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van het bestuur

Het verschil tussen de aardweten-
schappelijke opleiding in Delft  
en die in Utrecht of aan de VU in 
Amsterdam leek mij altijd evident. 
Bij mijn studiekeuze heb ik slechts 
een folder over de opleiding in 
Delft gelezen, aangevraagd over 
de telefoon bij de IB-Groep, nu 
DUO. Waarom had ik niet meer 
onderzoek gedaan? Waar baseerde 
ik mijn oordeel op? Op een of 
meerdere niet geverifieerde voor-
onderstellingen? 
Waarschijnlijk ging ik er vanuit dat 
de opleiding Technische Aardwe-
tenschappen, zoals die eind jaren 
negentig heette, vooral toegepaste 
kennis omvatte en dat de ‘gewone’ 
opleiding aardwetenschappen de 
aardse diepte inging. En dat het 
technische aspect in Delft, inclusief 
het rekenen, niets voor mij zou 
zijn. Maar dat terzijde, het gaat mij 
om het eerste. Ik vermoed name-
lijk dat er een meer wijdverbreid 
misverstand aan ten grondslag  
ligt: het beeld dat toegepaste 
wetenschappen niet fundamenteel 
wetenschappelijk zijn. En omge-
keerd, het beeld dat fundamentele 
wetenschap niet toegepast kan zijn 
of worden. 
Niet waar zult u misschien gelijk 
zeggen en met u vele anderen. 
Toch heerst het idee als een soort 
ondertoon in de huidige samen-
leving en zeker ook in de politiek. 
Politici branden hun vingers liever 
niet aan ‘fundamentele’ wetenschap 
want daar ziet de samenleving te 
weinig van terug, behalve een 
wijsneus op televisie. Maar er zit 
een denkfout in die redenering die 
algemeen verbreid is, ook onder 
academici. Tijdens het debat op het 
Nederlands Aardwetenschappelijk 
Congres afgelopen april was dit 
onderwerp van gesprek, waarover 
verderop in deze Geo.Brief een 
verslag en opiniestuk van de hand 
van Michiel van der Meulen, TNO, 
één van de panelleden. Zelfs tijdens 
het NAC-debat, ná uitgebreide tekst 
en uitleg, bleef men zaken door 
elkaar halen. In het kort: funda-
menteel en toegepast onderzoek 
zijn geen tegenpolen.

Wetenschappelijk onderzoek valt 
te verdelen in een aantal richtin-

Toegepaste fundamentele aardwetenschappen

gen. Eén daarvan is wetenschap 
gedreven door nieuwsgierigheid. 
Een andere is wetenschap gedreven 
door toepassing. Met deze indeling 
zijn toepassingsgericht en nieuws-
gierigheidsgedreven onderzoek 
dus tegenpolen. Een andere manier 
van kijken naar soorten onderzoek 
onderscheidt fundamenteel en 
pragmatisch onderzoek. Funda-
menteel onderzoek is als men wil 
begrijpen waarom iets werkt of 
juist niet. Pragmatisch onderzoek 
zoekt de oplossing, niet persé de 
uitleg. Fundamenteel en pragma-
tisch onderzoek zijn daarmee ook 
elkaars tegenpolen. De crux van 
het misverstand zit hem in het feit 
dat nieuwsgierigheidsgedreven  
en toegepast onderzoek zowél  
fundamenteel als pragmatisch  
kunnen zijn. En dat toegepast en 
fundamenteel onderzoek dus geen 
tegenpolen zijn.
Het bouwen van een accurate geo-
logische tijdschaal of werken aan 
de taxonomie van fossielen zijn 
vormen van pragmatisch nieuws-
gierigheidsgedreven onderzoek. 
Onderzoek naar aardbevingen in 
Groningen is pragmatisch toege-
past onderzoek; tenzij er nieuwe 
technieken worden gebruikt of 
nieuwe geologische inzichten  
verworven die elders toepasbaar 
blijken, dan is het een vorm van 
fundamenteel toegepast onderzoek. 
Het onderzoeken van veranderingen 
op de Krijt-Paleogeen grens is 
nieuwsgierigheidsgedreven funda-
menteel onderzoek. De uitkomsten 
zijn niet rechtstreeks toepasbaar, 
maar geven wel fundamentele 
inzichten in de werking van het 
aardse systeem. Geen enkele voor-
spelling over het aardse systeem 
kan zonder een fundamenteel 
begrip over dat systeem, waarvoor 
onze enige onderzoeksmogelijk-
heid het geologische archief is.

Nu ik sinds een jaar werk bij de 
opleiding in Delft, zie ik des te 
meer hoe de toegepaste en 
nieuwsgierigheidsgedreven onder-
zoekslijnen beide onmisbaar zijn. 
En hoe fundamenteel toegepast 
onderzoek vaak is. Bovendien is de 
fundamentele geologische kennis 
die aan toegepast-geologische 

vraagstukken ten grondslag ligt 
uiteraard exact dezelfde. Het zou 
goed zijn als het Nederlandse land-
schap, inclusief publiek en politiek, 
zich meer bewust was van de inde-
ling van onderzoek in het kwadrant 
met nieuwsgierigheidsgedreven en 
toegepast onderzoek langs de ene 
as en fundamenteel en pragmatisch 
onderzoek langs de andere. Zeker 
als het gaat om het verdelen van 
onderzoeksgeld, met als schrijnend 
voorbeeld het gebrek aan geld voor 
pragmatisch nieuwsgierigheidsge-
dreven onderzoek. Wie investeert 
er nu in het verzamelen van geo-
logische feiten en/of materiaal  
zonder toegepast doel? Toch is het  
een belangrijk onderdeel van de 
wetenschap en kennis en uiteinde-
lijk van onschatbare waarde; ter-
wijl collecties steeds meer onder 
druk staan van bezuiniging en de 
collectiebeheerder vaak überhaupt 
al jaren met pensioen is. 
Meer kennis over het kwadrant 
helpt vermoedelijk ook een betere 
communicatie tussen wetenschap-
pers in Nederland. Ieders plek in 
de keten van wetenschap is dan 
helder en meer bewustzijn en res-
pect voor de eigen plek en die van 
de ander zou vanzelf meer samen-
werking moeten opleveren. Dit zou 
een enorme verbetering zijn ten 
opzichte van de verplichte stukjes 
over kennisbenutting die iedereen 
moet invullen op onderzoeksvoor-
stellen. Voor het toegepaste deel 
van de wetenschappers is dit niet 
meer dan logisch, voor het nieuws-
gierigheidsgedreven deel soms 

weken tobben. Het respect en 
daarmee de communicatie en 
samenwerking tussen de onder-
zoekers in de verschillende delen 
van het kwadrant wordt er vaak 
niet door bevorderd, terwijl we 
voor gezonde wetenschap juist alle 
soorten nodig hebben inclusief een 
goede kruisbestuiving. Hoeveel 
belastinggeld naar welk kwadrant 
moet gaan, daar kunnen we ver-
moedelijk dan nog wel een tijdje 
over debatteren, waarvoor Michiel 
van der Meulen in zijn stuk in deze 
Geo.brief een uitstekende voorzet 
doet.
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Je kunt niet aansturen op 
een schitterend ongeluk

Op het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres dit voorjaar in Veldhoven was een discussie 

georganiseerd over het rendement van de wetenschap voor de maatschappij. Professor Appy  

Sluis van de UU had wetenschap voor deze gelegenheid langs twee assen geclassificeerd: 

nieuwsgierigheids gedreven versus vraaggestuurd en fundamenteel versus pragmatisch.   

HMS Beagle, het expeditieschip waarmee Charles Darwin de gegevens verzamelde voor ‘On the Origin of Species’. De lange tijd die het hem heeft gekost om 

dit werk te publiceren komt volgens sommigen door de worsteling die Darwin als adspirant-geestelijke mogelijk heeft gehad met de bredere implicaties 

ervan. De evolutietheorie is niet alleen één van de belangrijkste fundamenten van de aardwetenschappen, maar ook een prachtig voorbeeld van een onge-

zochte vondst, een schitterend ongeluk, waarvan het de vraag is of de condities daarvoor nog wel voldoende bestaan.

Over de vier mogelijke combinaties die dit 
oplevert, werden twee vragen voorgelegd 
aan een panel bestaande uit Caroline 
Slomp, hoogleraar mariene biochemie aan 
de UU, Lucia van Geuns, voorzitter van het 
KNGMG, Jacob Fokkema, hoogleraar geofy-
sica aan de TU Delft, en mijzelf, hoofd kar-
tering bij TNO Geologische Dienst Neder-
land. De vragen waren (1) welke combinatie  
het hoogste maatschappelijke rendement 
oplevert, en (2) of wetenschappers altijd 
verplicht zijn om antwoord te geven op 
maatschappelijke vragen. Aanleiding en 
opzet voor de discussie volgden uit het  
feit dat nieuwsgierigheidsgedreven funda-
menteel onderzoek de laatste jaren steeds 
verder onder druk is komen te staan, in 

samenhang met een steeds sterkere vraag-
sturing op onderzoeksmiddelen.

De gedachtewisseling werd geopend door 
Caroline Slomp die, zoals mag worden ver-
wacht, een warm pleidooi hield voor het 
belang van fundamenteel, nieuwsgierig-
heidsgedreven onderzoek. Mikkend op het 
contrast waaraan paneldiscussies nu een-
maal hun amusementswaarde ontlenen, gaf 
gespreksleider Martijn van Calmthout ver-
volgens het woord aan mij. Ongetwijfeld 
vertrouwde hij erop dat ik als TNO-er zou 
gaan zeggen dat niet nieuwsgierigheidsge-
dreven maar vraaggestuurd onderzoek het 
meeste maatschappelijke rendement ople-
vert, maar tot zijn zichtbare teleurstelling 

was mijn eerste opmerking dat ik het eigen-
lijk grotendeels met Caroline eens was.  
Ik leg hieronder uit waarom, maar wil eerst 
kwijt dat ik de vier onderzoekstypen wél 
herken, maar niet tegenover elkaar zou zet-
ten in een discussie, en ook niet zou willen 
zien concurreren in het echt. De echte, 
maar beetje verborgen vraag was volgens 
mij in welke mate specifiek het universitaire 
onderzoek nieuwsgierigheidsgedreven mag 
of zou moeten zijn. Mijn antwoord daarop 
is: in heel grote mate.

