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van het bestuur
Veldwerk vanuit de ruimte?
Ik ben zo vrij de appreciatie van
veldwerk in twee kampen te groeperen. Allereerst het stoere imago,
vaak gevoed door zonovergoten
documentaires waarin cowboys en
-girls met breedgerande hoeden
en luidruchtige 4W-drives liefst
een T-rex staan op te graven of
metingen doen op een dampende
vulkaan. Kinderen vanaf vier jaar
zijn er wild van en volwassenen
stiekem ook. Wie vindt het niet
heerlijk weg te dromen oog-in-oog
met de scherpe tanden van Trix die
uitdagend naar je happen in het
Pesthuis in Leiden? En al dat moois
hebben we te danken aan veldwerk. Dit gevoel wordt voor velen
versterkt door memorabele herinneringen aan lange nachten in
tentenkampen met jaargenoten in
een tijd waarin onze hoofden niet
dolden van targets en planning.
En dan is er het suffe imago.
U kunt het zich na deze heroïsche
uiteenzetting misschien niet meer
voorstellen. Maar het veld is niet
digitaal, het veld is traag, en het
belangrijkste, het veld lijkt vaak
moeilijk te quantificeren en is dat
soms ook, net als geologie dat soms
überhaupt is. Er wordt dan gedacht
aan de bioloog die met groene
hoed (met veer) nog steeds het
vlieggedrag van dassen bestudeerd
door maandenlang met verrekijker
en bloknoot naast een dassenburcht te bivakkeren (dit vrij naar
Herman Finkers). Het wordt niks en
dient nergens voor. En, veldwerk
is vakantie voor onderzoekers die
eigenlijk moeten werken aan hun
inbreng voor de samenleving, maar
liever belastinggeld besteden aan,
met een beetje geluk, goede wijn
in dito restaurants. En dat de onderzoekers zelf nog zo graag het veld

ingaan is tot daar aan toe, maar
waarom moeten studenten zonodig
het veld in? Het veld kost geld en
tijd en is het niet logischer al dat
te leren in een digitale omgeving?
Kan dat? Kunnen we alle kunde die
we in het veld leren ook in een
digitale omgeving leren, of in een
practicum thuis? Waarschijnlijk een
vraag waar al velen voor mij zich
over gebogen hebben en mogelijk
zomaar iets waar we over decennia
om lachen. Ik stel mij voor dat er
dan een dusdanige virtual reality
omgeving gecreëerd kan worden
dat je niet alleen in de bergen en
over ontsluitingen kunt rondlopen,
maar de stenen ook kunt voelen,
proeven en ruiken, er zelfs op kunt
hameren en ze kunt bestuderen
met een lens en meten met jacobsstaf en kompas. Als dat kan, tja,
dan wordt echt veldwerk mogelijk
vrijwel overbodig. Tot die tijd zijn
er fantastische initiatieven zoals de
digitale oefenruimte van Shell die
de PGK recent heeft bezocht. De
digitale wereld lonkt. En inderdaad
kun je veel tools en trucs leren
zonder op locatie te zijn. In Delft
zijn we bezig met het opzetten van
een veldwerk in het CITG-gebouw.
Gewapend met een kaart van het
gebouw, een kompas en een loep.
U denkt nu aan de hamer, maar
die bewaren we beter voor buiten,
gebouwbeheer moet ons plan ook
leuk blijven vinden. In het CITGveldwerk gaan studenten een
twintigtal ‘outcrops’ langs om
laagstanden te meten, gesteentes
te determineren en te karteren.
Daarmee kan men een geologisch
profiel reconstrueren, net als in het
echt. Alle kunde moet er dan zijn
om de werkelijke veldtijd optimaal
te benutten. Maar dit Delftse veld-

van de redactie
Voor u ligt de laatste Geo.brief van 2016. We willen een ieder
die in het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd hiervoor
hartelijk bedanken. Wij wensen alle lezers fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2017.
De redactie
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werk is geen vervanging van het
echte, juist een poging tot verdieping tijdens het echte.
Maar er zijn misschien goede redenen waarom veldwerk inderdaad
overbodig raakt. Want er hangt
namelijk allerlei meetapparatuur
hoog in de lucht waaruit we data
kunnen ophalen vanuit ons kantoor
in de uiterst ongezonde zithouding.
Die apparatuur hangt aan satellieten.
Wat kunnen we eigenlijk allemaal al
meten? Veel kent u waarschijnlijk,
mogelijk indirect. Maar kunnen we
echt indirect geologische informatie
vergaren vanuit de ruimte? En de
data gebruiken bij het zoeken naar
resources? Het antwoord is ja.
Dat wist u waarschijnlijk best, maar
toch blijkt dat de traditionele aardwetenschapper uit de academie,
maar ook de industrie, weinig op
de hoogte is van alle vorderingen.

