar het gereed liggende fregat La
Belle Poule gebracht, dat nog in december
van dat jaar Cherbourg bereikte. In de tussentijd werd er veel en lang gediscussieerd
over waar het grafmonument voor Napoléons
stoffelijke resten zou moeten komen. Dat
de discussies hoog opliepen, blijkt alleen
al uit het feit dat Adolphe Thiers een paar
weken voor het binnenvaren van La Belle
Poule zijn ontslag als premier kreeg.
Napoléon werd voorlopig bijgezet in één van
de zijkapellen van de Dôme des Invalides in
Parijs. Hij zou daar tot 1861 blijven.

Het ontwerp
Discussies over het ontwerp voor het grafmonument volgden die over de plaats waar
dat zou moeten komen. Er werd een commissie van twaalf wijzen ingesteld onder
leiding van de afgevaardigde Charles de
Rémusat, met daarin verschillende architecten, de Directeur des Beaux-Arts, HyginAuguste (Emond) Cavé, de schilder JeanAuguste-Dominique Ingres, de beeldhouwer
Pierre-Jean David d’Angers en de jonge
dichter en journalist Théophile Gautier. Op
de door de commissie uitgeschreven prijsvraag volgden 81 inzendingen, die tentoongesteld werden in het Palais des Beaux-Arts.
Vrijwel elke bekende architect werkzaam in
Frankrijk in die tijd stuurde een ontwerp in.
De commissie was desondanks niet tevreden.
Uiteindelijk koos de verantwoordelijke
minister twee kunstenaars: de beeldhouwer
Carlo Marochetti voor het ruiterstandbeeld
van de keizer, en de architect Louis Tullio
Visconti voor het grafmonument zelf. Visconti was afkomstig uit een vooraanstaande
Piemontaanse familie die Napoléon na zijn
overwinningen in Italië gevolgd was en haar
sporen in de kunsten verdiend had: Visconti’s
grootvader was de stichter van het Vaticaans
Museum, zijn vader de eerste conservator
beeldhouwkunst en schilderijen van het
Louvre.
De Dôme des Invalides, waarin het mausoleum zou komen, was amper onderhouden
sinds de tijd van Lodewijk XIV en van binnen
in zeer slechte staat. Halverwege 1843, twee
jaar na zijn uitverkiezing, had Visconti zijn
ontwerp gereed: de centrale open ruimte
werd vrijgemaakt voor een monumentale
sarcofaag voor de voormalige keizer. Visconti pleegde hier enkele technisch gedurfde bouwkundige ingrepen. Maar zijn echte
uitdaging lag in de keuze, en vooral het
vinden van de natuursteen.

Geschikt natuursteen
Eén van de punten van kritiek op Visconti’s
ontwerp was dat de sarcofaag te massief
en te simpel zou zijn. Visconti repliek was
dat de eenvoud van de lijnen gezien moest
worden tegenover de pracht van de materi-

Het grafmonument van Napoléon. | Foto: J. Touret

alen. Hij besteedde veel energie en geld om
de in zijn ogen Napoléon waardige natuursteen te vinden. Zijn eerste uitgangspunt
was de inventaris van alle actieve groeves
op Frans grondgebied die de ingénieur des
Mines Louis Etienne Héricart de Thury, in
1810 in opdracht van Napoléons regering had
gemaakt en die in 1823 was gepubliceerd in
de Annales des Mines. Er gingen brieven uit
naar de prefecten van alle departementen,
met de vraag of ze in hun gebied een
gesteente hadden, geschikt om te gebruiken
voor het grafmonument. Het leverde enkele
gekleurde marmers op, waarvan Visconti
er twee selecteerde voor het altaar en de
toegang tot de crypte. Allereerst de Marbre
Grand Antique, een spectaculaire zwartwitte marmerbreccie uit het Aptien in de
Centrale Pyreneeën die al door de Romeinen
gebruikt werd en begin 19e eeuw herontdekt
was. Visconti gebruikte hem onder andere
voor de vier kolommen die het baldakijn
dragen en de 72 pilasters. De voorkomens
van de Marbre Grand Antique zijn in de
regel klein. Des te opmerkelijker dat Henry
Tarride, van de firma Tarride, fils & co. in
Toulouse in 1844 de aanzienlijke hoeveelheid
van 50 m3 naar Parijs liet sturen, afkomstig
uit de groeve van Aubert in het dal van
de Lez bij Saint-Girons (dept. Ariège).
Daarnaast gebruikte Visconti een groene
‘marmer’, in feite een sterk opgebroken en
geserpentiniseerd ultramafisch gesteente
(ophicalciet), bekend onder uiteenlopende
namen als Vert des Alpes, Vert Maurin, Brèche
de l’Alpet en Vert d’Egypte. Tussen 1841 en
1844 werd door H. Perroncel uit Grenoble
47 m3 naar Parijs gestuurd, afkomstig uit
de groeve van Ceillac, op 2700 meter in het

dal van Cristillan (Queyras). Perroncel was
bijzonder trots op zijn bijdrage aan het
monument voor Napoleon. Hij uitte zijn
dank in meerdere brieven aan de prefect,
en noemde zijn steen sindsdien Brèche
Napoléon. Deze ‘marmer’ is op verschillende
plaatsen in de Dôme toegepast, onder meer
aan het altaar, de basementen van de Marbre
Grand Antique kolommen, de entree tot de
crypte en op een deel van de vloeren.
In kleinere hoeveelheden zijn andere
gekleurde ‘marmers’ – in de zin van de
steenhouwer: polijstbare kalkstenen, marmers, etc. – gebruikt. Zo leverde Perroncel
ook de zwarte marmer boven de deur van
de crypte, waarin de woorden van Napoléon
gebeiteld zijn. Deze marmer is afkomstig
van de groeve Sainte-Luce in de Isère. Verder zijn onder meer de nodulaire marmer
van Campan in de Pyreneeën en rode marmer
van Caunes in de Minervois (Languedoc),
Tertiaire zoetwaterkalk van Chateau-Landon
en Lunel Fleury uit een groeve bij Boulogne
gebruikt. Geschikte gekleurde Franse marmers
waren dan ook niet Visconti’s probleem. De
grote hoeveelheid benodigde wit marmer
voor bekleding van de muren en beelden
vormden zijn eerste uitdaging. Op zich zijn
deze witte marmers in Frankrijk niet zeldzaam en de Direction des Beaux-Arts hield
op het ÎIe aux Cygnes, op de plaats waar nu
het Musée Branly is, vlak bij het Hôtel des
Invalides, zelfs een grote voorraad aan, het
zogenaamde Département des Marbres,
nog gesticht door Lodewijk XIV’s fameuze
minister Jean-Baptiste Colbert. De kwaliteit
en afmetingen van de daar in tonnen
beschikbare blokken wit marmer voldeden
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echter niet voor Visconti. Een zoektocht
door heel Frankrijk leverde inzendingen op
van monsters uit Le Chipal in de Vogezen,
de Isère en vooral de Pyreneeën. Dat de van
Italiaanse afkomst zijnde Visconti uiteindelijk koos voor Italiaans Carrara marmer wekte
daar dan ook een storm van protest op: ‘...
de marmerindustrie in de Pyreneeën wordt
compleet om zeep gebracht door de Directie
van Mr. Cavé en zijn eigen belang om de
voorkeur te geven aan Italiaans marmer ...’,
zo heette het in één van de protestbrieven.
Het gebruik van marmers uit de Pyreneeën
bleef ondanks de protesten beperkt tot
kleine hoeveelheden wit marmer uit SaintBéat en de gekleurde marmer van Sarancolin.
Om het vette contract voor de levering van
het Carrara marmer werd zwaar gestreden.
Uiteindelijk ging het naar de Parijse firma
Henraux. Vader en zoon Henraux waren al
vanaf tenminste 1833 één van de grootste,
zo niet de grootste leverancier van het
voorgenoemde Département des Marbres.
Tot 1859 duikt hun naam op in vrijwel alle
jaarverslagen. Ze waren zelf eigenaar van
groeves in Carrara en Serravezza (Toscane).
In totaal leverden ze tussen 1845 en 1852
meer dan 500 m3 wit marmer voor de
tombe van Napoléon.