Vadertje Staat stuurt vraag
Lelijk woord eigenlijk: vraagsturing (is het 
ook een werkwoord? ik stuur vraag, jij stuurt 
vraag, of misschien ik vraagstuur, jij vraag-



4    Geo.brief   augustus 2016

specialisten van een aardwetenschappelijke 
faculteit moeten bijvoorbeeld een compleet 
en samenhangend curriculum kunnen doce-
ren, maar als elke individuele wetenschapper 
zijn of haar onderzoek moet richten op  
een feitelijk beperkt aantal courante maat-
schappelijke thema’s, dan boet je aan 
noodzakelijke breedte in. Ja, we hebben 
beslist klimaatwetenschappers nodig. Maar 
ook sedimentologen en structureel geologen 
die los mogen gaan op, respectievelijk, 
scheve gelaagdheid en crenulaties. Waar 
wordt die breedte eigenlijk gewaarborgd?

Op kennisinstituten, voor de aardweten-
schappen bijvoorbeeld Deltares, TNO en 
Alterra, werkt dit anders: die zijn vraagstu-
ring gewend en vinden het logisch dat de 
overheid als opdrachtgever voor hun strate-
gische onderzoek eisen stelt aan inhoud en 
richting. Vraaggestuurd onderzoek zorgt 
dat die instituten kennis opbouwen binnen 
geselecteerde thema’s; het overgrote deel 
van hun omzet wordt vervolgens gereali-
seerd op opdrachten die ze gewapend met 
deze kennis kunnen uitvoeren. Grosso 
modo functioneert dit systeem, overigens 
bij een steeds verder teruglopende over-
heidssteun en de soms lastige situatie dat 
de kennisinvesteringen waar de Nederland-
se overheid om vraagt niet per definitie 
sporen met de behoeften van private en/of 
internationale partijen. Onder Appy Sluis’ 
brede definitie van onderzoek, met ook een 
kwadrant pragmatisch-vraaggestuurd, val-
len in principe ook de R&D activiteiten van 
het bedrijfsleven. Deze worden betaald 
door herinvestering van winst op projecten, 
waarmee de private sector onafhankelijker 
is in de onderzoeksprogrammering dan 
kennisinstellingen. Onafhankelijker is echter 
niet vrijer: in een commerciële setting moet 
onderzoek sneller renderen dan bij gesub-
sidieerde instellingen, waarmee het aan 
vrijheidsgraden inboet en in de regel inder-
daad pragmatisch blijft.

U vraagt, wij draaien?
Dan zijn we toe aan de tweede, beetje 
aparte vraag die ons discussiepanel kreeg, 
namelijk of wetenschappers altijd antwoord 
moeten geven op maatschappelijke vragen. 
Voor mijzelf is een maatschappelijke vraag 
overigens concreter dan de formulering van 
de panelvraagstelling, die bij mij beelden 
oproept van burgers die, bijvoorbeeld op 
de Dam of het Binnenhof, vragen scanderen 
waar wetenschappers vervolgens al dan niet 
mee aan de slag zouden moeten gaan. Ik 
denk eigenlijk dat de meeste Nederlanders 
zich nauwelijks bewust zijn van het bestaan 
van veel van de vragen die inmiddels bijna 
routinematig worden aangemerkt als maat-
schappelijk relevant. In de praktijk hebben 
maatschappelijke vragen meestal de vorm 
van een overheidsopdracht om iets te 

namelijk stug door aan het verder brengen 
van hun vakgebied. Wat je hebt geleerd over 
de wetenschappelijke aanpak en houding 
veroudert echter niet, en dit betekent dat 
het belangrijker is hóe studenten hebben 
leren leren, dan om welke, deels onherroe-
pelijk achterhaald rakende stof het daarbij 
precies ging. Dat de wetenschappers van 
wie je het vak leert heel goed zijn, is op 
termijn ook belangrijker dan wat hun exacte 
specialisatie is. Ik denk dat hieruit volgt dat 
de beste condities voor wetenschappelijk 
toponderwijs daar gelden waar vrij onder-
zoek wordt bedreven, ofwel, in de lelijke 
termen van het onderhavige vraagstuk: 
vraaggestuurde onderzoekers worden  
het best opgeleid door nieuwsgierigheids-
gedreven onderzoekers.

Noodzakelijke breedte 
Natuurlijk mag de overheid namens ‘de 
belastingbetaler’ (of, nog erger, namens ‘de 
burger’) waar voor haar geld vragen. Maar 
dat betekent niet dat iedere hoogleraar  
of docent, die al vele tientallen academici 
opleidt die zich op hun beurt op allerlei 
manieren nuttig gaan maken in de maat-
schappij, gedwongen moet worden om zelf 
ook met maatschappelijk relevante thema’s 
bezig te zijn. Hij of zij moet wel tot de top 
horen, het vak verder brengen en de maat-
schappij goede alumni opleveren. Met teveel 
vraagsturing op universitair onderzoek 
bestaat het risico dat het tegenovergestelde 
van het beoogde effect bereikt wordt. De 

Schelpen van Cerionslakken uit de Bahama’s (Foto: James St. John, Ohio State University, Newark OH; 

het witte exemplaar in het midden is ca. 2 cm). De morfologische diversiteit binnen dit genus bracht 

paleontoloog Stephen Jay Gould tot het formuleren van zijn punctuated-equilibriumtheorie, die een 

belangrijke stap voorwaarts betekende in de evolutieleer. Gould werd hierover geïnterviewd in ‘Een 

schitterend ongeluk’ (VPRO, 1993): een legendarische, zevendelige televisievertelling waarin zes 

wetenschappers hun visie geven op hun werk, de natuur en de mens, met als centraal thema c.q. 

hoofdvraag: ‘Tot waar bent u gekomen in uw begrip over ons denken en doen?’ De kortst mogelijke 

samenvatting van hun antwoorden is tot titel van de serie gemaakt. 

stuurt?). Bij universiteiten en onderzoeks-
instituten komt het er in elk geval op neer 
dat maatschappelijke relevantie steeds 
belangrijker wordt voor onderzoek om in 
aanmerking te kunnen komen voor over-
heidsfinanciering. In de aardwetenschappen 
kom je dan bijvoorbeeld uit bij klimaatsver-
andering en duurzaamheid in het gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen. Inmiddels 
werken horden onderzoekers aan vraagstuk-
ken die variëren van een beter fundamen-
teel begrip tot innovatieve maatregelen, 
overigens niet alleen bij kennisinstellingen, 
maar ook bij het bedrijfsleven en de over-
heid zelf. Voor al deze onderzoekers – en 
de academici die bij de overheid over het 
algemeen ons beleid maken – is het van het 
grootste belang dat ze goed zijn opgeleid. 
In tegenstelling tot onderzoek in het alge-
meen, is dat natuurlijk wel het exclusieve 
domein van de universiteiten. En aangezien 
onderwijs en onderzoek daar hand in hand 
gaan, oefen je met vraagsturing op univer-
sitair onderzoek ook invloed uit op univer-
siteit onderwijs, volgens mij echter niet 
zonder meer ten goede.

Gedurende een academische opleiding 
maak je je kennis en technieken eigen, leer 
je hoe je een vraagstuk wetenschappelijk 
oplost en ontwikkel je een wetenschappe-
lijke houding, d.w.z. kritisch, zoekend en 
gedisciplineerd. Hiervan zijn kennis en 
techniek het meest vergankelijk: nadat je je 
bul hebt ontvangen, werken je leermeesters 
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daar dagelijkse kost en het mooie is dat je 
deze instituten ook daadwerkelijk tot ant-
woorden kan verplichten, dat is namelijk 
een niet onbelangrijk aspect van de con-
tracten waarvan maatschappelijke vragen 
vergezeld gaan. 

Per schitterend ongeluk
Het is goed mogelijk om onderzoek te sturen 
in de richting van de vragen van vandaag en 
morgen. We hebben de mensen, de institu-
ties en, dankzij onze welvaart, ook voldoende 
middelen om alles uit te laten zoeken wat 
we nodig hebben – als we maar willen. Alle 
vier typen onderzoek die in de discussie 
voorbij kwamen (laat ik ze toch maar even 
uitschrijven: nieuwsgierigheidsgedreven 
fundamenteel, nieuwsgierigheidsgedreven 
pragmatisch, vraaggestuurd pragmatisch en 
vraaggestuurd fundamenteel) hebben hun 
bestaansrecht. Nieuwsgierigheidsgedreven 
onderzoek lijkt echter steeds meer het 
onderspit te delven tegen vraaggestuurd 

onderzoeken, of – in het geval van pro-
grammatisch onderzoek – invloed van de 
overheid op de onderzoeksprogrammering, 
waarmee je weer terug bent bij vraagsturing 
en wat daar hierboven over is gezegd. 