En zeker van de mogelijkheid om
zelf inbreng te hebben bij de
beslissing welk soort apparatuur de
lucht in gaat. Daarom hierover op
20 januari een KNGMG Kringendag
in samenspraak met de Netherlands
Space Office (NSO) in de SpaceExpo
in Noordwijk. We hebben zes
experts uitgenodigd om ons te vertellen hoe je veldwerk kunt doen
vanuit de ruimte. Inclusief een
rondleiding in de SpaceExpo moet
dit een goede poging worden om
te leren welke ‘nieuwe’ mogelijkheden er zijn voor de verstokte
breedgerande hoedendrager die
elk jaar trouw met hamer en
waterfles stenen staat te hakken.
In deze Geo.brief alvast een stevige
voorproef op dit thema.
Hemmo Abels

kngmg
Van Waterschoot van der
Grachtpenning voor Jan Smit
Het hoofdbestuur van het KNGMG
heeft, na positief advies van de
Genootschapsraad, unaniem besloten
om de van Waterschoot van der
Grachtpenning 2016 toe te kennen aan
Prof. Dr. Jan Smit voor zijn buitenge
wone bijdragen aan de Nederlandse
Aardwetenschappen.
Jan Smit is met zijn baanbrekende
onderzoek naar het uitsterven van
veel van het leven op de KrijtPaleogeen grens een van de grond
leggers van het vakgebied van de
Event Stratigraphy. Hij is een interna
tionaal vermaard onderzoeker met
een indrukwekkende reeks publica
ties op zijn naam, begenadigd docent
en schrijver voor een breed publiek.
Voor het KNGMG en de Paleobiologi
sche kring heeft hij zich binnen de
besturen lange tijd verdienstelijk
gemaakt.
Jan studeerde aan de Universiteit
van Amsterdam en promoveerde daar
later cum laude op zijn onderzoek
naar de (toen nog) Krijt-Tertiairgrens.
Hij werkte een aantal jaren aan de Uni

versity of California, Los Angeles, waar
na hij terugkeerde naar Amsterdam.
In 2003 werd hij benoemd tot hoog
leraar Event Stratigraphy aan de Vrije
Universiteit. Ook na zijn emeritaat in
2013 is hij zeer actief gebleven in de
wetenschap.
Zijn scherpe observaties in het veld
en uitnodigend enthousiasme maken
hem tot een geliefd docent. Met zijn
heldere uitleg heeft hij zijn werk
toegankelijk gemaakt waardoor zijn
verklaring voor de K-Pg-grens door
een meteorietinslag nu breed aan
vaard is.
Zijn werk is al meerdere malen beloond
met nationale en internationale
onderscheidingen en uit de breed
gedragen voordracht voor de Van
Waterschoot van der Grachtpenning
blijkt nogmaals onze grote waarde
ring voor zijn werk.
De uitreiking zal plaatsvinden op een
nog te bepalen datum en lokatie.

nwo
Effect op het leven na meteorietinslag

Boring op zee ontrafelt meteorietinslag Yucatan
(Bron: NWO, 18 november 2016)
Zesenzestig miljoen jaar geleden
sloeg een meteoriet op aarde
in die een grote uitstervingsgolf
veroorzaakte: het einde van het
dinosauriërstijdperk. Door het
ontstaan van de zogenoemde
peak-ring in de inslagkrater te
onderzoeken, hoopten wetenschappers erachter te komen of
er juist op die helse plek weer
nieuw microbieel leven is ontstaan. In Science (18 november)
heeft een internationaal onderzoeksteam nieuwe gegevens
gepubliceerd over de Chicxulub
inslagkrater in Yucatan.
In april/mei 2016 zette een interna
tionaal team van onderzoekers een
boring op de plek van de Chicxulub
inslagkrater bij het Mexicaanse
schiereiland Yucatan, de plek waar
de meteoriet insloeg die verantwoor
delijk is voor het uitsterven van 75%
van het leven inclusief de fameuze
dinosauriërs. De krater ligt enkele
honderden meters onder het water
oppervlak. Na een serie catastrofale
gebeurtenissen als gevolg van de
inslag (schokgolf, tsunami, jaren van
zonsverduistering, afkoeling van het
klimaat) stierven vele soorten uit,
om plaats te maken voor, onder
andere, de placentale zoogdieren.
Het doel van de boring was – naast

het uitzoeken van het ontstaan van
een peak-ring – het zoeken naar de
invloed van hydrothermale activiteit
na de inslag en kennis over de terug
keer van leven na de catastrofale
inslag.