Porfiro Verde Antico
De witte marmers waren echter niet Visconti’s grootste uitdaging. De sarcofaag
zou uitgevoerd worden in ‘graniet’, contrasterend met de marmers. En Visconti
had zijn zinnen niet gezet op zo maar een
‘graniet’. Napoléon verdiende in zijn ogen
de meest prestigieuze granieten uit de
Oudheid: Porfiro Rosso Antico, ook wel
bekend als keizerlijke porfier, voor de sarcofaag zelf en Porfiro Verde Antico voor het
basement, iets wat, met deze afmetingen,
sinds het oude Egypte niemand meer had

gerealiseerd. Napoléon kende ze zelf ongetwijfeld. Voorbeelden van beide gesteenten
staan onder andere afgebeeld in de in zijn
opdracht uitgegeven Description de l’Egypte.
De plaats van de oude groeves was lang in
de vergetelheid geraakt geweest en pas een
paar decennia eerder, in 1823, door twee
Britse reizigers, Burton en Wilkinson, teruggevonden in de bergen van Djebel Dokhan
in de Oostelijke Woestijn in Egypte. De
plaats was echter zo afgelegen, en de ontsluitingen waren in dusdanig erbarmelijke
staat, dat geschikte steen er onmogelijk
vandaan gehaald kon worden. De Britten
voelden ook niet de behoefte om al te actief
mee te werken. Een zoektocht van de Franse
autoriteiten in onder andere Italië en Griekenland leverde evenmin wat op.
Visconti moest op zoek naar alternatieven,
hetgeen hem enkele jaren kostte. Graniet
uit Bretagne en Corsica wees hij in het begin
al af. Binnen de Direction des Beaux-Arts
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken
groeide de onrust. Visconti overwoog al zijn
ontwerp aan te passen, toen alsnog twee
geschikte alternatieven gevonden werden.
Het alternatief voor de Porfiro Verde Antico
zou uit de Vogezen komen. Het was bekend
dat hier andesieten voorkwamen die sterk
leken op de fameuze porfieren uit de Oudheid. Ze behoren tot een fase van VroegCarbonisch magmatisme (ca. 340 miljoen
jaar) dat intrudeert in het grote sedimentaire bekken van de zuidelijke Vogezen.
De markies Etienne de Drée, zwager van de
geoloog en mineraloog Déodat Gratet de
Dolomieu, had een beroemde mineralenen gesteentencollectie die hij in 1811 had
beschreven alvorens hem te verkopen aan
de École des Mines in Parijs. Zijn collectie
omvatte verschillende items van porfier
van verschillende voorkomens in Frankrijk.
Eén van deze, in Bourbach-le-Haut, wordt

Microfoto van de andersiet van Ternuay. | Foto: J. Touret
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op de hedendaagse geologische kaart zelfs
als Porphyre Vert Antique aangeduid (en is
bij opgravingen van Gallo-Romeinse resten
aangetroffen). Deze groene porfier werd
zowel aangeboden door Colin & Fils uit Epinal, toen de belangrijkste granietproducent
in de Vogezen, als door de minder bekende
Jean-François Varelle uit Servance in de
zuidelijke Vogezen. Varelle was aanzienlijk
duurder, maar had een bijzonder goede
reputatie en was daarnaast gevestigd vlak
bij de voorkomens van de porfieren in de
Vogezen. Vanwege de prijs kreeg Colin in
eerste instantie de voorkeur, al had Visconti
zijn twijfels. Hij wisselde verschillende brieven in het voorjaar van 1847, vroeg monsters,
maar bleef twijfelen. De lokale afgevaardigde Simeoni, die Colin steunde, oefende
achter de schermen druk uit op de Direction
des Beaux-Arts. De verantwoordelijke
minister was echter duidelijk: ‘We hebben
geen geld, neem geen enkele beslissing dit
jaar.’ Het Revolutiejaar 1848 betekende in
Frankrijk de verbanning van Lodewijk Filips I
en de verkiezing van Napoléons neef JérômeNapoléon Bonaparte tot eerste president
van de Tweede Republiek (waarvan hij vier
jaar later met een staatgreep het Tweede
Keizerrijk zou maken). De werkzaamheden
aan de tombe voor Napoléon kwamen
gedurende een jaar stil te liggen. De vele
brieven van Colin kregen geen enkel antwoord tot Visconti in 1850 opnieuw liet
weten dat hij geen proefmonster ontvangen
had en zijn uitvoerder naar Epinal zond.
Die wilde men daar niet ontvangen. Varelle
kreeg als nog de voorkeur en leverde de
andesiet van Ternuay voor het basement
van de tombe.

Porfiro Rosso Antico
Nu moest Visconti nog een alternatief vinden
voor de Porfiro Rosso Antico. De collectie
van de Markies De Drée omvatte verschillende objecten in rood porfier, onder andere
in de Vogezen (Giromagny). De Service des
Mines gebruikte deze informatie in haar
zoektocht naar een geschikt gesteente,
maar tevergeefs, wat ook gold voor de
zoektocht in andere landen. Uiteindelijk
kwam de oplossing uit onverwachte hoek:
een aantal monsters van een bijzonder fraai
rood gesteente bereikten Parijs vanuit Rusland. Het gesteente werd door de afzender
aangeduid als Porfiro Rosso Antico en was
afkomstig van een plaats waarvan de Russische spelling in eerste instantie niet goed
begrepen werd: Shoksha (in het Engels)
of Chokcha (in het Frans), gelegen aan de
oevers van het Onega meer in Karelië. De
steen was in Rusland zelf sinds het begin
van de 19e eeuw gebruikt voor de aankleding
van verschillende kathedralen en andere
monumenten (en later onder meer voor
het Mausoleum van Lenin).
Visconti en de Direction des Beaux-Arts

naar alternatieven voor de porfieren uit de
Oudheid had hij verschillende Corsicaanse
granieten afgewezen. Dit leverde hem
scherpe kritiek op in één van de kranten op
het eiland, l’Ere Nouvelle de Corse. Hoewel
Visconti nog kleine wijzigingen overwoog
om toch een gesteente van het eiland (al
dan niet zichtbaar) in het grafmonument
te verwerken, is uiteindelijk geen enkele
graniet daarvandaan toegepast, ook de
beroemde kogeldioriet niet.

Problemen in Parijs

Voorbeelden van Porfiro Rosso Antico en Porfiro Verde Antico aan de S. Alessio in Rome. | Foto: T.G. Nijland

lieten het gesteente onderzoeken door de
meest vooraanstaande specialist in Parijs,
Pierre-Louis-Antoine Cordier, ex-student
van Dolomieu aan de École des Mines en
professor in de geologie aan het Museum
d’Histoire Naturelle. Als student had hij
Dolomieu begeleid tijdens Napoléons
Egyptische expeditie; hij wist wat er gezocht
werd. Hij realiseerde zich dat hij geen porfier onder handen had, maar een metamorfe
zandsteen. Maar daarover was hij zeer
lovend. Gerustgesteld door Cordier zond
Visconti een delegatie naar Rusland, onder
leiding van Louis Antoine Léouzon le Duc,
een journalist die Finland en Rusland goed
zou kennen en beide talen zou spreken (al
correspondeerde de Russische elite gewoon
in het Frans). Léouzon le Duc had geen
enkele kennis van geologie en nam in SintPetersburg de reeds lange tijd in Rusland
actieve Italiaanse ingenieur Jean Bujatti in
de arm, wellicht de man die ook de oorspronkelijke monsters naar Parijs zond.
Nadat het voorkomen gevonden was, probeerden lokale ondernemers echter met
alle middelen het openen van een nieuwe
groeve te verhinderen. Léouzon le Duc
begreep rap dat hij de steun van tsaar Nicolaas I persoonlijk nodig had om een nieuwe
groeve te kunnen openen. De tsaar gaf niet
alleen toestemming, maar verleende ook
vrijstelling van belastingen. Hij vroeg niet
eens geld voor de blokken. De Fransen
betaalden het openen van de groeve en het
transport van de blokken.
De Shoksha kwartsiet is afkomstig uit de

net iets minder dan 2 miljard jaar oude
Vespiaan Groep, een meer dan 3000 meter
dikke serie terrigene sedimenten afkomstig
van erosie van het Svecofennische gebergte.
Het gesteente bestaat grotendeels uit
kwarts, met daarnaast chalcedoon en sericiet. Het is rood door de aanwezigheid van
hematiet rond de kwartskorrels, ca. 0,5 %
in het donkere framboosrode type gebruikt
voor de sarcofaag van Napoléon, 2 tot 3 %
in de meer heldere roze-rode type. De
combinatie van de ouderdom, slechts
enkele tientallen miljoenen jaren jonger dan
de zogenaamde shungieten die in hetzelfde
gebied voorkomen, en de aanwezigheid
van hematiet maken de Shoksha kwartsiet
bijzonder. Shungieten zijn vaste koolwaterstoffen waarvan de oorsprong gezocht
wordt in een reducerende, zuurstofvrije
atmosfeer op Aarde. De Shoksha kwartsiet
moet afgezet zijn na de vorming van een
zuurstofhoudende atmosfeer. Het gesteente
heeft een typische granulietfaciës textuur
met statisch gerekristalliseerde kwartsen.
Hoewel metamorf, laat het gesteente echter
nog steeds allerlei sedimentaire structuren
zien, zoals gegradeerde en kris-krasgelaagdheid. Technisch kenmerkt het zich
door een hoge druksterkte (> 200 N mm-2),
zeer lage waterabsorptie (< 0,2 %), extreme
slijtvastheid en hoge vorstbestandheid.
Aan het einde van zijn zoektocht naar
geschikte natuursteen realiseerde Visconti
zich dat hij geen enkel gesteente van
Napoléons eigen Corsica in het grafmonument had opgenomen. In de zoektocht