Als we ‘maatschappelijke vraag’ meer let-
terlijk opvatten, dus als een opdracht, dan 
hangt de verplichting daarop in te gaan 
vooral af van waar de wetenschapper in 
kwestie werkt. Is dat aan de universiteit  
en zal het onderzoek van hem of haar een 
betere wetenschapper maken, dan zou  
ik zeggen: waarom niet? Kan je daar niet 
terecht – per slot van rekening hebben de 
onderzoekers daar fulltime banen – dan zijn 
er legio mogelijkheden om elders antwoord 
te krijgen. Binnen de aardwetenschappen 
bijvoorbeeld bij de genoemde kennisinsti-
tuten: die leven ervan en creëren op die 
manier bovendien werkgelegenheid voor  
de alumni van de universiteiten. De beant-
woording van maatschappelijke vragen is 

Wereldkaart uit 1570 van de Vlaamse cartograaf Abraham Ortelius, die voor zover bekend als eerste opmerkte dat de kustlijnen van Afrika en Zuid-Amerika zo sterk 

op elkaar lijken dat de continenten van elkaar los lijken te zijn gescheurd. Hoewel in de eeuwen daarop vergelijkbare speculaties zijn gedaan, was het Alfred Wege-

ner die in 1912 een volstandige plaattektonische theorie ontwikkelde, die leidde tot decennia van controverse. Door seismologisch, paleomagnetisch en oceano-

grafisch onderzoek in de jaren ‘50 en ‘60 raakte platentektoniek aan het einde van de jaren ’60 breed geaccepteerd. Dit illustreert prachtig hoe de aardwetenschap-

pen werken. Naar de aard van het studieobject Aarde (groot, oud, complex) gaat het om een sterk cumulatieve wetenschap: je moet wel staan op de schouders van 

je voorgangers om überhaupt ergens te kunnen komen. Paradigma’s zijn daarmee inherent taai en dus meestal niet met een enkel schitterend ongeluk te slechten. 

Platentektoniek, dat andere belangrijke fundament van de aardwetenschappen, is dan ook eerder een schitterende, zij het nogal trage kettingbotsing.

onderzoek. En ja, vraaggestuurd bekt lekker, 
beelden oproepend van het doortastend  
en verstandig besteden van zuurverdiend 
belastinggeld. In mijn eigen omgeving, 
TNO, werkt het. Maar je moet het niet 
overal willen toepassen, daarmee verhinder 
je dat iemand zomaar, per ongeluk, zal blij-
ken te hebben gewerkt aan een vraag van 
overmorgen of zelfs volgende week. Of dat 
iemand iets uitvindt wat niemand kon ver-
zinnen, en dus ook nooit had kunnen vragen. 
Welke doorbraken waar en wanneer zullen 
optreden is helaas niet te voorspellen: de 
onderzoekers in kwestie kunnen dat vaak 
zelf niet eens, laat staan Vadertje Staat. 
Laat de universiteiten qua inhoud dus een 
beetje met rust. Op een schitterend ongeluk 
kun je niet aansturen.

Michiel van der Meulen

TNO, Geologische Dienst Nederland
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.voetlicht

Lennart de Groot wint 
Vening Meineszprijs

Op 8 april ontving Lennart de Groot de Vening Meineszprijs voor zijn onderzoek  

aan het magneetveld van de aarde. De Groot is aardwetenschapper bij Fort  

Hoofddijk, het geomagnetisch laboratorium van de Universiteit Utrecht.  

Wat zoekt hij precies uit?

Lennart de Groot neemt monsters van recente lava’s op Gran Canaria.
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Het is even zoeken naar een geschikt 
moment voor het gesprek. De tijd die ik 
voorstel, ergens halverwege de ochtend, 
komt De Groot bijzonder slecht uit. “Dan 
slaap ik”, mailt hij terug.
De Groot zit dan ook tot 1 september in  
San Diego, om samen te werken met een 
groep Amerikaanse collega’s van het Scripps 
Institute for Oceanography. Uiteindelijk bel 
ik hem op een dinsdagavond meteen na het 
eten. Zelf zit hij vermoedelijk net aan zijn 
eerste koffie van de dag.

Ik heb je website net bekeken. Ik zag foto’s 
van jou in Portugal, Sicilië, de Canarische 
eilanden... Wat ben je allemaal aan het doen? 
Die foto’s zijn uit mijn promotietijd, toen 
werkte ik aan het verbeteren van technieken 
om de sterkte van het aardmagneetveld te 
bepalen. Nu gebruiken we deze technieken 
om de variaties in het magneetveld van de 
aarde van de afgelopen 3000 jaar in kaart te 
brengen. De sterkte van het magneetveld 
varieert niet alleen in de tijd, maar is ook 
afhankelijk van de plaats waar je op aarde 
bent. We weten dat er op het zuidelijk half-
rond een regio is waar het magneetveld 
extreem laag is, de Zuid-Atlantische Ano-
malie wordt die genoemd. Het centrum 
daarvan ligt op dit moment bij Brazilië. 
Iedereen in het vakgebied weet dat, het is 
een zeer bekend fenomeen, maar er zijn op 
het zuidelijk halfrond nauwelijks metingen 
aan het aardmagneetveld gedaan. We heb-
ben er in totaal 250 meetpunten, waarvan 
ongeveer 100 met zekerheid betrouwbaar 
zijn. Op het noordelijk halfrond zijn dat er 
voor hetzelfde tijdvak 3000.
Onze kennis over de Zuid-Atlantische  
Anomalie is dus voornamelijk afgeleid uit 
metingen er ver vandaan. Wij denken dat je 

er meer over te weten kan komen als je ook 
dichterbij gaat meten. Afgelopen maart zijn 
we daarom naar het eiland Réunion gegaan, 
net ten oosten van Madagaskar. Daar zit  
je op de rand van het gebied met de lage 
magneetsterkte. De belangrijkste vraag  
die we willen beantwoorden is of de Zuid-
Atlantische Anomalie beweegt: Verplaatst 
hij zich over de aardbol of ligt hij op één 
plek?

Waardoor kan zo’n anomalie veroorzaakt 
worden?
Door wervelingen in de stroming van de 
buitenkern. De kern werkt als een dynamo. 
De buitenkern bestaat uit ijzer en nikkel,  
en is vloeibaar. Het magneetveld ontstaat 
doordat dit ijzerrijke materiaal om de vaste 
binnenkern stroomt. Onregelmatigheden  
in het aardmagneetveld duiden dus waar-
schijnlijk op onregelmatigheden in die  
stroming in de buitenkern.
Door het aardmagneetveld door de tijd 
goed in kaart te brengen, krijg je eigenlijk 
een inkijkje in de aardkern. Het is in die zin 
een aanvulling op de seismologie. Met seis-
mologische methoden kan je de kern als het 
ware zien, terwijl je met het magneetveld 
een idee krijgt van de dynamiek.

Het aardmagneetveld neemt af, toch?  
Het verliest aan kracht, hoor ik altijd?
Klopt, de afgelopen vijfhonderd jaar is de 
sterkte gemiddeld met zo’n 25 procent 
afgenomen. Wat je er alleen haast nooit bij 
hoort, is dat het nog altijd behoorlijk hoog 
is. Het magneetveld is 40 tot 50 procent 
sterker dan het gemiddeld geweest is in de 
afgelopen miljoenen jaren.
Bovendien zijn er ook wat dit betreft weer 
grote verschillen tussen de verschillende 
gebieden op aarde. Ik stuur je twee plaatjes 
waarop je het magneetveld ziet zoals dat 
gemeten wordt door satellieten van de 
zogeheten ‘SWARM-missie’ van de ESA.  
Het is bijna een momentopname – links een 
plaatje van januari 2014, rechts de verande-
ringen in sterkte vanaf dat moment tot juni 
2014– maar je ziet al dat de regionale ver-

schillen groot zijn. Bij Réunion nam het veld 
toe, in Noord-Amerika juist af. Het toont aan 
dat je geen uitspraken over ‘het magneet-
veld’ kan doen op basis van alleen een paar 
lokale metingen.

Een paar weken geleden deed het bericht 
de ronde dat het aardmagneetveld ooit in 
15 jaar is omgepoold. Dat is dus niet waar?
Niet per se. De metingen waren gedaan in 
een meertje in Italië, dus de onderzoekers 
hadden één meetpunt op de hele aarde. 
Het is lastig om een uitspraak te doen over 
een ompoling van het hele aardmagneet-
veld op basis van één locatie; het kan best 
dat zij een lokaal fenomeen gezien hebben. 
Bovendien is het mogelijk dat er hiaten in 
de stratigrafie zitten. Maar het is wel 
mediageniek natuurlijk.

Is het eigenlijk erg dat het magneetveld 
afneemt? Stel dat het helemaal verdwijnt, 
wordt de aarde dan onleefbaar?
Grappig dat je dat vraagt, het is één van de 
dingen waar we hier in Amerika over aan 
het nadenken zijn. Het magneetveld vormt 
een schild om de aarde dat elektromagneti-
sche straling tegenhoudt – of eigenlijk doet 
afbuigen naar de polen. Eén van de dingen 
die straling doet, is atomen van de atmo-
sfeer wegschieten. Als er heel lang heel veel 
elektromagnetische straling is, dan zal de 
atmosfeer dus op een gegeven moment 
verdwijnen. Mars had ooit een magnetisch 
veld – en ooit ook een dikkere atmosfeer 
dan nu. Je kan je dus afvragen of die atmo-
sfeer tegelijk met het magneetveld is ver-
dwenen.
Ook op aarde zullen we het magneetveld 
kwijtraken, maar pas als de aardbol zo ver 
is afgekoeld dat de buitenkern ophoudt 
met stromen. Dat is niet iets om je zorgen 
over te maken overigens, het duurt nog wel 
enkele miljarden jaren. Maar ook andersom 
is interessant: wanneer kreeg de aarde een 
stabiel magneetveld? Mogelijk was dat op 
het moment dat de vaste binnenkern ont-
stond, want die stabiliseert de stroming in 
de vloeibare buitenkern. Het idee is dat dit 

Het magneetveld van de aarde, gemeten door satellieten van de SWARM-missie van de ESA.  |  Figuur van 

ESA, aangepast door Lennart de Groot

Om de sterkte van het magneetveld in het ver-
leden te bepalen gebruiken onderzoekers lava-
stenen waarvan bekend is wanneer ze gestold 
zijn. Op het moment dat het gesteente tijdens 
het stollingsproces onder een bepaalde grens-
temperatuur duikt – de Curietemperatuur, die 
bij lava meestal tussen de 250 en 580°C ligt – 
raakt het ijzer dat in het gesteente zit gemag-
netiseerd en slaat daarbij de staat van het 
magneetveld van de aarde van dat moment op.
De richting van het magneetveld van destijds 
is met deze methode makkelijk te bepalen, 
voor de sterkte is dat ingewikkelder, omdat  
die ook afhankelijk is van andere zaken als de 
chemische samenstelling en korrelgrootte van 
het gesteente. Voor zijn promotie-onderzoek 
ontwierp De Groot een methode om de sterkte 
van het magneetveld beter en sneller dan 
voorheen te kunnen bepalen.
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Het geautomatiseerde systeem van Fort Hoofddijk dat veel van de metingen aan de gesteentemonsters 

autonoom kan uitvoeren en op die manier veel tijd bespaart. De monsters worden ingeplakt in de 

kubusjes links onder en door de robotarm goed op het apparaat geplaatst. 

we steeds meer apparatuur die werkt met 
elektromagnetische signalen, zoals mobiele 
telefoons, wifi en GPS. Dit soort apparaten 
kan van slag kan raken als de achtergrond-
straling hoger wordt, simpelweg omdat ze 
er niet op ontworpen zijn. We zijn immers 
maar weinig achtergrondstraling gewend. 
Dat kan problemen geven – en dat doet het 
soms ook al wel. Sommige satellieten heb-
ben af en toe last van storingen. Toen dat in 
kaart werd gebracht, bleek dat die storingen 
altijd voorkwamen als ze net boven de Zuid- 
Atlantische Anomalie vlogen.