Peak-ring
Het Science artikel ‘The formation
of peak-rings in large impact craters’
richt zich op het ontstaan van de
zogenoemde peak-ring, een ring van
bergen rond het centrum van de kra
ter. De boring, uitgevoerd vanaf een
boorplatform op zee, is de eerste die
ooit in de peak-ring gezet is. Een
peak-ring ontstaat alleen bij grote
meteorietinslagen. Chicxulub is voor
zover bekend de enige inslagkrater
op aarde met een nog intacte peakring; een zwaar geërodeerd voor
beeld is Manicouagan in Canada, maar
ze komen ook voor op de maan, Venus
en Mercurius. Het gaat hierbij niet om
de bekende cenotes – deze onder
grondse waterpoelen op het vaste
land van Yucatan zijn de restanten van
de buitenste ring van de ongeveer
200 kilometer brede Chicxulub krater.
Uit de boring in de peak-ring kwam
gebroken, geschokt en gesmolten
gesteente dat voldoende bewijs gaf
voor een sterk hydrothermaal systeem
na de inslag. Dieper liggend materiaal
stroomde in verticale bewegingen
tussen het gebutste gesteente van
de peak-ring. De meteoriet is met

zo’n snelheid ingeslagen, dat eerst
het zeewater weggevaagd werd
en daarna een deel van de zee
bodem weggeslagen is. Gesteente
dat 10 kilometer diep onder de
oppervlakte lag, werd ingedrukt,
is voor een deel opgesmolten en
naar buiten geduwd. Het gesteente
bewoog daarna naar de plek van de
inslag toe aan het aardoppervlak, en
stortte vervolgens naar beneden in en
naar de zijkant toe, om de peak-ring
te vormen. In enkele minuten tijd
bewoog het gesteente zo’n 30 kilo
meter. De oorspronkelijke inslagkrater
stortte daarna trapsgewijs van binnen
naar buiten in waarna de definitieve
krater ontstond die minder diep, maar
drie keer breder was dan de eerste
‘transient’ inslagkrater. De hitte van
deze gebeurtenissen en het hete
gesmolten gesteente in de krater
maakten de weg vrij voor allerlei
hydrothermale invloeden.

Nieuw leven
Het gesteente in de peak-ring werd
vervormd door de enorme krachten.
Het werd poreus en minder dicht en
bleek een goede beschutte plek te
zijn voor het ontstaan van nieuw
microbieel leven, met voedingsstof
fen die door circulerend opgewarmd
water werden meegenomen vanuit
de diepte. Het sediment dat daarna
de krater opgevuld heeft, toont aan
dat daar weer nieuw leven ontstond
geologisch gezien kort na de inslag –
±10.000 jaar – een periode waarin
het leven in de oceanen wereldwijd
op een heel laag pitje doordraaide
met de restanten van het oude leven.
De onderzoekers denken daarom dat
bij het meteorietenbombardement op
de aarde, zo’n 4 miljard jaar geleden,
er ook gesteente is gevormd met
vergelijkbare eigenschappen die het
ontstaan van leven kunnen hebben
bevorderd.

waardoor een compleet 3D-beeld
van de hele boorkern is verkregen.
Ze zijn daarna in twee helften gesne
den. Eén helft is gebruikt door de bij
de cruise betrokken onderzoekers, de
andere is bestemd voor toekomstig
gebruik door andere onderzoekers
van de organisaties die bij de boring
betrokken waren.
De expeditie werd uitgevoerd door
het European Consortium for Ocean
Research Drilling (ECORD) als onder
deel van het International Ocean
Discovery Program (IODP). Aan IODP
doen 25 landen mee, waaronder
Nederland. NWO betaalt het Neder
landse lidmaatschap, waardoor
Nederlandse onderzoekers de kans
krijgen deel te nemen aan boor
expedities.
IODP doet boringen en metingen in
sediment en gesteente in de zeebo
dem. Het onderzoek levert een schat
aan kennis op over de structuur van
de aarde, de oorzaken en gevolgen
van klimaatverandering en het leven
lang geleden. Dit soort onderzoek is
te kostbaar voor individuele landen.
Expeditie 364 naar Yucatan was zo
dicht bij het vasteland dat ook ICDP
meedeed, de ‘continentale’ tegen
hanger van IODP waarvoor NWO
eveneens de Nederlandse contributie
betaalt. De boring vond plaats vanaf
een boorplatform, dat voor de gele
genheid was gehuurd. Aan deze
expeditie 364 nam voor Nederland
prof.dr. Jan Smit deel, emeritushoogleraar aan de VU. Hij is medeauteur van het Science artikel.
Informatie van ECORD over expeditie 364
is te vinden op: http://www.ecord.org/
expedition364/

Boring

Locatie van de boring van expeditie 364. | Bron: www.lpi.usra.edu; illustratie:
David A. Kring

De gezamenlijke IODP-ICDP expeditie
(expeditie 364) haalde gesteente
naar boven van 506 tot 1335 meter
onder de zeebodem, daterend van
66 miljoen tot 50 miljoen jaar geleden.
De boorkernen zijn onder meer onder
zocht met een medische CT-scanner,
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.fieldwork from space

Ruimtevaart: vooruitgang uit traditie

Met beroemde personen als Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek heeft Nederland een
traditie hoog te houden op het gebied van wetenschap en technologie in het algemeen en de uitvinding
en ontwikkeling van (meet)instrumenten in het bijzonder. Op een vakgebied als de astronomie komen
beide samen en de Nederlandse astronomie is daarom al eeuwenlang toonaangevend in de wereld.
Maar ook de Nederlandse ruimtevaart stoelt op deze fundamenten van wetenschap, astronomie,
technologie en instrumenten.