Inmiddels rezen in Parijs de problemen.
Het oorspronkelijke budget was reeds lang
uitgeput en verzoeken om extra fondsen
waren gestrand in de revolutie van 1848.
De nieuwe minister van binnenlandse
zaken, Alexandre Ledru-Rollin, met minder
sympathie voor Napoléon, wou de kosten
aanzienlijk terugbrengen en benoemde een
commissie om het project kritisch te evalueren. Visconti verdedigde zich in 1849 met
een gedetailleerd verslag en excuseerde
zich voor de budgetoverschrijdingen. Om
zijn keuze voor de gebruikte natuursteensoorten te rechtvaardigen, voegde hij
ondersteunende brieven van twee autoriteiten toe, de schilder Ingres en de ingénieur des Mines Héricart de Thury. Hij overtuigde niet alle leden van de commissie,
waarin een aantal architecten zat die de
opdracht zelf in 1841 niet gekregen hadden,
maar uiteindelijk verkreeg hij toch de benodigde extra fondsen.
De vraag was nu hoe de sarcofaag te maken.
De afmetingen van de blokken en de hardheid van de Shoksha kwartsiet overtroffen
alles wat men sinds de Oudheid verwerkt
had. Het vergde uiteindelijk ongeveer twee
jaar. Eind 1853 was de sarcofaag klaar om
de resten van Napoléon te ontvangen. Dat
zou echter nog eens acht jaar duren. Op
2 december 1853 overleed Visconti plots
door een hartaanval en pas in 1861 vond de
ceremonie plaats. Niet de dood van Visconti,
die snel was opgevolgd door Jules Bouchet,
noch de officiële reden, vertraging bij het
leggen van de mozaïeken op de vloer van
de crypte en het voltooien van de beelden
en bas-reliëfs in een deel van de galerijen,
waren hier de oorzaak van, maar ongenoegens van Napoléon III. Uiteindelijk was er
op 2 april 1861 een kleine ceremonie in aanwezigheid van Napoléon III en zijn familie,
geleid door de aartsbisschop van Parijs,
maar zonder afgevaardigde van Rusland,
Napoléons oude vijand, maar ook de
leverancier van de unieke steen voor zijn
sarcofaag.
Jacques Touret & Timo G. Nijland
Dit is een sterk ingekorte bewerking van een artikel door J.
Touret en A. Bulakh, From Russia with rocks: the tombstone of
Napoleon, dat zal verschijnen in de Mineralogical Almanac.
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KINDRA – Een hydrologische
database voor Europa
Zonder water zou er geen leven op aarde zijn. Kennis over dat water – zowel
boven- als ondergronds – is bittere noodzaak om voldoende en schoon
drinkwater, voedsel en een schoon milieu te garanderen. Om de hydrologische
kennis binnen de Europese wetenschappelijke instituten zo goed mogelijk te
delen, wordt gewerkt aan KINDRA (Knowledge Inventory for Hydrogeology
Research), een Europese hydrologische database. Robert Warmer was als
stagiair betrokken bij het opzetten van het Nederlandse deel.
Maandag 16 november begon ik met goede
moed aan mijn eerste stagedag bij Deltares
en het KNGMG. Een paar weken daarvoor
had ik voor het eerst contact gehad met
mijn toekomstige begeleiders Jan Stafleu
(TNO en KNGMG) en Bob Hoogendoorn
(Deltares en de European Federation of
Geologists). In dit gesprek bleek dat zij
graag zagen dat ik zo snel mogelijk zou
beginnen. Op 24 en 25 november zou er
een conferentie en workshop in Brussel zijn
waar ik naar toe moest en dan moest ik wel
enige kennis van zaken hebben. Ik kon zelf
echter pas half november stoppen met het
werk wat ik toen deed (heel educatief dozen
sjouwen en inpakken in een loods).

Delen van kennis
Mijn opdracht was om de kennis binnen
Nederland op het gebied van hydrogeologie
in kaart te brengen en online beschikbaar
te maken op www.kindraproject.eu. In
het kader van het ‘European Horizon 2020
research program’ en de Europese waterkwaliteitsrichtlijnen ‘Water Framework
Directive’en ‘Groundwater Directive’ moet
er in de komende vier jaar een volledige
‘European Inventory of Groundwater
Research’ (EIGR) opgezet zijn. Deze database
moet de samenwerking tussen Europese
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en nationale instellingen verbeteren en de
hydrogeologische kennis op Europees niveau
toegankelijk maken. Daarnaast vindt er
een inventarisatie plaats op welke gebieden
de huidige hydrogeologische kennis nog
gebreken vertoont. Hiermee moet er bij de
herverdeling van Europees onderzoeksgeld
in 2020 extra geld voor hydrogeologisch
onderzoek beschikbaar gesteld kunnen
worden, zodat elk land kan voldoen aan de
eisen van de ‘Water Framework Directive’
en de ‘Groundwater Directive’.
Op maandag 16 november liep ik dus voor
mijn eerste werkdag naar binnen bij Deltares om mij voor te bereiden op de conferentie van de volgende week. In het voorgaande weekend was de wereld opgeschrikt
door de bloedige aanslagen in Parijs. Eén
van de daders, Salah Abdeslam, vluchtte
na de aanslagen naar België. Dit was voor
België de reden om het dreigingsniveau in
geheel België te verhogen naar niveau 3:
‘dreiging is mogelijk en zeer waarschijnlijk’.
Terwijl ik mij de eerste week bezighield met
het inlezen in het KINDRA-project en de
status van de hydrogeologie in Nederland,
werd het in België en in het bijzonder Brussel
steeds onrustiger. Het dreigingsniveau in
het Brusselse gewest werd verder verhoogd
tot niveau 4, het hoogste niveau: ‘dreiging

De doelstellingen van KINDRA.

is ernstig en zeer nabij’. Hierop werd Brussel
een soort spookstad waar mensen geadviseerd werd om niet in groepen samen te
komen, en alle evenementen, waaronder
conferenties, werden afgelast.
De maandag daarop krijg ik het al verwachte mailtje dat de conferentie wordt afgelast. Een goed te begrijpen beslissing, maar
ik mis mijn eerste kans om uitgelegd te krijgen wat exact de doelstellingen van het
KINDRA-project zijn en de publicatie van de
bijbehorende online database. Uiteindelijk
wordt op 26 november het dreigingsniveau
in Brussel weer verlaagd naar niveau 3. Voor
onze conferentie is het echter te laat. Er

moet een nieuwe datum gevonden worden,
voor mij het liefst zo snel mogelijk.