Laatste vraag dan: Wat heeft je er ooit toe 
bewogen paleomagnetisme te gaan onder-
zoeken?
Dat is deels toeval en deels een bewuste 
keuze. In het laatste jaar van mijn Master 
ben ik een half jaar naar de Colorado School 
of Mines in de Verenigde Staten geweest 
om onderzoek in de seismologie te doen en 
te kijken hoe leuk ik dat vond. Dat beviel 
goed, maar toen me na mijn afstuderen een 
promotieplek werd aangeboden bij Fort 
Hoofddijk hoefde ik niet lang te twijfelen. 
De combinatie van het vakgebied, de goede 
reputatie van de groep, de vrijheid die ik 
zou krijgen om mijn onderzoek te doen… ik 
kon het me niks beters voorstellen.

Marlies ter Voorde

Lennart de Groot studeerde eerst een jaar 
natuurkunde en daarna drie jaar Aardweten-
schappen, waarna hij een Master deed in de 
geofysica. Een deel van deze Master deed hij 
bij de Colorado School of Mines in de Verenig-
de Staten. Vervolgens deed hij zijn promotie-
onderzoek bij de vakgroep Paleomagnetisme 
van de Universiteit Utrecht. De Groot heeft 
vorige jaar een VENI-beurs gekregen voor zijn 
paleomagnetische onderzoek. Dit jaar won hij 
de Veningmeineszprijsvan NWO Aard- en 
Levenswetenschappen. Deze tweejaarlijkse 
prijs wordt uitgereikt aan de meest veelbelo-
vende, pas gepromoveerde aardwetenschap-
per. De prijs is vernoemd naar één van de 
grondleggers van de Nederlandse aardweten-
schappen en wordt mogelijk gemaakt uit de 
nalatenschap van prof. dr. ir. Felix Vening Mei-
nesz zelf. De prijs is bedoeld ter financiering 
van onderzoeksgerelateerde kosten. 

een half tot 1 miljard jaar geleden gebeurde.
Ruim een half miljard jaar geleden ontstond 
tevens op grote schaal nieuw, meercellig 
leven – in relatief korte tijd. Kan het zijn 
dat het met elkaar te maken heeft? Dat er 
dankzij het magneetveld, dat de elektro-
magnetische straling tegenhield, eindelijk 
een atmosfeer kon ontstaan die geschikt 

was voor leven? Het is niet meer dan een 
hypothese hoor, maar het zou best kunnen.

Interessant! Maar zelf hoeven we ons dus 
voorlopig geen zorgen te maken?
Nee. Een afname van het magneetveld zoals 
we nu zien, heeft geen invloed op de atmo-
sfeer of op onze gezondheid. Wel hebben 
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.zaken overzee

De carrousel met 24 stoffilters; elke filter stond 16 dagen open om stof te vangen en werd daarna gesloten. 

Scheepsberichten:
Op jacht naar Saharastof 

De laatste stappen aan wal. Ik doe mijn teenslippers uit, voel het asfalt branden  

onder mijn voetzolen. Dan hoor ik de stem van Sam, de derde stuurman: tijd om  

aan boord te gaan. Met knikkende knieën betreed ik de loopplank van de RRS  

James Cook. Een maand geen vaste grond onder mijn voeten. 
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Een maand lang zullen we de Atlantische 
Oceaan overvaren, van Antigua tot Tenerife, 
op 12 graden boven de evenaar. Woestijn-
stof bestuderen vanaf een schip: toen 
expeditieleider Jan-Berend Stuut van het 
Koninklijke NIOZ (Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee) me uitnodigde voor 
deze expeditie staarde ik hem aanvankelijk 
ongelovig aan. Waarom zou je stof najagen 
op volle zee? Omwille van het klimaat, 
legde geoloog Stuut me uit. Al sinds 2012 
bestudeert hij in het kader van het NWO-
project DUSTTRAFFIC de invloed van Sahara-
stof op de Atlantische Oceaan (zie ook  
Geo.brief 2015/3). Het minerale stof, vooral 
bestaande uit kwarts en veldspaat, bevat 
onder meer ijzer. En ijzer is een belangrijke 
voedingsstof voor het fytoplankton in de 
oceaan. 

CO2-kringloop
Dat plantaardige plankton bestaat voor een 
groot deel uit eencellige algen. Van opgelost 
ijzer is bekend dat het algenbloei stimuleert, 
dus ook het ijzerrijke oceaanstof zou als 
mest kunnen dienen voor het plankton. Die 
microscopische algen doen aan fotosynthese, 
en hebben CO2 nodig. Een toename van 
algen leidt tot een verhoogde opname van 
CO2 en dat is goed nieuws in de strijd tegen 
het broeikaseffect. Stuut en zijn collega’s 
verwachten dat het uit de Sahara overwaai-
ende woestijnstof in de oceaan zorgt voor 
een ‘ballast-effect’: de stofdeeltjes sleuren 
het plankton mee naar de diepzee en 
begraven het daar, waardoor het opgenomen 
broeikasgas aan de CO2-kringloop wordt 
onttrokken.
Mocht hun hypothese kloppen, en mocht 
het Saharastof inderdaad een broeikasgas-
reducerende werking hebben, zou het dan 

in de toekomst mogelijk zijn om woestijn-
stof in de oceanen ‘in te zaaien’ om zo de 
opwarming van de aarde af te remmen? 
Mogelijk, maar er zijn waarschijnlijk ook 
andere gevolgen en die moeten we eerst 
goed kunnen inschatten. Dus eerst moet er 
natuurlijk grondig onderzoek worden gedaan 
naar de effecten van woestijnstof op het 
mariene leven, en daarom zijn we hier. Vijf-
entwintig geologen en biologen, voor het 
grootste deel verbonden aan het NIOZ. Ook 
enkele wetenschappers van Marum zijn mee; 
aan dit Duitse onderzoeksinstituut worden 
projecten uitgevoerd die sterk verbonden 
zijn met DUSTTRAFFIC. 
Onderzoek doen in een voortdurend 
schommelend lab: het is flink wennen,  
ontdek ik na een paar dagen varen. Marien 
geoloog Geert-Jan Brummer wil me door de 
microscoop wat bijzondere foraminiferen 
laten zien. Hij is gespecialiseerd in deze 
kalkbouwende eencellige beestjes en 
onderzoekt hun voorkomen met behulp van 
een fijnmazig planktonnet dat om de paar 
dagen overboord gaat. Maar zodra ik me 
vooroverbuig naar de microscoop begint 
mijn maag te protesteren. 

Mariene sneeuw
Even een luchtje scheppen op dek dan maar. 
Daar is promovenda Michelle van der Does 
– veiligheidshelm, schoenen met stalen neu-
zen – net aan het assisteren bij het te water 
laten van de ‘drifting traps’. De drijvende 
sedimentvallen bestaan uit plexiglasbuizen 
die zijn bevestigd aan een lange kabel. Op 
dieptes van 100, 200 en 400 meter bevinden 
zich vier van die doorzichtige buizen, op  
de bodem voorzien van een speciale gel.  
De drifting trap wordt voor een periode van  
24 uur te water gelaten en verzamelt in die 

tijd sediment dat naar beneden dwarrelt: 
stof en organisch materiaal.
Normaal gesproken gaat dat dwarrelen van 
plankton zo traag dat veel al desintegreert 
voor het de oceaanbodem bereikt: daarbij 
komt weer CO2 vrij, waardoor het effect  
van de opname teniet wordt gedaan. Soms 
ligt de snelheid op minder dan een meter 
per dag. Aangezien we momenteel pakweg 
5 kilometer water onder ons hebben, zou 
dat voor een organisch deeltje een reis van 
ruim 14 jaar betekenen om de bodem te 
bereiken. Maar dankzij het eerder genoemde 
ballast-effect ontstaat er een relatief zware 
samenklontering van stof en organische 
deeltjes: mariene sneeuw. Die zware 
‘klontjes’ zinken veel sneller.
Aan het wateroppervlak is er niets van de 
val te zien behalve wat oranje bollen: de 
drijvers. “Die zorgen ervoor dat we de val 
een etmaal later nog kunnen terugvinden”, 
legt Van der Does uit. ’s Nachts de val te 
water laten (en weer opsporen) kan ook:  
er zit een knipperend lichtje aan. Van het 
verzamelde sediment wordt vervolgens de 
C/N-ratio bepaald. De verhouding tussen 
koolstof en stikstof in het organisch materi-
aal zegt iets over de ‘dwarrelsnelheid’. Als 
die maar hoog genoeg ligt, dan blijft de 
C/N-ratio ook op grotere diepte hetzelfde 
als aan het oppervlak. Met andere woorden: 
dan zou de verhouding in de onderste bui-
zen van de drifting trap, op een paar honderd 
meter diepte, ongeveer gelijk moeten zijn 
met die in de bovenste buizen. 