Nederland vanuit het ISS gefotografeerd door André Kuipers. | © ESA
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Als ‘klein’ land heeft Nederland een vooraanstaande positie in Europa en de wereld
op het gebied van de ruimtevaart, in het
bijzonder wat betreft het ontwikkelen
van geavanceerde meetinstrumenten. Een
van de pronkstukken in de lange reeks aan
Nederlandse ruimte-instrumenten is het
astronomie-instrument HIFI dat gevlogen
heeft als onderdeel van de Herschel-ruimtetelescoop van ESA. Het HIFI-instrument
deed van 2009 tot 2013 voor het eerst
nauwkeurige metingen aan de sterrenhemel
in het sub-millimeter infraroodgebied.
Dankzij deze metingen begrijpen wetenschappers veel beter hoe de kosmische
gas-cyclus in elkaar zit, wat te maken heeft
met het doorgronden van de geboorte van
sterren en planeten en de rol van (water)
moleculen daarbij.

om de aarde draaien, blijft de informatie
up-to-date en zijn satellieten een uitermate
geschikte manier voor monitoring en ‘early
warning’. Dat komt ten goede aan onze
kennis van het systeem aarde en daarmee
uiteindelijk aan het welzijn, de veiligheid en
de welvaart van de mensheid.

Nieuw tijdperk

ESA – Europese ruimtevaartorganisatie
De European Space Agency (ESA) is de
Europese ruimtevaartorganisatie. ESA ontwikkelt het Europese ruimtevaartprogramma
en zorgt ervoor dat investeringen in de
ruimtevaart ten goede komen aan wetenschap, toepassingen en technologieontwikkeling. Er zijn momenteel 22 landen lid van
ESA, Nederland behoorde indertijd tot de
oprichters. De grootste vestiging van ESA,
het technologisch centrum ESTEC, bevindt
zich in Noordwijk. ESA houdt zich vooral
bezig met ruimtevaartactiviteiten die voor
individuele landen te groot of te complex zijn
om alleen uit te voeren. De ESA-programma’s
zijn erop gericht meer te weten te komen
over onze aarde, de directe omgeving daarvan, ons zonnestelsel en het heelal. Ook
ontwikkelt ESA de hiervoor noodzakelijke
technologieën en diensten. ESA ondersteunt
het Europese wetenschappelijke ruimte
onderzoek, maar ook de Europese ruimtevaartindustrie. Hoewel de ontwikkeling en
operatie van spectaculaire zonnestelselverkenners met enige regelmaat het nieuws
halen, zijn ESA´s satellietmissies op het
gebied van de aardobservatie zo mogelijk
nog revolutionairder. De observaties van
onze eigen aarde door satellietmissies
van ESA en andere organisaties hebben in
belangrijke mate bijgedragen aan de bewust
wording en kennis van mondiale vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat
en milieu en meer in het algemeen de kwets
baarheid van onze mooie blauwe planeet.
Na de ‘grote’ milieu/satellieten ERS I, II en
Envisat, ontwikkelt ESA sinds 2000 een serie
innovatieve satelliet/aardobservatiemissies
onder de naam Earth Explorers. Deze missies,
zoals GOCE, CryoSat, SMOS en Swarm (en
de nog te lanceren ADM-Aeolus, EarthCARE,
Biomass en FLEX), leveren unieke en waardevolle informatie op over onderdelen van het
systeem aarde, zoals het landoppervlak,
de bodem, het water (zeeën en oceanen), de
atmosfeer, het ijs en het binnenste van de

Christiaan Huygens.

aarde. Daarnaast ontwikkelt ESA in opdracht
van de EU de Sentinel-missies van het
Copernicus-programma (zie kader). Voor
meer informatie over alle genoemde missies:
www.esa.int

Aardobservatie
Nauwkeurige satellietsensoren als die van
HIFI kunnen in plaats van op het heelal
ook op de aarde gericht worden. Op deze
manier monitoren Nederlandse satelliet
instrumenten al lange tijd de chemische
samenstelling van de atmosfeer. Onze kennis van het beroemde ozongat is een vroeg
resultaat hiervan, maar misschien nog wel
belangrijker is het monitoren van klimaatverandering en van de luchtkwaliteit in
de onderste lagen van de atmosfeer (de
lucht die wij allen inademen). Ook deze
aardobservatie-instrumenten kennen een
pronkstuk en wel het TROPOMI-instrument
dat ESA medio 2017 hoopt te lanceren en
dat boordevol Nederlandse technologische
hoogstandjes zit.
Satellietinstrumenten die naar de aarde
‘kijken’ zien niet alleen de atmosfeer maar
ook het oppervlak van de aardbol zelf, het
land, het water en dat wat de mens daarop
allemaal gemaakt heeft. Ook zijn er satellietsensoren die het zwaartekrachtveld en
het magneetveld van de aarde wereldwijd
in kaart brengen, waaruit informatie over
de inwendige structuur en samenstelling
van de aarde te halen is. Er komen steeds
meer van die aardobservatiesatellieten.
Al die metingen bevatten informatie over
de structuur en samenstelling van het land,
de bodem, het water en de lucht en over
de dynamische processen die zich daar
allemaal afspelen. En omdat die satellieten
continu en voor lange tijd hun rondjes