Het KINDRA-project
Tot een nieuwe datum voor de conferentie
afgesproken is, ga ik echter wel verder met
het KINDRA-project. Ik begin met het in
kaart brengen van de hydrogeologische
kennis in Nederland. Na een lange mailwisseling met de organisatoren van KINDRA
denk ik te begrijpen wat de opzet is van het
project. De database moet door het gebruik
van simpele keywords en indelingen ook
bruikbaar zijn voor mensen zonder hydrogeologische achtergrond. Mensen zoals
(Europese) ambtenaren, beleidsmakers,
managers en ministers.
De database structuur wordt opgezet door
het REDIAM (Environment and Water Agency
of Andalusia) instituut in Andalusië, Spanje.
Het bevolken van de database is de verantwoordelijkheid van de ‘National Experts’ uit
de deelnemende landen. Voor Nederland
ben ik dat. De ‘National Expert’ zorgt voor
het uploaden van onderzoeken, projecten
en modellen in zijn eigen land. De focus
ligt voorlopig niet op wetenschappelijk
gepubliceerd onderzoek, maar op relevant
onderzoek wat lastig te vinden is voor mensen uit het buitenland. Bijvoorbeeld lokale
rapporten die in het Nederlands geschreven
zijn. Indien het eindproduct van een onderzoek in het Nederlands is, komt er in de
online database een Engels abstract te staan.
Niet het hele onderzoek hoeft vertaald te
worden.
Een andere taak van de ‘National Expert’ is
de kennis van het bestaan van KINDRA zo
wijd mogelijk te verspreiden. Dat gebeurt
onder andere door contact op te nemen
met bedrijven, instituten en mensen die
actief zijn in de hydrogeologie, in de hoop
dat zij eigen onderzoeken die geen geheime
informatie bevatten ook in de database
willen plaatsen. Omdat veel bedrijven en
instituten een eigen archief hebben, wordt
er gewerkt aan manieren om deze archieven
(of een selectie hieruit) automatisch te kunnen uploaden naar de KINDRA-database.
Bedrijven die informatie in de KINDRAdatabase stoppen, kunnen voordeel hebben
bij het bemachtigen van subsidies voor
onderzoek. En de aanwezigheid in een
Europese database kan de nodige PR en
naamsbekendheid opleveren. Maar het
bevorderen van kennis en samenwerking
binnen de hydrogeologie voor vakmensen
is natuurlijk het belangrijkste doel.

Sevilla
De naweeën van de aanslagen in Parijs
maken het moeilijk om een nieuwe datum
voor de conferentie vast te stellen. Het
wordt 5 februari in Sevilla, waar het hoofdkantoor van REDIAM zit. Het betekent dat
mijn stage iets uitloopt, maar ik verheug

De kloof ‘Tajo de Ronda’ in Ronda, Andalusië, gezien vanaf de brug op de omslagfoto. | Foto Jan Stafleu.

mij op een mooi tripje naar Sevilla. Tot die
tijd houd ik mij bezig met het interviewen
van mensen die betrokken zijn bij de
hydrogeologie, dat wil zeggen mensen bij
TNO, Deltares, provincies, waterschappen,
KWR, STOWA, waterleidingbedrijven en
adviesbureaus. Uit deze interviews maak ik,
gecombineerd met literatuuronderzoek,
een overzicht van studies en rapporten die
in de database moeten.
Voor de conferentie in Sevilla heb ik een
aantal dagen gefietst in de omgeving van
Ronda onder een strakblauwe lucht in een
aangename temperatuur net boven de
twintig graden, terwijl het winter is in
Nederland. De omgeving rond Ronda is zeer
interessant voor geologen; Ronda zelf is
gebouwd op een conglomeraatplateau dat
hoog boven de omgeving uittorent. Dwars
door Ronda loopt de ‘Tajo de Ronda’, een
kloof die het plateau in tweeën splitst.
De prachtige omgeving heeft vele mensen
geïnspireerd. Zo hebben onder andere
Ernest Hemingway en Orson Welles lof
betuigingen aan Ronda opgenomen in hun
boeken. In dit prachtige berggebied rondom Ronda bevindt zich één van de grootste
ontsluitingen ter wereld van peridotiet
(een groen mantelgesteente).
De conferentie staat in het teken van uitleg
en discussie over de doelen van KINDRA, de
structuur van de database en de mogelijk-

heden om gebruikers (bedrijven, instituten
en beleidsmakers) te activeren de database
te vullen en te gebruiken. Hier wordt eindelijk de online database gepresenteerd. Maar
één van de uitkomsten van de conferentie
is dat de database nog uitgebreider getest
en verbeterd moet worden voordat hij
officieel in gebruik genomen kan worden.
Ik moet een aantal artikelen met verschillende metadata in de database zetten en
de bruikbaarheid en overzichtelijkheid van
de database beoordelen. Ondanks vele
beloftes om zo snel mogelijk alle feedback
te verwerken, komt er pas in maart een
verbeterde versie van de online database.
Nu deze beschikbaar is, kan ik de laatste
fase van mijn stage afronden: het bevolken
van de KINDRA-database. Tegelijkertijd
lees ik op het moment van schrijven dat
Salah Abdeslam opgepakt is in Brussel.
Een passend einde van mijn stage.
In de jaren tot 2020 zal er zeer waarschijnlijk nog vaker aandacht worden besteed aan
het KINDRA-project. In de nabije toekomst
zijn er al twee nieuwe KINDRA-gerelateerde
projecten die vanuit Deltares en KNGMG
uitgevoerd gaan worden.
Robert Warmer
robertwarmer@gmail.com
http://www.kindraproject.eu
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Het bemonsteren van het rivierwater en rivierbodem in de delta van de Godavari rivier, India.

Escherprijs 2015 voor Frédérique Kirkels

Organische koolstof als bron
voor CO2 bij bodemerosie
10
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Frédérique Kirkels, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de Escherprijs 2015 gekregen
voor haar masterscriptie ‘The fate of eroded soil organic carbon – linking terrestrial and aquatic carbon
cycling’. Een goed uitgevoerd onderzoek en een uitstekend geschreven scriptie was het unanieme
oordeel van de jury. Haar onderzoek richtte zich op de organische koolstof in bodems die door erosie
onder aan een helling of in het water terecht zijn gekomen. Door experimenten uit te voeren onder
zowel droge als natte omstandigheden en door ze veel langer te laten lopen dan de standaard twee
weken tot een maand, heeft zij gevonden dat er grote verschillen zijn tussen de CO2-productie op land
en in het water. Niet alleen in tijd, maar vooral in hoeveelheid.

Ingeklemd tussen het rangeerterrein aan de
oostkant van het Centraal Station, de A10,
het Amsterdam-Rijnkanaal en de Valentijnkade – een stukje ringvaart van de Watergraafsmeer – ligt het Amsterdam Science
Park. Hier huist tegenwoordig de faculteit
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica van de UvA, met het IBED, het
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem
Dynamica, als geo-loot. Nu voor een deel
nog kaal en braakliggend, maar dit wordt
de plek waar ook onderzoeksinstituten en
bedrijven gericht op natuurwetenschappen
en ICT zich zullen gaan vestigen en kunnen
gaan samenwerken met de universiteit.

Source of sink
Het was even graven in haar geheugen, want
ze is al anderhalf jaar geleden afgestudeerd
en zij werkt sinds die tijd aan haar promotieonderzoek in Utrecht. Kirkels: “Mijn onderzoek ging over de vraag wat er gebeurt met
organische koolstof in bodems die door
erosie de helling af glijden en onder aan de
heuvel blijven liggen of in het (zoete) water
terecht komen. Wat betekent dat transport
voor de afbraak van koolstofverbindingen.
Wordt de koolstof vastgelegd in de bodem
– de bodem als ‘sink’ – of mineraliseert het
tot CO2 – de bodem als ‘source’ – en draagt
het dus bij aan klimaatverandering? Dit is
een heel belangrijke vraag voor het begrijpen
van de wereldwijde koolstof cyclus, maar
hierover is zeker nog geen consensus binnen
de wetenschap. Mijn tweede vraag was of
er verschillen zijn tussen de processen in een
bodem ‘op het droge’ en sediment in het
water. In dit onderzoek heb ik me alleen
bezig gehouden met organische koolstof,
koolstof die vrijkomt bij de afbraak van
plantenresten door bacteriën en schimmels.”
Kirkels heeft voor haar onderzoek tien
bodems gebruikt van verschillende locaties
in Europa (van Zuid-Frankrijk tot NoordDenemarken, van Engeland tot bijna Polen).
Zij heeft strikte instructies achtergelaten
voor de manier van bemonsteren, zodat de
uitgangssituatie van de experimenten voor
iedere bodem gelijk was. De monsters zijn
allemaal in de herfst genomen, na de oogst

en bovenop een heuvel, want die grond zal
door erosie op termijn onder aan de heuvel
of in het water terecht komen. Van alle
monsters zijn voor de experimenten de
samenstelling van de organische koolstof
en bodemeigenschappen bepaald. Een
belangrijk criterium was dat de bodems geen
anorganische koolstof mochten bevatten
om er zeker van te zijn dat de beschikbare
koolstof in de sedimenten alleen afkomstig
was van de afbraak van organisch materiaal.