Natuurlijke lijm
Naast ons op het dek staat de Groningse 
malacoloog Jaap de Boer. Hij is als weekdier-
expert vooral geïnteresseerd in pteropoda: 
vleugelslakjes. Deze planktonische slakken 
bewegen onder water door hun slijmvoet 
als een fladderende vlindervleugel te bewe-
gen. Pteropoda maken ook ‘webben’ van 
slijm om voedsel mee te vangen, en dat 
slijm laat als natuurlijke lijm stofdeeltjes en 
het organische materiaal samenklonteren 
tot mariene sneeuw.
Binnen in het lab staan intussen de Portu-
gese Catarina Guerreiro en de Duitse Anne 
Roepert oceaanwater te filteren om de 
daarin aanwezige coccolithoforen te kunnen 
onderzoeken: eencellige algen die omringd 
zijn door schildjes van calciumcarbonaat. 
Guerreiro is geïnteresseerd in de soorten-
samenstelling, Roepert hoopt de micro-
organismen te kunnen gebruiken als nieuwe 
proxy voor het zoutgehalte van de oceaan in 
het verleden. Naast hen maakt Laura Korte, 
promovenda aan het NIOZ, de zesliterflessen 
gereed voor de incubatie-experimenten. 
Met behulp van de CTD – een instrument 
dat Conductiviteit, Temperatuur en Diepte 
onder water meet – worden op verschillen-
de dieptes watermonsters genomen om de 
flessen mee te vullen. 

De James Cook in de haven van St. John, Antigua.
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In de flessen wordt (al eerder verzameld) 
Saharastof toevoegd aan het oceaanwater 
om te kijken hoe de planktonconcentraties 
erdoor worden beïnvloed. Bij sommige fles-
sen wordt stof in droge vorm toegevoegd, 
bij andere gaat het juist om stof dat is 
opgelost in een beetje ‘namaakregenwater’. 
Daardoor kunnen de wetenschappers 
nagaan of de nutriënten uit het stof beter 
oplossen (en daarmee beter beschikbaar 
zijn) voor het plankton als ze met regen in 
de oceaan belanden in plaats van tijdens 
een droge zandstorm.
De flessen leer ik gedurende de reis van 
dichtbij kennen: samen met masterstuden-
ten Oliver Knebel en Dirk Jong en postdoc 
Chris Munday help ik een paar ochtenden 
mee met het sjouwen van de flessen van 
het achterdek naar het lab en weer terug. 
De flessen staan namelijk buiten op dek, in 
een soort badkuipen waarin voortdurend 
oceaanwater wordt aangezogen om de 
temperatuur gelijkmatig en natuurgetrouw 
te houden. 

Zonnebril voor de algen
Of de was te drogen hing, vroeg ik Laura  
de eerste dag voorzichtig, wijzend op de 
screens die over de badkuipen waren 
gespannen. Ze lachte. “Nee, dit is bedoeld 
om te voorkomen dat er te veel licht door-
dringt. Het water in de flessen komt immers 
vanuit de oceaan, op een diepte dat er wei-
nig zonlicht doordringt. Plotselinge bloot-
stelling aan de volle zon zou zorgen voor 
een te grote ‘lichtshock’ voor het plankton. 
Daarom hullen we de flessen eerst ook  
netjes in vuilniszakken, alvorens ze naar het 
lab te tillen waar er watermonsters worden 
genomen.”
Aan boord zijn nog twee Laura’s. De ene  
is NIOZ-promovenda Laura Schreuder, die 

onderzoek doet naar de aanwezigheid van 
levoglucosan in het Saharastof: een van  
de belangrijkste bestanddelen die wordt 
gevormd tijdens het verbranden van bio-
massa en een mogelijke ‘marker’ voor bos-
branden in het verleden. Schreuder vervangt 
dagelijks de filters in de twee blauwe kast-
jes op het voordek, die lucht aanzuigen. 
Naarmate we dichterbij ons einddoel, Tene-
rife, komen, zijn de stoffilters in de kastjes 
steeds vaker oranjebruin van al het stof.
De derde Laura is een boei. Ook uitgerust 
met stoffilters, die een jaar lang midden  
op de Atlantische Oceaan hun werk doen. 
De boei zit ingenieus in elkaar en bevat een 
windvaantje zodat de ‘stofzuigopening’ 
steeds vol op de wind kan staan en een  
carrousel met 24 filters. Elke zestien dagen 
draait een nieuw filter voor de opening, 
zodat in totaal ongeveer een jaar stof kan 
worden gemonsterd. 
‘Eigenlijk een soortgelijk systeem als we in 
de onderwatervallen gebruiken’, legt Stuut 
me uit. Die ‘moored sediment traps’ zijn 
metersgrote plastic trechters die op diverse 
plekken langs het transect met kabels op de 
zeebodem zijn bevestigd. Sommige bevin-
den zich op 1200 meter diepte, andere op 
3500 meter diepte. Elke sedimentval is 
voorzien van 24 buisjes die (elk ook weer 
zestien dagen) de marine sneeuw verzame-
len. Zo lopen de monstermethodes boven 
en onder water synchroon.

Microplastics
Zo veelzijdig zijn de onderzoeken, en zo 
gezellig zijn de wetenschappers, dat de 
maand voorbijvliegt. Voor ik het weet 
breekt de afscheidsbarbecue aan. Een paar 
meter van de smeulende kolen stookt 
microbioloog Corina Brussaard haar eigen 

vuurtje: boven een campinggasstelletje 
warmt ze een pannetje (gemaakt van een 
half colablikje) met zeep op. ‘Heavy duty 
soap’, zoals ze dat hier aan boord noemen, 
om na smerige klusjes weer schone handen 
te krijgen. Daartoe is een scrubmiddel toe-
gevoegd: allemaal kleine bolletjes poly-
ethyleen. Brussaard bestudeert eigenlijk de 
invloed van mariene virussen op het plank-
tonisch zeeleven, maar heeft een zijproject: 
ze doet onderzoek naar plastic afval in de 
oceaan. Z0 vist ze met een net naar micro-
plastics, om die straks terug in Nederland 
onder de microscoop beter te kunnen 
bestuderen. Tegelijkertijd checkt ze pro-
ducten die aan boord worden gebruikt. Die 
zeep bijvoorbeeld lijkt onschuldig, maar 
alle plastic bolletjes komen met het spoel-
water zo in de oceaan terecht. ‘Kijk maar, 
er blijft een plastic residu achter’, zegt ze, 
wijzend op de inhoud van het colablikje. Als 
je nou een duurzamere scrub zou gebruiken, 
koffie bijvoorbeeld, schuurt dat evengoed 
het vuil van je handen, zonder nadelige 
gevolgen voor het zeeleven. De kapitein van 
de James Cook is verrast en onder de indruk 
van haar onderzoekje, en zegt dat hij gelijk 
over wil gaan op een alternatief. 

De vaste wal laat niet lang meer op zich 
wachten: de volgende ochtend meren we 
aan in Santa Cruz, de haven van Tenerife. Ik 
loop schoorvoetend de loopplank af. Ik zal 
de deinende golven missen, en mijn bevlo-
gen medereizigers. 

Gemma Venhuizen

Het achterdek van de James Cook met een net uit zee opgeviste boei.

Vissen op microplastic in de oceaan.
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Sediment load in rivers is an indicator of 
erosional processes in the upstream river 
catchment areas. Tectonic uplift, precipita-
tion and run-off, hill slopes and vegetation 
influence erosion in natural systems. Agri-
culture and deforestation are expected to 
increase the sediment yield, but dams and 
reservoirs can trap much of this sediment 
before it reaches the ocean. 

Different erosion patterns recorded 
by zircon, muscovite and suspended 
sediment
The Yangtze is an important river to examine 
changes in erosion patterns caused by 
human activities. More than 400 million 
people – 6.6% of the world’s population – 
are living in its catchment, which can be 
subdivided into an upper, middle and lower 
area. Widespread settlement sites found in 
the Yangtze basin date back to five thousand 
years ago. Pollen records and sediment  
volume estimates in prograding deltaic 
sediments of the past 6000 years in the 
Yangtze mouth suggest that the natural 
erosion rates were significantly disturbed 
by human activities since approx. 2000 yr BP. 
The present day suspended sediment load 
is sensitive to the influence of recent 
human activities and climate change in  
the Yangtze River basin and, in principle, 

.promotie

Human impact on erosion patterns and 
sediment transport in the Yangtze River

Xilin Sun received his MSc degree  
at China University of Geosciences  
(Wuhan), which is one of the biggest 
Earth Sciences schools in China.  
Now he is working on his PhD at VU 
Amsterdam on a scholarship from 
the China Scholarship Council. He 
choose ‘Human impact on erosion 
patterns of the Yangtze River’ as the 
topic of his thesis. Using 40Ar/39Ar 
ages of detrital muscovite he could 
identify the sediment provenance 
and erosion patterns of the Yangtze 
River and he combined these with 
archeological data. 

reflects contemporary erosion patterns. 
Modern erosion patterns can therefore be 
derived from the modern suspended sedi-
ment load data. However, medium grained 
(200–500 µm) muscovite grains are trans-
ported as bed load in the complex river 

channel systems in the middle and lower 
reaches of the Yangtze River and thus 
require more time to travel from the source 
to the delta. Therefore, the age (provenance) 
and (relative) amount of these medium sized 
muscovite grains in the delta sediments are 

Comparison of different records in the Yangtze River basin since 9000 cal yr B.P. Vertical gray band indi-

cates the time period dominated by human activities. Vertical pink and brown lines indicate 1900 yr BP 