Met de opkomst van de satelliet-aardobservatie (ook wel satelliet-remote-sensing
genoemd) is een nieuw tijdperk in de ruimtevaart aangebroken, een tijdperk waarin
ruimtevaart van een tot de verbeelding
sprekend en vooral uit nieuwsgierigheid
gedreven technologisch hoogstandje tot
een voor iedereen toegankelijke bron van
omgevingsinformatie geworden is. Om
precies te zijn: ‘aan het worden is’, want
we zitten midden in de omschakelingsfase.
Waar tot voor kort een beperkt aantal aard
observatie-satellieten beschikbaar was,
vooral bruikbaar voor wetenschappelijke
gebruikers, zien we nu een sterke groei aan
de beschikbaarheid van aardobservatie-data
afkomstig van een veelheid aan institutionele
en (steeds vaker) commerciële satellieten.
En die data, die in veel gevallen gratis zijn,
zoals van de Sentinels uit het Copernicusprogramma (zie kader), vormen daardoor
een steeds belangrijkere bron van informatie
over de aarde en de wereld om ons heen.
Met geavanceerde algoritmes en modellen
halen we uit die data een veelheid aan
parameters die iets zeggen over de (fysische)
kenmerken en eigenschappen van – delen
van – de aarde en het aardoppervlak en de
processen die zich daar afspelen.
Het proces van extraheren van omgevings-

Testopstelling van TROPOMI in de assemblagehal
in Stevenage, UK. | © NSO
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informatie uit satellietdata noemen we value
adding. Steeds vaker zijn de uiteindelijke
informatieproducten en -diensten voor de
(eind)gebruiker meer waard dan de bron
data. Wetenschappers ontwikkelen hiervoor
steeds meer kennis, algoritmes en modellen, maar ook steeds meer bedrijven zijn
hiertoe in staat. We zien een toename in
de beschikbaarheid van institutionele en
commerciële diensten en producten op
basis van satellietdata. Wetenschappers,
overheid en markt gaan bij de ontwikkeling
daarvan steeds meer hand-in-hand, ieder
vanuit zijn eigen behoefte en competenties.
Satellietdata is bij de meeste van die toepassingen niet de enige databron: de beste
resultaten behalen we vaak door satellietdata te combineren met informatie uit
andere bronnen, in situ metingen, veldwerkgegevens, airborne data (drones) en

kennis uit modellen. Elke databron heeft
zijn eigen toegevoegde waarde en die van
satellietdata wordt meer en meer zichtbaar.

Gebruik staat centraal
Om het gebruik van satellietdata ten
behoeve van de samenleving te stimuleren,
is het ruimtevaartbeleid van de Nederlandse
overheid sinds enkele jaren geconcentreerd
rondom de slogan “Gebruik staat centraal”.
Dit is overigens geen specifiek Nederlandse
positie, want wereldwijd onderkent men
steeds meer dat de waarde van ruimtevaart
meestal buiten de ruimtevaart ligt, bij
het gebruik. Of dat nou wetenschappelijk
gebruik is of gebruik door de overheid, de
samenleving, bedrijven of ‘gewone’ burgers.
Het NSO (Netherlands Space Office) geeft
aan dit beleid invulling door o.a. het organiseren van interactie tussen (potentiële)

Copernicus
Copernicus is een Europees systeem voor het monitoren van de aarde. Een van de belangrijkste pijlers
van Copernicus is het satelliet-aardobservatiesysteem dat continu en voor lange tijd de toestand van
de aarde in kaart brengt. ESA ontwikkelt deze satellieten, Sentinels genaamd, mede gebaseerd op de
ervaring met de Earth Explorers. Er zijn een zestal Sentinels:
Sentinel 1: een radar-missie voor land en oceaan (o.a. satellietbeelden onafhankelijk van wolken,
bodemdeformatie, kustgebieden, scheepsroutes);
Sentinel 2: een optische missie voor land (o.a. vegetatie, landgebruik, hydrologie);
Sentinel 3: een radar, optische en altimetrie-missie voor oceanen en land (o.a. zee-topografie,
stroming, land- en zee-temperatuur en –kleur);
Sentinel 4: een spectrometer voor atmosferische samenstelling (geostationaire baan);
Sentinel 5p (precursor): TROPOMI, voor luchtkwaliteit en klimaat;
Sentinel 5: een spectrometer voor atmosferische samenstelling (polaire baan);
Sentinel 6: een altimeter voor operationele zee-topografie.
De data van de Sentinel-satellieten zijn voor iedereen gratis te gebruiken.
Elke Sentinel zal uiteindelijk bestaan uit minstens 3 satellieten, zodat we met recht kunnen spreken van
een constellatie van aardobservatiesatellieten. Van Sentinels 1, 2 en 3 zijn de eerste satellieten reeds
gelanceerd en zijn de data beschikbaar. De andere satellieten volgen in de komende jaren.
Naast de Sentinel-satellieten bevat Copernicus ook een zestal diensten waarvan de data en informatie
producten gratis voor iedereen te gebruiken zijn. Dit zijn diensten op de volgende thema’s: land, zee,
atmosfeer, klimaatverandering, crisis management en veiligheid. Zie: www.copernicus.eu