Labiele koolstof
Alle bodems werden tijdens het experiment
aan twee regimes onderworpen: alsof ze
door erosie onder aan de heuvel terecht
waren gekomen, of in het water waren
afgezet. Dat gebeurde in flessen met ‘droge’
bodems en flessen met bodemmateriaal met
daarop een laag water. In beide situaties
werd in een derde experiment instabiele
koolstof (‘labile carbon’) toegevoegd: koolstof die direct beschikbaar was voor microorganismen. Kirkels: “We hebben daarvoor
cellulose gebruikt. Die levert koolstof die

direct gebruikt kan worden als voedsel
voor micro-organismen, die daardoor meer
energie tot hun beschikking hebben om
koolstof vrij te maken uit complexe, organische verbindingen (het zogenaamde ‘recalcitrant carbon’). We weten dat dit proces
zich kan voordoen in bodems, maar wat er
gebeurt in zoetwatersedimenten was nog
geheel onbekend. We hebben in deze studie
met name gekeken naar landbouwgronden,
want daar blijven na de oogst altijd plantenresten achter. De koolstof in de cellulose is
als 13C toegevoegd om te kunnen nagaan
wat er mee gebeurde.”
De planning was dat het anderhalf jaar zou
kosten om de bodems in het lab te krijgen
en alle experimenten uit te voeren. In totaal
ging het om bijna 200 monsters, die allemaal op vaste dagen en op vaste momenten
gemeten moesten worden op de productie
van CO2. Kirkels: “De experimentele opzet
was duidelijk en overzichtelijk, maar logistiek gecompliceerd. Ik heb weinig vakantie
gehad in die periode. We hebben veel verschillende technieken toegepast, en veel

De experimenten met bodems zonder en met water en wel of geen cellulose toegevoegd.
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metingen zijn uitgevoerd bij instituten in het
buitenland, omdat daar de juiste apparatuur
en de expertise beschikbaar was. Dat is lastig in een planning. Incubatie-experimenten
worden vaker uitgevoerd, maar wij hebben de
situatie op het land èn in water nagebootst en
dat was nog niet eerder gebeurd. Daarnaast
lopen de meeste incubatie-experimenten
maar twee weken tot een maand. Wij zijn
een paar maanden blijven meten en dat
heeft opvallende resultaten opgeleverd die
tot een nieuwe set inputdata voor klimaatmodellen kunnen leiden.”

CO2-productie onder water

De onverwachte uitkomst van het onderzoek was dat de mineralisatie (de productie
van CO2) in sedimenten onder water veel
hoger ligt dan op land, maar dat het langer
duurt voordat die productie op gang komt.
Na zo’n 80 dagen vlakt de curve af en gaat
de productie van CO2 naar een constante
waarde. Kirkels: “In de maanden dat je
alleen maar aan het meten bent, mis je het
overzicht. Pas als je gaat analyseren, kom
je erachter dat sommige zaken heel anders
zijn dan aangenomen wordt. Het bijzondere
aan onze experimenten is dat we ze lang
hebben laten doorlopen, tot enkele maanden, en niet maar twee weken, zoals vaak
gebeurt. Daarom zijn we er achter gekomen
dat de trends in de beginperiode totaal
verschillen van de productie op de lange
termijn. In het begin is de productie van
CO2 onder water lager dan die op land,
pas later neemt de productie toe. Maar na
twee weken zie je dat effect nog niet. We
vermoeden dat het te maken heeft met de
microbiële biomassa, die tijd nodig heeft
om zich aan te passen aan de nieuwe condities. Het gaat niet om kleine verschillen;
het gaat om een factor van 2 tot 3,5 meer
CO2-productie dan op land. Een zeer aanzienlijk verschil en dat is een belangrijke
uitkomst.”
“Want als je alleen naar korte experimenten
kijkt”, legt Kirkels uit, “dan zou sediment
onder water een ‘sink’ zijn, maar het blijkt
juist een bron van CO2 te zijn. Als je de data
van de kortdurende incubatie-experimenten
voor sediment onder water gebruikt voor
de opschaling van modellen, dan gebruik je
verkeerde gegevens. Je hebt andere vergelijkingen nodig dan voor sediment op het
land. Dat is tot nu toe weinig gedaan. De
toevoeging van labiel koolstof lijkt de productie van CO2 te bevorderen, maar daar
heb ik weinig onderzoek aan gedaan, want
niet alle isotopendata waren binnen toen
ik mijn scriptie schreef. Met die gegevens
ga ik nog aan de slag.”

Promotie
Met een meer dan uitstekende kennis van
bodemkunde en erosieprocessen die zij
bij het IBED opgedaan heeft, is zij na haar

Monsters nemen van de rivierbodem van de Godavari, India. | Foto: Francien Peterse

afstuderen anderhalf jaar geleden naar
Utrecht gegaan voor een promotie bij de
afdeling Organische geochemie bij professor Jaap Sinnighe Damsté en professor Jack
Middelburg. Zij werkt met twee voeten in
twee vakgebieden – één boven en één onder
water – en richt zich op het transport van
bodemmateriaal dat via de rivier in zee
terecht komt.
Kirkels: Ik werk op het grensvlak van bodem
en water om het transport van koolstof van
land naar zee te onderzoeken. Ik gebruik
hiervoor diverse biomarkers, organische
molecuulstructuren die specifiek zijn voor
hun oorsprong (zoals plantgewassen, GDGTs
etc.) Deze organische moleculen worden ook
gebruikt om het klimaat te reconstrueren,
maar er is nog weinig bekend over hoe ze
getransporteerd worden in moderne aquatische systemen. Mijn onderzoek richt zich
op de vraag hoe ze uit de bodem in een rivier
terechtkomen en naar zee stromen, en of
die verbindingen ook aangetast worden tij-

dens die tocht. Dit is belangrijke informatie
voor klimaatreconstructies en om koolstofstromen te begrijpen. Het is lang het idee
geweest dat organisch materiaal ‘gewoon’
vanuit de bodem via een rivier in zee terecht
komt en dat er weinig mee gebeurt. Maar ik
ben nu aan het onderzoeken of dat ook zo
is. Ik ben twee keer naar India geweest om
de rivier de Godavari van bron tot monding
te bemonsteren gedurende een nat en droog
seizoen. Ik kijk hoe groot de concentratie
van een biomarker is en of deze verandert
op weg naar zee. Mijn master- en promotieonderzoek focussen op de overgang tussen
bodem en water. Juist de interactie tussen
twee vakgebieden maakt het heel interessant en uitdagend!”
Aukjen Nauta
Met dank aan de begeleiders van Frederique Kirkels:
dr. Erik Cammeraat (IBED, Universiteit van Amsterdam) en
prof. Karsten Kalbitz (Technical UniversityDresden)
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.zaken overzee | “Als het regent, moet je even wachten”

Living and working in the Netherlands
from a foreigner’s perspective

Paulina Grunwald during a company outing in Zoetermeer.

It has been almost five years since I arrived in the Netherlands to follow my
partner embarking on a new job opportunity in Amsterdam. I feel that these
years have been marked by new experiences and growth in both professional
(I have worked in two different companies in oil and gas) and personal areas.

On a personal note, I have been born and
raised in Suwalki in Poland (a small city in
the northeastern part of the country) and
studied Geology at the University of Mining
and Technology in Krakow. During my studies
I have joined the Erasmus student programme
in Bucharest, Romania. I have also finalized
my master degree in petroleum engineering
at the University of Bucharest. While in
Romania I had the chance to be immersed
in the local culture and learned to speak
fluent Romanian. I feel that my stay in the
Netherlands mirrors the same immersion
I had back then as I have developed a keen
interest in the local culture and language.

Eclectic set
My experience with the Dutch people is very
positive; I found many similarities between
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the local culture and my own. The Netherlands is about the easiest place to be an
expat and integrate, the language is challenging but straightforward to learn if you
can get a grip on the pronunciation.
I personally do not find the Dutch language
very difficult, but it took me some time to
get used to the pronunciation. English is
also widely spoken which makes it easier to
get by. Dutch people are very friendly and
often have a keen interest in your personal
story. They always try to bring into conversation facts they know about your country
to make you feel at ease and to better
connect with you.
While here I have developed an eclectic set
of hobbies and was surprised that for each
the Netherlands is one of the best places to
develop them. My passions outside of work

are music, photography (feel free to visit
my website with my work: www.paulinagrunwald.com) and sports.
I have attended a number of outings of various photography groups as well as joined
an analog photography course in Den Haag.
I also enjoy spending time in nature and
plan in close future to revisit Hoge Veluwe
National park as well as Texel Island.
Regarding music, the Netherlands is well
known for having amazing musicians and
conservatories. I took bass guitar classes in
Jazzschool in Den Haag and managed to find
a few people to jam with. Currently I am
about to start practicing with a soul/gospel
group. Participating in this kind of activities
outside of my work is not only a lot of fun,
but it also helped me to meet and make
friends with the locals as well as expats.
Then there is cycling. The idea of jumping
on your bike on a summer’s day to cycle
along Amsterdam’s canals is idyllic. There
are hundreds of kilometres of bike paths
stretching the length and breadth of the
country which I find amazing. I love cycling
in the weekend and often cycle to work.
At one point I had four bikes, like a real
Dutchman.
The only downside is the weather but I have
learnt to embrace the Dutch way: “If it rains,
wait a bit”. (“Als het regent, moet je even
wachten.”)