(± 100) and 1000 yr BP (±100), respectively. A: Erhai lake sediment magnetic susceptibility curve used 

as an erosion proxy [Xlf], together with pollen record (Dearing et al., 2008). B: Pollen record of core 

sediment in Shayema Lake in the upper reaches (Jarvis, 1993). C: Cu and Ni concentration of sediment 

in Liangzi Lake in the middle Yangtze River reaches (Lee et al., 2008). D: Pollen record of core 103B in 

Poyang Lake in the middle reaches (Jiang and Piperno, 1999). E: Accumulation rate based on age and 

depth data of core CM97 (Hori et al., 2001) and downcore variations in the ratios of Cu and Cd to Al of 

core ECS0702 in the Yangtze delta (Liu et al., 2010). F: The population change in China (Lu and Teng, 

2000). PRC-People’s Republic of China.
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Sediment record of the human impact 
in Yangtze
The sediment accumulation rate in the 
Yangtze delta has increased abruptly since 
approx. 1900 yr BP, which corresponds well 
with the changes of pollen and heavy metal 
concentration in sediment cores. The pollen 
records from core sediment in the Poyang 
Lake in the middle reaches show a remarka-
ble increase of herbaceous pollen (Poaceae) 
and decline of arboreal pollen (Quercus) at 
approx. 1900 yr BP. These changes can be 
related to an expansion of regional defor-
estation and concomitantly increased agri-
cultural activities due to a rapid increase  
in population in Han Dynasty times (2206–
1780 yr BP). The population increased from 
approx. 13 million at the time of the early 
Han dynasty to ca. 70 million at the time of 

the middle Han Dynasty. There was a rapid 
increase in the concentrations of Cu, Ni and 
Cd in the sediments around 1900 yr BP in 
the Liangzi Lake and the delta. The expan-
sion of agricultural activities due to a rapid 
increase in population may have caused an 
increase in the utilization of metal smelting 
for manufacturing of tools from the start  
of the Iron Age. Moreover, burning trees  
to produce carbon for metal smelting may 
have been a factor that increased deforest-
ation and hence facilitated erosion.
The magnetic sedimentary record in the 
Erhai Lake points to an abrupt increase in 
erosion after 1000 yr BP, which is consistent 
with an increase in pollen concentration of 
Poaceae in Erhai Lake in the upper reaches. 
The sediment accumulation rate in the 
Shayema Lake showed a remarkable 

A schematic map showing the drainage basin and locations of archeological sites in the Yangtze River 

basin. Ages of archeological sites were obtained from the 14C database of the Institute of Archaeology, 

Chinese Academy of Social Sciences (http://casseng.cssn.cn/).

expected to record the ‘old’ (in the order of 
thousands of years) erosion patterns of the 
Yangtze River basin. Zircon grains, studied 
by He et al. (2014), are expected to reflect 
an even ‘older’ erosion pattern because zir-
con grains require even more time to travel 
from source to sink in rivers due to their 
higher density as compared to muscovite. 
We used the major element composition and 
40Ar/39Ar ages of detrital medium grained 
muscovites in the bed load to identify and 
assess the contribution of various tributaries 
to sedimentation in the Yangtze delta. To 
sample the bed load, approx. 2 kg of medi-
um grained sand was collected at sample 
locations along the edge of the active chan-
nel. The sediment contribution calculated 
from the muscovite data was then compared 
with that estimated from modern suspended 
sediment load data from gauging stations. 
Muscovite data and the current suspended 
sediment load suggest different erosion 
patterns, reflecting an ‘old’ and a ‘young’ 
erosion pattern, respectively. The difference 
between these two erosion patterns likely 
reflects the enhanced human activity 
(deforestation, cultivation, and mining)  
that became increasingly more important  
in controlling erosion than the long-time 
natural factors.

The extension of human settlements 
in the Yangtze basin 
Our suggestion that changes in erosion  
patterns are related to increasing impact of 
human settlement in the catchment area is 
verified with archeological data. It has been 
recognized that human activities (farming, 
deforestation and mining) accelerate erosion. 
New settlements are often followed by a 
pulse of sediment delivery into rivers. As 
shown by 14C dating, the earliest human 
settlements appeared in the middle and 
lower reaches of the Yangtze before 6000 yr 
BP, extended to the upper Yangtze River 
during the period of 6000 to 3000 yr BP 
and significantly increased since 3000 yr BP 
in the Jinsha River basin (the upper part of 
the Yangtze river). This is consistent with the 
intense present-day erosion in the Jinsha 
River basin. This implies that human activi-
ties would have started to influence the 
erosion later than 6000 yr BP in the upper 
Yangtze and substantially enhanced erosion 
rates later than 3000 yr BP. The ‘old’ mus-
covite erosion patterns therefore most likely 
reflect erosion between 6000 and 3000 yr 
BP. According to He et al. (2014) the detrital 
U-Pb zircon data of the river sediments 
suggest that the disturbance of the land-
scape by human settlement, enhancing 
sediment production, started as early as 
approx. 5000 BP in the Yangtze River basin 
and that the middle Yangtze experienced 
more intense erosion than other areas of 
the Yangtze River.

From left to right: Xilin Sun, Vincent de Breij (MSc student VU Amsterdam), Zengjie Zhang (PhD student 

China University of Geosciences Wuhan)  and Lorenzo Gemignani (PhD student VU Amsterdam) are in 

the Yangtze River basin for sample collection.
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increase since approx. 1000 yr BP, which 
corresponds with an increase in herbaceous 
pollen (Gramineae) concentration in this 
lake. This change can be related to the 
quick increase of the population to more 
than 100 million people after 1000 yr BP in 
China. Moreover, a large-scale migration 
event into the upper reaches of the Yangtze 
River from the north of China occurred dur-
ing the Tang Dynasty (ca. 1382–1003 yr BP). 
We suggest that the effects of human set-
tlement gradually overruled natural erosion 
since approx. 1000 yr BP in the upper 
reaches. 
In summary, increased population during 
the Iron Age was accompanied by rapid 
development of agriculture in the upper 
reaches of the Yangtze River, and can be 

identified as the cause of intensification  
of soil erosion. All the foregoing suggests 
that the human impact on erosion and con-
sequently sediment load gradually super-
sedes long-time factors controlling natural 
erosion in the Yangtze River basin, especially 
since approx. 1900 yr BP in the middle-lower 
reaches and around 1000 yr BP in the upper 
reaches. 

Xilin Sun
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.stukje steen

Watervangen in marmer

V.l.n.r. de Wiener Trinkbrunnen in het Rathauspark in marmer uit Griekenland (1991); op de Hoher Markt in Rosa Brasil (1990); en aan het begin van de 

Kärntner Straße in Verde Giada, een serpentiniet uit de Aostavallei ( 1991).

De stad Wenen toont een opmerkelijke  
collectie natuursteen in de vorm van drink-
fonteintjes verspreid door de stad, de 
zogenaamde Wiener Trinkbrunnen. Ze zijn 
gemaakt door de Oostenrijkse beeldhouwer 
Hans Muhr. Er zijn er twintig, geplaatst  
tussen 1990 en 1998. De circa anderhalve 
meter hoge gebeeldhouwde watervangers 
bestaan uit een stuk natuursteen, geplaatst 
op vier bronzen pootjes met aan de voor-
kant een waterleiding en waterbassin uit 
brons en een bronzen bekroning. Er zijn 

verschillende natuursteensoorten gebruikt 
zoals de ‘marmers’ Rosa Brasil (roze-bruine 
marmer uit de Braziliaanse deelstaat Espiri-
to Santo), Estremoz uit Portugal en Aurora 
Rosa (beide uit Estremoz), Untersberger 
Rötlich (de breccie van Untersberg ten zui-
den van Salzburg), Spitzer en een groene 
kalksilicaatmarmer uit Nederoostenrijk. 
Verder migmatiet (Multicolor uit Karnataka, 
India), rapakivigraniet uit Finland (Baltic 
bruin en rood), nefeliensyeniet (‘labrador’ 
uit de omgeving van Larvik, Noorwegen), 

serpentiniet (Verde Giada uit het Aostadal), 
Friesacher en Kärntner serpentiniet uit Hirt 
in Kärnten, travertijn (Aban), Krastaler 
rook- en rosekwarts, Azul Macaubas en  
een dumortierietkwartsiet uit Brazilië.  
Als visitekaartje van de stad Wenen zijn ze 
ook cadeau gedaan aan een aantal steden: 
Berlijn, Budapest, Chicago, Genève, Hong-
kong, Leipzig en Stockholm.

Tekst Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Foto’s Timo G. Nijland
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nwo

De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
heeft een belangrijke stap gezet in de 
verandering naar een nieuwe organi-
satie met een nieuwe bestuursstruc-
tuur. De leden van de nieuwe Raad 
van Bestuur, die per 1 januari 2017 
aantreedt, zijn bekend. Naast de begin 
juni aangekondigde nieuwe voorzitter 
van NWO prof. dr. Stan Gielen, zal de 
Raad van Bestuur bestaan uit een  
portefeuillehouder Bedrijfsvoering en 
Financiën en vier wetenschappelijke 
leden, die na aanpassing van de  
NWO-wet elk voorzitter worden van  
de toekomstige domeinbesturen.

Deze vier wetenschappelijke leden zijn 
prof. dr. Ineke Braakman, prof. dr. 
Jeroen Geurts, prof. dr. ir. Jaap Schouten 
en prof. dr. Wim van den Doel. Drs. 
Caroline Visser wordt bestuurslid met 
de portefeuille Bedrijfsvoering en 
Financiën. De leden van de nieuwe 
Raad van Bestuur treden in functie op 
1 januari 2017. Het zittende bestuur 
van NWO is verheugd over de nieuwe 
benoemingen en zal zich van harte 
inzetten om in goed overleg met het 
nieuwe bestuur vorm te geven aan 
een soepele en spoedige overdracht in 
het najaar, aldus Jos Engelen, voorzitter 
van het Algemeen Bestuur van NWO.