gebruikers van satellietinformatieproducten
en ruimtevaart-aanbieders, door het geven
van informatie over de gebruiksmogelijkheden van satellietdata, door het bevorderen
van de ontwikkeling van nieuwe ruimteinstrumenten op basis van duidelijke
behoeftes (vraagsturing), door de value
adding sector te versterken, door meer
wetenschappers met ruimtevaart in aan
raking te brengen en door het bevorderen
van de ontwikkeling van voor de samen
leving nuttige satelliettoepassingen. NSO
stimuleert het gebruik van satellietdata
ook via het nationale Satellietdataportaal,
waar geselecteerde satellietdata van het
Nederlandse grondgebied voor Nederlandse
gebruikers gratis te verkrijgen is.
Zie: www.satellietdataportaal.nl

Netherlands Space Office
Het Netherlands Space Office (NSO) is de
ruimtevaartorganisatie van de Nederlandse
overheid. Het NSO adviseert de Nederlandse
overheid over het te voeren ruimtevaart
beleid, het ontwikkelt in opdracht van de
overheid het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat programma uit. Het
onderhoudt daarvoor contacten met alle
organisaties op het gebied van de ruimtevaart, zoals industrie en bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten, centrale
en decentrale overheden en gebruikers
uit de hele samenleving.
Het NSO vertegenwoordigt de Nederlandse
overheid bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en bij nationale ruimtevaart
agentschappen zoals NASA (Verenigde
Staten), DLR (Duitsland), CNES (Frankrijk)
en JAXA (Japan). Ook vertegenwoordigt het
NSO de Nederlandse overheid bij de ruimtevaartactiviteiten van de EU en bij overheden
van andere landen in de wereld (zoals China,
India, Brazilië, Kazachstan, Vietnam).
Het NSO werkt graag mee aan de organisatie
van het KNGMG-symposium Fieldwork from
Space dat op 20 januari 2017 bij de SpaceExpo in Noordwijk gehouden wordt. Op dit
symposium staat het gebruik van satellietdata (in combinatie met andere databronnen) centraal bij onderwerpen binnen de
geologie en de geofysica. Er zullen voorbeelden langskomen van succesvol gebruik
van satellietdata op deze gebieden, maar
het symposium dient ook ter inspiratie
om te kijken wat er nog meer mogelijk zou
kunnen zijn. Met de grote hoeveelheid en
verscheidenheid aan satellietdata die de
komende jaren beschikbaar komt is er alle
reden om er op tijd bij te zijn.
Radboud Koop
Netherlands Space Office, www.spaceoffice.nl

De radar-satelliet Sentinel 1. | © ESA
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Alle informatie over de Kringendag is te vinden op
pagina 17 van deze Geo.brief.

.fieldwork from space

Artist impression van de Sentinel-2 satelliet. Inzet: false colour image van de Gibson woestijn in West-Australië. | © ESA

Satellietwaarnemingstechnieken

Waarnemingen vanuit satellieten vormen een steeds belangrijkere bron van informatie over de aarde
en onze omgeving. Satellieten vliegen weliswaar op grote hoogte boven het aardoppervlak, maar
dat heeft ook zijn voordelen. Door allerlei technologische ontwikkelingen worden satellietsensoren
steeds beter en vaak kleiner en er komen steeds meer aardobservatiesatellieten. Deze produceren
veel bruikbare gegevens voor wetenschappers, overheden en bedrijven. Maar hoe komt die
informatievoorziening uit satellieten eigenlijk tot stand?
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Al vanaf het begin van de ruimtevaart worden
satellieten gebruikt om informatie over de
aarde te verzamelen. Het aardse gravitatieveld bepaalt in belangrijke mate de baan
die satellieten rond de aarde afleggen. Het
onafhankelijk meten van de positie van de
satelliet in zijn baan levert dan ook informatie op over de grootte en richting van
de aantrekkingskracht van de aarde overal
waar de satelliet komt. Ook maakt de
astronomie graag gebruik van satellieten
om naar het universum te kijken omdat een
satelliet zijn metingen buiten de dampkring
doet. De dampkring heeft namelijk een
verstorende werking op de straling die
de telescopen op aarde vanuit de ruimte
ontvangen. Omgekeerd, als de sensor
(telescoop, camera) op de satelliet naar de
aarde kijkt, levert dat informatie op over
de aarde, zowel de aardbol zelf als de
omringende atmosfeer.