Professional
On a Professional note, I think that there are
many opportunities for career development
in the Netherlands in many fields and especially in the oil and gas industry. Working in
oil and gas in the Netherlands has been an
interesting and challenging experience. In
the last five years of living in the Netherlands I have worked in two different oil and
gas companies. In my current position as
Operational Geologist at ENGIE Nederland
B.V. I supervise the work of a number of
service companies, participate in operations
offshore and coordinate various projects on
drilling and production platforms. I am also
responsible for the optimal planning, monitoring, acquisition and interpretation of all
well geological activities. My professional
growth within ENGIE was supported by

technical training opportunities as well as
operational exposure. I had the chance to
gain quite a bit of the offshore North Sea
experience. I have gone to the drilling rig
for a number of wireline and LWD logging
jobs, well tests, coring operation, etc.
Recently, I have coordinated preparation
and execution of a hydraulic stimulation
operation. Not only have I enjoyed this
type of work but I consider that I have
learnt a lot.
What makes it great to work for ENGIE is
the multi-international environment and
flat structure. There is plenty of room for
advancement and opportunities in developing technical skills. During my stay in the
Netherlands I have embarked not only on

pursuing my hobbies, but I have also developed professional skills like programming
which I believe will help me in solving tasks
in my current job.
To sum up, I do not regret the decision of
moving to the Netherlands. I have enjoyed
the time spent here and I am glad that I had
the opportunity to meet many interesting
and professionally skilled people.
Paulina Grunwald
paulina-grunwald@nl.epi.engie.com

Witnessing well test on offshore rig.

nwo
NWO juicht Europees actieplan voor Open Science toe
(Bron: website NWO. 7 april 2016)

Op woensdag 6 april werd het Europese actieplan ‘Amsterdam Call
for Action on Open Science’ gepubliceerd. Het plan bevat concrete
actiepunten en doelstellingen, zowel om volledige Open Access (de
wereldwijde openbare toegang tot wetenschappelijke publicaties)
in 2020 te bereiken als om optimale toegang en hergebruik van
onderzoeksdata te stimuleren.
NWO-voorzitter Jos Engelen is verheugd over het Europese actieplan:
“Bij de transitie naar Open Access
moeten alle betrokken partijen op
internationaal niveau samenwerken.

Dit actieplan onderstreept de noodzaak van gecoördineerde actie en
toont aan dat het kan.” Om de internationale samenwerking rond Open
Access te bespoedigen organiseerde

NWO onlangs een internationale conferentie waarbij zo’n 50 voorzitters
van wetenschapsfinanciers, vertegenwoordigers van universiteiten en uitgevers bijeenkwamen in Den Haag.
Eind vorig jaar maakte NWO al bekend
dat alle publicaties die voortkomen
uit een ‘call for proposals’ van na
1 december 2015 Open Access toegankelijk moeten zijn.
Het actieplan werd een dag eerder,
tijdens de Open Science Conference in

Amsterdam, aangeboden aan Staatssecretaris Sander Dekker van OCW en
aan Directeur-Generaal Research &
Innovation van de Europese Commissie Robert-Jan Smits. De Open Science
conferentie vond plaats op 4 en 5
april in het kader van het Nederlandse
EU-voorzitterschap. NWO droeg inhoudelijk bij aan de voorbereiding van de
conferentie. Open Science is een van
de speerpunten van het Nederlandse
voorzitterschap.

Lennart de Groot wint Vening Meinesz prijs voor aardwetenschappen
(Bron: www.nwo.nl, 8 april 2016)

Lennart de Groot, onderzoeker bij
Fort Hoofddijk, het Paleomagnetisch
laboratorium van de Universiteit
Utrecht, heeft dit jaar de Vening
Meineszprijs gewonnen. De Groot
doet onderzoek naar het magneetveld
van de aarde en naar de fysische
en chemische eigenschappen van
natuurlijke magnetische mineralen.
Hij ontvangt deze tweejaarlijkse prijs
van 10.000 euro voor het beste aardwetenschappelijk onderzoek binnen
zes jaar na promotie.

Vroeger aardmagnetisme
De meeste gesteenten in de aardkorst zijn in meer of minder lichte
mate magnetisch. Het aardmagneetveld beschermt tegen kosmische

straling die bijvoorbeeld de communicatie met vliegtuigen en satellieten
kan storen. De veldsterkte is het
afgelopen millennium met 25%
afgenomen, maar hoe het aardmagneetveld zich op korte tijdschalen
precies gedraagt is onbekend. De
Groot verricht onderzoek naar de
recente geologische geschiedenis
waarbij hij dit aardmagnetisch gedrag
op een nieuwe manier in kaart probeert te brengen. De benodigde data
kunnen alleen gehaald worden uit
mineralen die afkomstig zijn van
gedocumenteerde vulkanische uitbarstingen.
Lennart de Groot ontwikkelde nieuwe testen die de tijd benodigd voor
de – zeer tijdrovende – experimenten

drastisch terugbrengt, wat bijdraagt
aan het succespercentage van de
metingen. Deze methodes worden
nu standaard toegepast in het eigen
lab en in toenemende mate elders in
de wereld. Hij heeft in Nature Communications laten zien dat er regionaal sterke veranderingen in het
aardmagneetveld voorkomen. De
Groot heeft de samenwerking van de
UU met onder andere de TU Delft,
Wageningen UR en de Universiteit
Twente versterkt.

Loopbaan
In 2015 kreeg Lennart de Groot een
Veni-beurs, de eerste beurs van de
prestigieuze persoonsgebonden
Vernieuwingsimpuls van NWO (Veni,

Vidi, Vici). Zijn proefschrift (2013)
bestaat uit onderzoek dat hij zelf
bedacht en geïnitieerd heeft. Het
was van een dusdanige originaliteit
dat voor het eerst in de 50-jarige
geschiedenis van het Fort Hoofddijk
Paleomagnetisch Laboratorium een
cum laude gegeven is.
De Vening Meinesz commissie roemt
het feit dat hij met steeds wisselende vakgenoten publiceert; dat bewijst
zijn onafhankelijkheid. Tevens verspreidt hij actief wetenschappelijke
kennis via vele lezingen, interviews
op radio en andere media. Hij begeleidt enthousiast middelbare schoolleerlingen en vooral studenten, die
hij als co-auteur laat delen in de eer
van wetenschappelijke publicaties.
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boekbespreking
Gerhard Lehrberger & Esther von Plehwe-Leise (éd.), 2015 – Barrois
Oolithe. Vorkommen, Verwendung, Verwitterung und Erhaltung von Kalksteinen aus der Umgebung von Savonnières-en-Perthois und Morley im
Departement Meuse in Frankreich. – Münchner Geowissenschaftliche
Abhandlungen, Reihe B, Ingenieurgeologie, Hydrogeologie, Geothermie,
22, München (Verlag Dr. Fr. Pfeil). – ISBN 978-3-89937-197-0
Het onderwerp van dit monumentale
en rijk geïllustreerd werk (428 pp.) is
eerder beperkt, maar niettemin zeer
interessant, namelijk de oolitische Jura
kalkstenen uit het noordoosten van
de Lorraine. Verschillende van deze
kalkstenen zijn veelvuldig gebruikt als
bouwsteen, daarbij denken we aan de
Savonnières en de steen uit Brauvilliers en Morley. Andere zijn eveneens
als bouwsteen gekend, zoals de steen
van Jaumont, deze uit de regio Commercy (Euville en Lérouville), de
Reffroy en Saint-Joire.

Vertrekpunt voor het boek, gekoppeld
aan een onderzoeksprogramma van
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt,
Duitse Milieu Stichting, www.dbu.de),
is de restauratie van twee erfgoedobjecten: het groot portaal van de
kerk van de abdij van Tepla in Tjechië
en een grafmonument (Goede Herder)
op het kerkhof Melaten in Keulen,
twee 19e eeuwse werken, die dringend nood hadden aan een grondige
restauratie. Het eerste deel van het
boek behandelt deze twee restauratieprojecten.