Nieuwe organisatie en 
bestuursstructuur
De organisatie van NWO wordt effici-
enter en transparanter ingericht. De 

De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
heeft aan 158 pas gepromoveerde 
onderzoekers een Veni-beurs van 
maximaal 250.000 euro toegekend. 
Daarmee kunnen ze gedurende drie 
jaar hun eigen onderzoek uitvoeren. 
Zes beurzen zijn bij aardwetenschap-
pers terecht gekomen. In de Veni-
ronde van 2016 investeert NWO in 
totaal 39,5 miljoen euro in vrij en 
nieuwsgierigheidsgedreven onder-

negen gebieden waaruit NWO tot nu 
toe bestaat worden geclusterd tot vier 
domeinen: Exacte en Natuurweten-
schappen (ENW); Toegepaste en 
Technische wetenschappen (TTW); 
Sociale en Geesteswetenschappen 
(SGW) en Zorgonderzoek en Medische 
wetenschappen (ZonMw). Tevens 
worden de instituten ondergebracht 
in een institutenorganisatie.
Per 1 januari 2017 start de organisatie 
met de nieuwe organisatiestructuur en 
treden de leden van de nieuwe Raad 
van Bestuur aan. Na aanpassing van de 
NWO-wet worden Ineke Braakman, 
Jaap Schouten en Wim van den Doel 
domeinvoorzitter van, respectievelijk, 
ENW, TTW en SGW. Geurts begint per  
1 januari als voorzitter van het zelf-
standige ZonMw, waarvan de integra-
tie als vierde domein binnen NWO 
voorzien staat voor begin 2019.
De toekomstige Raad van Bestuur 
van NWO fungeert als collegiaal 
bestuur en wordt verantwoordelijk 
voor de integrale strategie en pro-
grammering van de organisatie en 
de budgetverdeling over de domeinen 
en instituten. Zo kan NWO zich meer 
dan nu strategisch positioneren, wint 
ze aan besluitvaardigheid en organi-
serend vermogen, kan ze middelen 
flexibeler inzetten en gaat ze meer 
werken vanuit één samenhangende 
programmering.

Meer informatie over de nieuwe  
strategie en organisatie van NWO is 
te vinden op: http://www.nwo.nl/
over-nwo/nieuw+nwo

Kustverdediging is van levensbelang 
om bevolkingen en economieën te 
beschermen. Geconcentreerde zand- 
suppleties waarbij zand van de zee-
bodem nabij het strand wordt gestort 
zijn recent voorgesteld als modern 
alternatief voor kustverdediging. Om 
het gedrag van deze zandsuppleties 
te voorspellen worden uitgebreide 
metingen uitgevoerd en numeriek 
model gemaakt.

Oorzaken van droogtes:  
dichtbij of veraf?
Obbe Tuinenburg – Universiteit 
Utrecht, Geowetenschappen
Dit onderzoek bestudeert de atmo-
sfeer tijdens droogtes. De vraag is of 
droogtes worden veroorzaakt door een 
tekort in vocht-aanvoer in de atmo-
sfeer, of dat de vocht-aanvoer normaal 
is, maar deze niet leidt tot neerslag. 
Door deze inzichten in droogte-mecha-
nismen en -oorzaken kunnen droogtes 
beter voorspeld worden.

Afbreken om bodemkoolstof 
op te bouwen
Dr. J.T. (James) Weedon (m),  
VU - Aard- en Levenswetenschappen
Het beheren van bodems om meer 
koolstof op te slaan uit de atmosfeer 
is belangrijk voor het tegengaan van 
klimaatopwarming. Onderzoekers zul-
len met DNA-methoden onderzoeken 
hoe bladeren van verschillende plan-
tensoorten worden afgebroken door 
uiteenlopende gemeenschappen van 
schimmels en bacteriën, en hoe de 
daardoor geproduceerde koolstofrijke 
moleculen accumuleren in de bodem. 

Leden nieuwe Raad van Bestuur 
NWO zijn bekend
(Bron NWO, 8 juli 2016)

NWO kent Veni-beurzen toe aan 6 aardwetenschappers

(Bron: NWO – 15 juli 2016) zoek. Veni maakt, samen met Vidi  
en Vici, onderdeel uit van de Ver-
nieuwingsimpuls van NWO.
De zes aardwetenschappers die de 
beurs gekregen hebben en hun 
onderzoeksvoorstel:

In kaart brengen van vloeistof 
routes door schalies
Dr. M.E. (Maartje) Houben (v), UU – 
Geowetenschappen
Vloeistofstroom door schalie is traag 
en connectiviteit van poriën is slecht 
begrepen. De onderzoekers zullen 

verschillende combinaties van expe-
rimenten en beeldvormingstechnieken 
gebruiken om de vloeistof routes in 
schalies in kaart te brengen.

Hoe planten te eten
Dr. S. (Stephan) Lautenschlager (m), 
Naturalis – Geologie
Gedurende de afgelopen 500 miljoen 
jaar hebben verschillende diergroepen 
zich aangepast aan een plantendieet. 
Dit ging gepaard met veranderingen 
in de schedel- en kaakstructuren. Om 
te begrijpen wat noodzakelijk is om 
planten efficiënt te verorberen, zal 
dit project de schedelstructuren van 
plantenetende dinosaurussen onder-
zoeken middels digitale modellen en 
computersimulaties.

Bergen zand van zee naar land
Dr. T.D. (Timothy) Price (m),  
UU – Geowetenschappen
De natuurlijke aangroei van stranden 
en duinen houdt kuststroken klimaat-
bestendig tijdens de verwachte zee-
spiegelstijging. Het blijft echter gro-
tendeels onbegrepen hoe zand zich 
van de zeebodem naar het duin 
begeeft. In dit onderzoek worden 
deze landwaartse zandverplaatsing 
geanalyseerd en gemodelleerd om 
strand- en duinaangroei beter te 
begrijpen en te voorspellen. 

Natuurlijke morfologische  
diffusiviteit als voedingsbron 
voor zandhongerige kusten
Dr. Ir. M.A. (Matthieu) de Schipper (m), 
TU Delft - Civiele Techniek en Geo-
wetenschappen

Analytische modellen van een dinosaurusschedel.  |  Bron: Naturalis
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Door percolerend water gevormde stalactieten laten meer ijzer dan koper zien.
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Hier in Wales werd de grondslag gelegd 
voor de moderne geologische tijdschaal.  
De vrienden Roderick Murchison (“We should 
greatly err, if we endeavoured to force all 
ancient nature into a close comparison with 
existing operations”) en Adam Sedgwick  
(“I cannot promise to teach you all geology, 
I can only fire your imaginations”) schreven 
samen rond 1835 ‘On the Silurian and  
Cambrian Systems, Exhibiting the Order  
in which the Older Sedimentary Strata  
Succeed each other in England and Wales’. 
Later kregen de heren ruzie over de periode-
grens en werd een Salomonsoordeel geveld 
door Charles Lapworth: het Ordovicium is in 
oorsprong een compromis. Wie van Caerfai 
Bay via St. Davids, Tremadog en Cwm  
Hirnant naar Llandovery rijdt, krijgt behalve 
een indrukwekkend landschap ook honderd 
miljoen jaar fanatiek bediscussieerd 
gesteente voorgeschoteld.
Tussen Tremadog en Cwm Hirnant, onder-
weg van Vroeg- naar Laat-Ordovicium, liggen 
de Llechwedd Slate Caverns. Hier kun je een 
kijkje nemen in de wereld van de leisteen-
winning. Een kabelspoor brengt je naar een 
diepte van 160 meter en evenzoveel jaren 
terug in de tijd, naar het Victoriaanse tijd-
perk. Leisteen van de Nant Ffrancon Sub-
groep dagzoomt in de streek maar op enkele 
plaatsen en kon in die tijd nog niet in groeves 
worden ontgonnen. Ondergrondse winning 
van hoogwaardige leisteen vond na de  
ontdekking in 1849 plaats in een mijn met 
uiteindelijk zestien verdiepingen.
In de mijn is goed te zien hoe gebruik werd 
gemaakt van de geologie. Lagen stollings-
gesteente vormen de stabiele plafonds 
boven enorme grotten waaraan wel een 
generatie lang werd gewerkt door (erg) jong 
en (niet erg) oud. Het ondergrondse werk 

.excursie

Een blik op de leisteen  
van Llechwedd

Bij Wales, Cymru voor locals en Cambria in het Latijn, denkt iedere geoloog direct aan het Cambrium. 

Ordovicen en Siluren hebben er heel wat robbertjes gevochten, vooral met Romeinen. Nu is het er 

rustig. Zelfs natuurgeweld is opvallend afwezig. Paleozoïsche gesteenten zijn er juist in overvloed.

was zwaar en ongezond. Ook bovengronds 
loerde het gevaar. De beste leisteen kon in 
platen van driekwart millimeter dikte worden 
gespleten maar bij de afwerking van dit 
hooggradig metamorfe gesteente kwam 
veel schadelijk stof vrij. 

Hemelsbreed nog geen 10 kilometer verder-
op is als toetje de kopermijn van Sygun te 
bezichtigen. Vulkanisme onder zee produ-
ceerde niet alleen de lava van de latere pla-
fonds in Llechwedd. Het vormde ook aslagen, 
een bron van koper en verwante metalen 
die op kleine schaal in Wales werden 
gewonnen. Zeewater dat daarin 450 miljoen 
jaar geleden doordrong, was goed in staat 

om koper uit tufsteen op te lossen. Op een 
diepte van twee kilometer vormde zich uit 
dit verrijkte hydrothermale water kopererts 
door mineralisatie. Nu hoef je daarvoor veel 
minder diep de Aarde in. Na een paar minu-
ten gebukt lopen, staat je dankzij oxidatie 
van chalcopyriet een prachtig kleurenspel 
te wachten. Voor de gewone toerist is de 
veel jongere druipsteen spectaculairder.  
De bruine kleuren wijzen op ijzer. Koper  
van elders op de wereld wordt uit bijgeloof 
massaal achtergelaten. Zo is de cirkel weer 
rond.