Satellietbanen
Satellieten worden na hun lancering met
een zodanig grote snelheid in een baan om
de aarde ‘geschoten’ dat hun draaibeweging
in evenwicht is met de zwaartekracht die op
de satelliet wordt uitgeoefend. Satellieten
kunnen dus lange tijd op dezelfde hoogte
om de aarde draaien en hun waarnemingen
blijven doen zonder brandstof nodig te

hebben om te ‘vliegen’. Ze ‘vallen’ vanzelf
rond de aarde en ‘hangen’ dus niet boven
één punt. Tijdens het rondjes draaien om de
aarde komen ze overal voorbij. Satellieten
zijn dus uitermate geschikt om wereldwijd
metingen te doen.
Voor bepaalde remote-sensing toepassingen
zijn satellieten die van noord naar zuid hun
rondjes draaien (in een zogenaamde polaire
baan) het meest geschikt. De aarde draait
dan ‘onder de satellietbaan door’ zodat
de hele aarde bedekt wordt met metingen.
Satellieten die vanaf de aarde gezien stil
boven één punt hangen, draaien in een baan
boven de evenaar (geostationaire baan) op
een zodanige hoogte dat één omloop precies
één dag duurt. Voordeel is dat je één gebied
continu kunt bemeten, nadeel is dat niet de
hele aarde bedekt wordt.

Satellietmeettechnieken
Het gemeenschappelijk kenmerk van satellietmetingen is dat ze op en/of met een
bewegend platform in de ruimte rond de
aarde gedaan worden. Voor de rest bestaat
er een grote verscheidenheid aan soorten
satellietmetingen.
Navigatie en positionering
De meest bekende satellieten zijn navigatiesatellieten, zoals die van het Amerikaanse

Magneetveldmodellen van de korst (rechts) en de kern (links) uit één jaar aan observaties van ESA’s
magneetveldmissie Swarm. | © ESA/DTU Space/ATG medialab
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GPS-systeem of het Europese Galileo-systeem
(in het algemeen GNSS: Global Navigation
Satellite System), die worden gebruikt voor
plaatsbepaling en/of navigeren op aarde.
Ontvangers op de grond ontvangen de door
de satellieten uitgezonden radiosignalen
waarmee overal op aarde heel nauwkeurig
de positie van de ontvanger bepaald kan
worden (positioneren). Bij bewegende ontvangers (zoals het navigatiesysteem in de
auto of je mobiele telefoon) wordt op elk
moment de positie bepaald waardoor de
route in de tijd gemeten wordt (navigeren).
Maar ook hele kleine bewegingen kunnen
op deze manier gemeten worden, bijvoorbeeld minieme bewegingen ten gevolge van
seismische en/of tektonische activiteit van
de aardkorst in aardbevingsgebieden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van geodetische
GNSS-ontvangers (van een hele hoge kwaliteit) die op een vaste plek op het aardoppervlak blijven staan en gedurende zeer lange
tijd hun driedimensionale positie binnen het
GNSS-systeem bepalen. Op deze manier
kunnen met behulp van satellietmetingen
verschijnselen als continentale drift, aardkorstdeformatie, post-glaciale opheffing en
lithosferische subductie in kaart gebracht
worden. Satellietnavigatie wordt hier gebruikt
als geometrische observatietechniek.
Aardobservatie: Remote-sensing
Net zo bekend als satellietnavigatie is
satelliet-remote-sensing: ‘op afstand’
observaties doen, denk bijvoorbeeld aan
een camera. De ‘afstand’ is hier erg groot,
van zo’n 600 km voor LEO-satellieten
(Low Earth Orbit) tot 36.000 km voor GEOsatellieten (Geostationary Earth Orbit).
Remote-sensing systemen kunnen gebruik
maken van actieve of passieve technieken
en van signalen in het zichtbare/infrarooddeel of het microgolfdeel van het elektromagnetisch spectrum (zie tabel).
Passieve systemen registreren de door de
aarde of objecten op de aarde uitgezonden
of gereflecteerde (zonne-)straling, terwijl
actieve systemen zelf straling uitzenden en
de reflecties daarvan waarnemen. De actieve
systemen op satellieten hebben vanwege
de grote afstand die overbrugd moet worden
veelal veel vermogen nodig, dus voldoende
zonnecellen, en zijn daardoor vaak groot en
duur. Passieve systemen verbruiken in het
algemeen minder energie, maar moeten
vanwege de soms zwakke straling of reflecties heel gevoelig zijn en daardoor zijn ze
soms ook complex en duur. Miniaturisatie is
soms mogelijk afhankelijk van het gekozen
type golven en techniek voor het ontvangen
van de signalen.
De meest voorkomende satellietsystemen
zijn passief in het zichtbare/infrarooddomein en actief in het microgolf-domein.
Voorbeelden van de eerste groep (passief/
zichtbaar/IR) zijn multi- of hyper-spectraal

Indeling remote-sensing systemen.