Na een korte inleiding met de context van de publicatie, worden de
verschillende ontsluitingen en hun
geologische achtergrond in detail
beschreven, evenals de geschiedenis
van de exploitatie. Daarna komt een
petrografische beschrijving en de
technische kenmerken met specifiek
aandacht voor de porositeit en capillariteit aan bod. Verweringsprocessen
worden bestudeerd, meer specifiek
voor de twee monumenten, en de
behandeling voor conservatie en restauratie worden in detail beschreven.
In het tweede deel worden verschillende bijdragen van gebruik van deze
gesteenten in verschillende landen
of regio’s (Frankrijk, Duitsland (meer
specifiek Berlin en Potsdam, Ulm en
Saxen), Nederland en België) gebundeld. Ook komt het werk van twee

Kortom, een werk van essentieel
belang voor iedereen die geïnteresseerd is in de stenen als bouwmateriaal en stenen erfgoed in het algemeen , en dus een echte aanrader!

kringen
9–11 juni 2016

Boulonnais excursie Sedimentologische Kring
Van donderdagavond 9 tot zaterdagavond 11 juni organiseert de Sedimentologische Kring een excursie naar
de Boulonnais met zijn mooie kliffen
uit de Jura. De ontsluitingen laten
een kustsequentie zien van fijne
offshore afzettingen tot een zandige
kustbarrière. De sequentie kan (deels)

Tsjechische beeldhouwers uit de 19e
en 20ste eeuw ter sprake. De meeste
teksten zijn in het Duits, met uitzondering van de Belgische en de
Nederlandse bijdragen, die in het
Engels zijn.

als analoog worden genomen voor
de Jura-afzettingen in de zuidelijke
Noordzee. Tijdens de excursie worden
de laatste inzichten wat betreft sedimentologie, sequentie-stratigrafie en
structurele geologie besproken onder
leiding van onze gidsen Renaud
Bouroullec en Freek Busschers (TNO).

Er zijn 25 plekken voor deze excursie.
Aanmelding kan (tot 13 mei) per
e-mail: sedi.kring@gmail.com
Meer informatie is te vinden op de
website: sites.google.com/site/
sedikring.

Francis Tourneur &
Marleen De Ceukelaire
Université Liège & Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen

personalia
Nieuwe leden
M. Deterd Oude Weme
Dr. G. Postma
drs. C.F. van de Watering
A. Slootman MSc

Verhuisd
dr. M. Antonellini
T. Boxem
ir. F.R. Choufoer
dr. J.M. Coolen
dr. R.A.F. Dalman
drs. N. Holleman
ir. I.T. Wortel

Geaccrediteerd
Hein Raat
Maryke den Dulk
Kees van Ojik
Jasper Griffioen
Geplooide laat Jurassische afzettingen in de klifkust bij Pointe de la Crèche (Boulonnais). Zichtbaar zijn mariene klei
en kalkstenen met twee ingeschakelde zandsteen eenheden (links: Grès de la Crèche, rechts: Grès de Chatillon) die
beiden in een kustmilieu zijn afgezet. | Foto: F.S. Busschers.
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Overleden
ir. N.J. van Dijk

tentoonstelling
Energie - waar gaat dat heen….?
Onder bovengenoemde titel opende onlangs Geologisch Museum
Hofland in Laren een tijdelijke expositie over energie. Deze tentoonstelling zal te bezoeken zijn tot medio 2017. Een bezoek aan dit
museum kan je prima als ‘dagtochtje’ doen in combinatie met een
bezoek aan het veel grotere en bekendere Singer museum of juist
met een mooie wandeling over de aangrenzende heidevelden van
het Goois Natuurreservaat. Uiteraard biedt het museum meer dan
alleen energiezaken.
Meestal presenteren de Hoflanders
een expositie over een geologisch
of archeologisch onderwerp, maar af
en toe willen zij een thema belichten
dat breder is en meer gericht op de
samenleving. Energie in al zijn aspecten is zoiets. Het kostte twee jaar
voorbereiding, maar dan heb je ook
wat. Er is zelfs een audiorondleiding
beschikbaar om de opname van de
feiten die gepresenteerd worden te
vergemakkelijken.

EnergieLab
Het doel van de expositie is om een
onafhankelijk en samenhangend
overzicht te geven van de problematiek rond de energievoorziening en de
overgang naar een meer duurzaam
energiesysteem. Door middel van
posters, vitrines, opstellingen en
interactieve schermen worden de
bezoekers langs de verschillende
thema’s geleid. De samenstellers
hopen dat zij na afloop beter zicht
hebben op bijvoorbeeld de vraag
hoe ons toekomstige energiesysteem
eruit moet gaan zien. Naast de informatie is er ook een bescheiden
‘EnergieLab’ ingericht waar – met
name in de weekenden – voor de
jongere bezoekers op speelse wijze
verrassende energiebronnen en
energie-omzettingen worden gedemonstreerd. Tenslotte is er voor de
jeugd een ‘raad eens wat het was’
vitrine met allerlei inmiddels niet
meer gebruikte voorwerpen die
energie slurpten. Het museum trekt
veel leerlingen in schoolverband uit
de wijde omgeving.

aspecten van energie. Centraal staat
het begrip dat bij alles wat er gebeurt
sprake is van energieomzetting,
waarbij de totale hoeveelheid energie
constant blijft, maar de energie
degradeert naar steeds minder bruikbare vormen. Thema 3: ‘Fossiele- en
minerale brandstoffen’ behandelt het
ontstaan en de winning van onze
fossiele en minerale brandstoffen.
Ook wordt geothermie en het gebruik
van uranium en thorium voor de
opwekking van kernenergie toegelicht. Thema 4: ‘Energiegebruik door
de eeuwen heen’ illustreert hoe
technologie en energiegebruik nauw
met elkaar verweven zijn. De historische ontwikkeling daarvan voerde tot
ons huidig energiesysteem. Thema 5:
‘Ons huidige energiesysteem’ laat
zien hoe onze huidige economie nog
bijna volledig afhankelijk is van het
gebruik van fossiele brandstoffen.
Trefwoorden zijn: exploratie, winning,
omzetting, transport en distributie,

infrastructuur. Thema 6: ‘Energiebronnen en energievraagstukken’ gaat in
op de vraag welke energiebronnen
tot onze beschikking staan om aan
de toekomstige energievraag te voldoen. Bovendien wordt stilgestaan
bij de problemen die de traditionele
energiebronnen opleveren. Tenslotte
behandelt Thema 7: ‘Mogelijke
oplossingen en toekomstscenario’s’
de actuele kwestie van energietransitie. Om de opwarming van de aarde
te beperken en een groeiende wereldbevolking, met een groeiende welvaart, van voldoende energie en
voedsel te voorzien is een omschakeling in ons energiegebruik onafwendbaar. Welke maatregelen moeten
getroffen worden? Wat houdt het
onlangs gesloten energieakkoord in?
Welke mogelijkheden zijn er? Welke
keuzes moeten gemaakt worden? Per
land zijn andere keuzes/oplossingen
mogelijk. Bepaalt de markt of de
overheid waar we naar toe gaan?
Diverse “groene oplossingen” voor
schone energie worden besproken.
Maar hoe gaan we om met de nadelen van deze “groene” oplossingen?
Tenslotte wordt de bezoeker uitgedaagd om zelf mee te denken over
de energiescenario’s van de toekomst. En dat kan dan aan de hand
van een interactief scherm waar je

een energiemix samenstelt. Kies je
allemaal windenergie, hoe ga je dan
om met het ruimtebeslag? Een uitdagend en slim, door het museum zelf
ontworpen presentatie.