Sytze van Heteren

Klimtouwen hangen langs leistenen wanden onder een vlak plafond. Sporen van door mijnwerkers 

gemaakte gaten zijn nog goed te zien.
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aankondigingen

Nieuwe leden
Ir. R.E. Lappere
dr. G.G.O. Lopes Cardozo
dr. B. Vlaswinkel
H.A.G. Woolderink MSc

Verhuisd
drs. J.M. van Alebeek

Augustus 2016
Winterswijk excursie.  
http://www.paleobiologischekring.org

4–7 september 2016
ECSA 56 – Coastal systems in transition. 
Bremen, Duitsland. Informatie: 
http://www.estuarinecoastal 
conference.com

13 september 2016
GAIA-netwerkdiner in Den Haag. 
Informatie: http://www.gaia- 
netwerk.nl/

25 september 2016
Strandexcursie Cadzand. Informatie: 
http://www.paleobiologischekring.
org/homepage/?p=546

25 september – 1 oktober 2016
PGK-excursie naar Marokko. Informatie: 
http://www.pgknet.nl/#2398

4 oktober 2016
Kring-Noordlezing door prof. Wim van 
Westrenen (VU): ‘The Moon, Perfect 
Specimen of the Early Earth’. Informa-

tie: http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

8 november 2016
Kring-Noordlezing door dr. Karin van 
Thienen Visser (TNO): ‘Geochemecha-
nical modelling in the Groningen area; 
an update’. Informatie: http://www.
kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

17 november 2016
GAIA-netwerkdiner in Utrecht. Infor-
matie: http://www.gaia-netwerk.nl/

18 november 2016
Herfstsymposium Ingeo-kring: ‘Geo-
technical Earthquake Engineering’. 
Informatie: http://www.ingeokring.nl/
pages/news.php

6 december 2016
Kring-Noordlezing door dr. Ir. Jan van 
Elk (NAM): ‘Developing insights in 
surface seismicity in the Groningen 
area. Informatie: http://www.
kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

agenda

personalia

Het KNGMG kan jaarlijks de 
Escherprijs uitreiken voor de beste 
afstudeerscriptie van studenten van 
een Masteropleiding Aardweten-
schappen. Het doel van de prijs, die 
vernoemd is naar de Leidse Hoog-
leraar Algemene Geologie prof. dr. 
B.G. Escher (1885–1967), is de bevor-
dering van innovatief onderzoek en 
een gedegen verslaggeving hiervan. 
Een scriptie kan een fundamenteel, 
toegepast of interdisciplinair karakter 
hebben. Voor een fundamenteel 
onderwerp zijn originaliteit en hypo-
thesevorming de belangrijkste criteria; 
bij een toegepast onderwerp kijkt de 
jury vooral naar het vernieuwende 
en probleemoplossende karakter; bij 
onderwerpen die gebaseerd zijn op 
een interdisciplinaire aanpak wordt 
met name gelet op innovatieve idee-
en. De jury van de Escherprijs bestaat 
uit aardwetenschappers afkomstig uit 
het bedrijfsleven, de (semi-)overheid 
en de universitaire wereld. Naast een 

Escherprijs studiejaar 2015/16

bedrag van 2500 euro ontvangt de 
winnaar een oorkonde, een jaar lid-
maatschap van het KNGMG en een 
uitnodiging om te publiceren in The 
Netherlands Journal of Geosciences. 
Het prijzengeld van de Escherprijs 
wordt beschikbaar gesteld door Shell. 
Denkt u zelf in aanmerking te komen 
voor de prijs of begeleidt u een student 
wiens/wier scriptie bovengemiddeld 
is, stuur dan de scriptie digitaal (als 
pdf-file) naar het secretariaat van  
het KNGMG, onder vermelding van 
‘Escherprijs 2015/16’. De inzending 
dient voorzien te zijn van een korte 
inleiding van de scriptiebegeleid(st)
er. De sluitings datum voor inzendin-
gen is 1 oktober 2016. Het adres van 
het secretariaat is kngmg@kngmg.nl 

De jury hoopt weer een groot aantal 
scripties te mogen ontvangen! Voor 
meer informatie zie www.kngmg.nl/
genootschap/ escherprijs.html

A. Asschert MSc
dr. A.J.W. Everts
drs. P.W. Huibregtse
drs. F.R. Pardoel
dr. J. Schokker
dr. G.H.M.A. Strik
dr. K. van Thienen-Visser
dr. M. Wilpshaar

boekbespreking

Steengoeie wandelingen

10 geologische wandelingen langs 
gevels en groeves • Hans Oude  
Nijhuis • 2016 • Uitgeverij 
Ge garandeerd Onregelmatig  
• ISBN 9789078641452 • c 14,95

Een nieuwe wandelgids met geologie 
als uitgangspunt. Tien wandelingen – 
van 4,5 tot 16,5 km, sommige heb-
ben doorsteekjes en kunnen ingekort 
worden – langs natuursteen in 
Nederland. Natuursteen in alle 
mogelijke gedaantes: verwerkt in 
gebouwen, als zwerfkeien meege-
nomen door het ijs en later door de 
mens verwerkt tot grafmonument, 
en als ‘los materiaal’ – grind, zand, 
klei en leem – grondstoffen voor 
gebouwen en wegen.
In dit boekje staan niet alleen de 
‘klassieke’ wandelingen langs eeu-
wenoude gebouwen en hun natuur-
steen (Utrecht of Maastricht). Ook de 
naoorlogse architectuur komt aan 
bod (Rotterdam) en natuursteen die 
niet verwerkt is tot bouwsteen, maar 
als geïsoleerde kunstwerken alles 
vertelt over de geologische geschie-
denis en de prehistorie van de streek 
(zwerfkeien in Amersfoort, hunebed-
den in Drenthe), verdwenen indus-
trieën (steenbakkerijen in Rijssen), 
het gebruik van water en zwaarte-
kracht (de sprengen bij Velp), of juist 
springlevende takken van industrie 
zoals de winning van zand en grind 
(Lobith). Zelfs kustbescherming  
en scheepvaart komen aan bod  
(Terschelling).
Die combinatie maakt dit boekje erg 
leuk. Drie wandelingen gaan door 
binnensteden (Utrecht, Rotterdam, 
Amersfoort), drie verbinden stad en 
platteland (Velp, Rijssen, Maastricht), 
twee hebben het (pre)historische 

gebruik van natuursteen als onder-
werp (Bemelen, Borger), één heeft 
de moderne winning van grondstof-
fen als onderwerp (Lobith) en in de 
laatste wandeling komt zelfs de 
lading van een vergaan vrachtschip 
aan bod (Terschelling). 
Naast een uitgebreide beschrijving, 
heeft iedere wandeling een duidelij-
ke plattegrond en de GPS-tracks zijn 
gratis te downloaden via de website 
van de uitgever (www.gegarandeerd 
onregelmatig.nl). Geologische infor-
matie wordt in iedere wandeling 
weer kort uitgelegd, wat verwarrend 
is als je het hele boekje achter elkaar 
doorwerkt (‘dat stond er toch al een 
keer?’), maar ideaal is als je gewoon 
gaat lopen en alleen je eigen wande-
ling leest. Het laatste deel van de 
gids bevat een (erg) korte geologi-
sche introductie over welke soorten 
gesteenten waar in of op de aard-
korst gevormd worden en hoe je ze 
kunt herkennen, een geologische 
tijdschaal en iets over fossielen. 

Ik heb nooit geweten dat de eerste 
maten van Beethovens vijfde symfo-
nie gebruikt zijn in het uitzichtpunt 
op de Keienberg; ik wist wel dat ze 
moeilijk te dirigeren zijn. Het feit dat 
er nog resten van smalspoor terug te 
vinden zijn in de wandeling bij Rijs-
sen (wij bezitten een Spoorijzer 
smalspoorlocomotief) is voor mij 
reden genoeg om die als eerste te 
gaan doen. Met de wandeling rond 
Velp als goede tweede. Ik vind dit 
boek meer dan de moeite waard.

Aukjen Nauta
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Het Hoofdbestuur van het KNGMG 
roept hierbij de leden van het 
Genootschap op om kandidaten  
voor de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning 2016 te nomineren. 

In 1951 stelde het KNGMG een ere-
penning in, uit te reiken aan ‘een 
persoon die zich op wetenschappelijk, 
maatschappelijk of onderwijskundig 
gebied voor de aardwetenschappen 
in Nederland uitzonderlijk verdien-
stelijk heeft gemaakt’. De penning 
werd vernoemd naar Willem van 
Waterschoot van der Gracht (1873–
1943), geoloog, mijnbouwer, jurist, 
directeur van de Rijksopsporing van 
Delfstoffen (de latere Geologische 
Dienst), succesvol oliegeoloog, mede- 
oprichter van de American Association 
of Petroleum Geologists (AAPG), en 

Van Waterschoot van  
der Grachtpenning 2016

mede-oprichter en eerste voorzitter 
van het KNGMG. 
De toekenning van de Van Waterschoot 
van der Grachtpenning geschiedt op 
voordracht van één of meerdere leden 
van het KNGMG. Op de KNGMG-website 
vind u een overzicht van degenen aan 
wie de penning in voorgaande jaren is 
toegekend: doorklikken vanaf de start-
pagina naar Genootschap, dan naar Van 
Waterschoot van der Grachtpenning. 

Kansrijke voordrachten zijn voorzien 
van een helder geschreven motivatie 
aangevuld met de nodige documenta-
tie (CV, publicatielijst), en worden 
ondersteund door meerdere leden 
en/of instellingen. U kunt een voor-
dracht indienen tot 1 september 2016 
bij het secretariaat van het genoot-
schap, e-mail: kngmg@kngmg.nl.



Keteldalen markeren een bocht in de glaciale Nant Ffrancon Valley in Snowdonia. Aan het einde van het Llyn Ogwen meer vormen Ordovicische leisteen 

en tuf samen de kern van een syncline.