Subsidie
Als klein museum dat uitsluitend met
vrijwilligers werkt (ook al zijn die
nog zo gekwalificeerd) bleek het niet
mogelijk om projectsubsidie te krijgen
van de diverse grote energiemaatschappijen, waaronder broeder Shell.
Dit ondanks een duidelijk ‘bidbook’
met planning. De afwijzende opstelling van zulke Geo-gerelateerde
bedrijven stemt je bepaald niet vrolijk, want zonder sponsors kun je het
wel schudden als je goed en eigentijds bezig wilt zijn met je museum.
Gelukkig bleek de Provincie NoordHolland wel bereid een duit in het
zakje te doen. De tentoonstelling
is op 24 maart dan ook feestelijk
geopend door gedeputeerde Talsma
van deze mooie provincie met veel
Geo-sites.
Informatie over de ligging van het
museum, openingstijden en veel
meer vindt u op de website:
www.geologischmuseumhofland.nl
Anne Rutger Fortuin, secretaris GMH

Thema’s
De tentoonstelling is opgebouwd uit
zeven thema’s. Thema 1: ‘Van Oerknal naar welvaart’ visualiseert hoe
de energie, die ontstaan is bij de
oerknal, nu via de zon de basis is van
al het leven en van onze welvaart.
Thema 2: ‘De aard van energie’ geeft
een toelichting op enkele fysische

Voorzitter van het museum Wout Goetzee (links) leidt gedeputeerde Tjeerd Talsma door de tentoonstelling, kort na
de feestelijke opening.
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universiteit
TU-Delft wint de Europese Imperial Barrel Award 2016
Bij de Europese competitie van de Imperial Barrel Award (IBA) afgelopen
maart in Praag – de wedstrijd voor aardwetenschappelijke masterstudenten
en promovendi om een evaluatie te maken van een mogelijk interessant
olie- of gasbekken – heeft het team van de TU-Delft de eerste prijs gewonnen. Het team heeft zich hiermee gekwalificeerd voor de wereldfinale die
gehouden wordt op 17 en 18 juni in Calgary, Canada.

Het winnen van de AAPG Imperial
Barrel Award 2016 European Region
stond bovenaan onze bucketlist. En
het is ons, als team van de TU Delft,
dit jaar gelukt. In acht weken hebben

we een dataset (o.a. seismiek en
putdata) van het Nieuw-Zeelandse
Taranaki Basin geanalyseerd. Dat is
een sedimentair back-arc basin van
Krijt tot Tertiaire ouderdom. Tot dus-

Het winnende team (v.l.n.r.): Fu Kai Yap, Thore Boerboom, Lisanne Douma,
Duaa Alshiroofi, Axel Sandén, met Dave Cook (uiterst links) en Jeremy
Richardson (uiterst recht) van AAPG.

verre was er in het diepwatergedeelte van het evaluatiegebied weinig
potentieel voor olie- en gaswinning
gevonden. Aan ons was de uitdaging
om veelbelovende prospects te vinden
in dit gebied. De resultaten moesten
we presenteren aan een deskundige
jury tijdens de finale in Praag.

Iedere ochtend, stipt om 9 uur meldden we ons in het kantoor van ‘KIWI
Exploration’. Dat is de naam van ons
conceptuele bedrijf om het potentieel
voor olie en gas van het Taranaki Basin
te evalueren. Naast de samenwerking
binnen ons eigen team hadden we
een wekelijkse meeting met deskundigen op dit gebied. Met een kritische
blik bekeken zij ons werk. We hebben
de tektonische evolutie meerdere
malen moeten aanpassen en ‘Cretaceous’ moest absoluut met een hoofdletter. Wie de beste wil zijn, moet
op de details letten. Bijeenkomsten
mondden uit in hevige discussies of
gas in de kleur rood of groen aangegeven moest worden. Begeleidend
geofysicus Gerhard Diephuis wond
zich behoorlijk op toen hij vermoedde
dat we de dry well analysis vergeten
waren. Iedere kleine fout werd

opgemerkt, ook al hadden wij die
dry well analysis al lang in onze
research opgenomen.
Met een gelikte presentatie reisden
we op 16 maart af naar Praag,
waar de AAPG Imperial Barrel Award
gehouden werd. De opdracht was
simpel: ‘Laat niet zien hoe slim je
bent, laat zien hoe makkelijk het is’.
Vlak voordat we het podium zouden
betreden, gaf professor Giovanni
Bertotti ons een flinke peptalk. Het
team was klaar voor de uitdaging
die ons te wachten stond.
Het moment suprême brak aan en
het team was scherper dan ooit. Vol
overtuiging presenteerden we onze
bevindingen en beantwoordden we
alle vragen correct. We konden het
nauwelijks geloven toen de jury ons
bekroonde als winnaar. De TU Delft
won de AAPG Imperial Barrel Award!
Een prestatie die geen enkele andere
Nederlandse universiteit ooit heeft
neergezet. We hebben geschiedenis
geschreven. We lieten veelvuldige
winnaars als Royal Holloway of
London (2e plaats) en University of
Manchester (3e plaats) achter ons.
We zijn apetrots en 5000 dollar rijker.
Daar komt nog eens bij dat we ons
met deze overwinning hebben

11–15 juli 2016

22-23 juli 2016

4th Delft Summer School ‘Gas and
Solvent Enhanced Oil Recovery’.
Info: http://www.delftsummerschool.citg.tudelft.nl/

Mijnbouwexcursie ‘Mining and
Subsidence’. Informatie: http://
www.kngmg.nl/kringen/kring
mijnbouw.html

Juli 2016

Augustus 2016

Geologische stadswandeling in Haarlem. http://www.paleobiologischekring.org

Winterswijk excursie. http://
www.paleobiologischekring.org

Details

agenda
Mei 2016
Excursie Paleobiologische Kring:
‘Carboonflora’. Informatie: http://
www.paleobiologischekring.org

10 mei 2016
GAIA-netwerkdiner in Amsterdam.
Informatie: http://www.gaianetwerk.nl/

9-13 mei 2016
Florida Earth Foundation ‘2016
US-Netherlands 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/

18

Geo.brief mei 2016

11 mei 2016
Jaarvergadering KNGMG. Locatie:
TNO – Geologische Dienst Nederland,
Utrecht. Aanvang: 16 uur. Meer
informatie op pagina 2 van deze
Geo.brief.

6–9 juni 2016
11th European Conference of Synthetic
Aperture Radar. Hamburg, Duitsland.
Informatie: http://conference.vde.
com/eusar/2016/Pages/default.aspx

10 juni 2016
Bessensap 2016. De Rode Hoed,
Amsterdam. Evenement om wetenschappers in contact te brengen
met wetenschapsjournalisten. Informatie: http://www.nwo.nl/actueel/
evenementen/bessensap

4–7 september 2016
2-7 juli 2016
6-daagse landschappelijk-cultureelgeologisch- historische excursie. Reisprogramma en boekingsformulieren
op www.fstravel.nl/reizen.
Info: Tom Reijers, tjareijers@hetnet.nl.

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

ECSA 56 – Coastal systems in transition.
Bremen, Duitsland. Informatie:
http://www.estuarinecoastal
conference.com

24 september 2016
Strandexcursie Cadzand. http://
www.paleobiologischekring.org

internet

gekwalificeerd voor de wereldfinale
die wordt gehouden op 17 en 18 juni
in Calgary, Canada.

Geologische creativiteit
Deelnemen aan de AAPG Imperial
Barrel Award 2016 is een van onze
beste ervaringen ooit als student.
De competitie laat zien wat olieen gasexploratie in werkelijkheid
inhoudt. We hebben colleges kunnen
toepassen in de praktijk. Het is erg
bijzonder en waardevol dat we nu al,
zonder diploma, zoveel praktische
ervaring hebben kunnen opdoen. We
zijn ervan overtuigd dat mee doen
aan de Imperial Barrel Award een
enorme toevoeging is aan iemands
persoonlijke- en professionele ontwikkeling en moedigen daarom toekomstige masterstudenten aan om
de aankomende jaren met net zoveel
enthousiasme deel te nemen aan deze

competitie. We hebben geleerd om
als een echt team samen te werken,
te denken als een geoloog en engineer, onder druk te presteren en om
kritisch te zijn op het werk dat je
levert. Maar het meest belangrijke
wat we hebben geleerd tijdens dit
project is: ‘data is only in our way’.
Oftewel: als er weinig data is, is er
veel ruimte voor geologische creativiteit.
Namens het TU Delft Team,
Lisanne Douma
(Duaa Alshiroofi, Thore Boerboom,
Axel Sandén en Fu Kai Yap)
We willen graag onze sponsoren TNO, Deltares,
Oranje Nassau Energie, EBN, KIVI, Gerhard
Diephuis en TU Delft, en begeleiders Giovanni
Bertotti, Gerhard Diephuis, Harry Doust, Evert
van de Graaff en Jan de Jager bedanken.
Zonder hen was dit nooit gelukt.

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/
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De 18e -eeuwse ‘Puente Nuevo’ overbrugt de kloof ‘Tajo de Ronda’ die het op een conglomeraat-plateau gelegen stadje Ronda doorsnijdt. | Foto Jan Stafleu.