Zichtbaar/
infrarood

Microgolven

Passief

Multi-spectraal

Radiometer

Actief

LIDAR

RADAR

sensoren (imagers/camera’s of spectrometers)
zoals het Nederlandse atmosfeerinstrument
TROPOMI voor de Europese Sentinel-5p
satelliet, de sensoren van de Europese
Sentinel-2 satelliet of de zeer bekende
Amerikaanse Landsat-satellieten. Voorbeelden van de tweede groep (actief/microgolf)
zijn altimeters (radarpulsen voor zeehoogte)
op bijvoorbeeld de Frans-Amerikaanse Jason
en de Europese Sentinel-3 satelliet of SARinstrumenten (Synthetic Aperture Radar) op
bijvoorbeeld de Europese Sentinel-1 missie.
Actieve systemen in het optische domein
zijn lasers (LIDAR: LIght Detection And
Ranging of: Laser Imaging Detection And
Ranging) zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse
IceSAT missie voor ijshoogtemonitoring of
de ESA-missie ADM-Aeolus voor atmosferische dynamica. Passieve systemen in het
microgolf-domein zijn bijvoorbeeld radiometers zoals op de ESA-missie SMOS (Soil
Moisture and Ocean Salinity).
‘Veldmetingen’ (in situ waarnemingen)
Naast het gebruik van satellieten voor navigatie en remote-sensing, kunnen satellieten
ook metingen verrichten aan de geofysische
velden van de aarde, te weten het zwaartekrachtsveld en het magneetveld. De sensor
meet langs de baan van de satelliet de sterkte
en richting van deze velden en het gaat in
feite dus om een in situ meting maar dan
vanuit de ruimte. Aangezien de sterkte van
zowel het zwaartekrachtsveld als het magneetveld afneemt verder van de aarde,
moeten deze sensoren uiterst gevoelig zijn.
Er zijn satellieten die deze metingen heel
nauwkeurig kunnen uitvoeren, zoals de
ESA-missies GOCE (Gravity field and steadystate Ocean Circulation Explorer) voor het
zwaartekrachtsveld en Swarm voor het
magneetveld. De satellietmetingen van het
zwaartekrachtsveld en magneetveld zijn
een belangrijke aanvulling op metingen van
deze velden op de grond, zeker voor grootschalig geofysisch onderzoek naar de structuur van het binnenste van de aarde en
de dynamische processen die zich daar
afspelen, maar ook voor het bestuderen
van atmosfeereffecten die het gevolg zijn
van zulke dynamische processen.

Meerwaarde
Er bestaat dus een grote verscheidenheid
aan satelliet-remote-sensing waarnemingen.
De straling die de satellietsensoren registreren bevat kenmerken van de fysische

toestand en de eigenschappen van het
oppervlak dat de straling heeft gereflecteerd of van de objecten die de straling
hebben uitgezonden. Daardoor kunnen met
speciale (spectrale) analysetechnieken uit
de ontvangen signalen parameters afgeleid
worden die iets zeggen over de toestand
en eigenschappen van het geobserveerde
object of van een deel van het aardoppervlak of de atmosfeer.
Zo meten atmosfeerspectrometers pieken
bij specifieke golflengtes die samenhangen
met de mate van aanwezigheid van bepaalde moleculen in de atmosfeer, bijvoorbeeld
CO2, waterdamp of NOx. Ook kan het vochtgehalte in de bladeren van gewassen of in de
bodem uit de metingen van multi-spectraalsensoren afgeleid worden. Maar ook is het
mogelijk om de aanwezigheid van bepaalde
mineralen in gesteentes en rotsbodems uit
satellietbeelden te bepalen.
Meestal wordt er naast de satellietdata ook
gebruikt gemaakt van andere waarnemingen,
zoals bijvoorbeeld van sensoren in situ,
aan boord van vliegtuigen of schepen, of
uit bestaande archieven of van geofysische
modellen. Een belangrijke reden hiervoor is
de noodzaak om satellietdata te kalibreren
en valideren. Satellietdata bevat weliswaar
heel veel informatie over de aarde, maar
dat geldt ook voor andere databronnen,
met name voor lokale details die de satelliet niet kan ‘zien’. Juist uit de combinatie
van databronnen kan het optimale resultaat
worden verkregen.

Herhaling
De meeste aardobservatiesatellieten zitten
in lage polaire banen zodat de hele aarde
continu in kaart wordt gebracht. Satellietdata
zijn dus bij uitstek geschikt om mondiale
processen, zoals het klimaat, te monitoren,
ook in moeilijk toegankelijke gebieden. Verder
trekt een satelliet zich, al rondjes draaiend
rond de aarde, niets aan van grenzen, geografische noch politieke.
Een ander belangrijk kenmerk van satellietdata is dat de metingen in de meeste gevallen na een bepaalde periode weer herhaald
worden. Zo kunnen lange tijdreeksen van
dezelfde soort observaties verkregen worden om de tijdsevolutie van processen te
bestuderen, zonder dat gebied te moeten
bezoeken. Omdat die metingen steeds
met dezelfde sensor gedaan worden, is de
meetreeks zeer homogeen wat betreft fysische parameters, resolutie en nauwkeurigheid. Veel aardobservatiesatellieten doen
al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw
metingen en daardoor zijn er veel historische
data beschikbaar. Onderzoekers die een
nieuw gebied gaan bestuderen beginnen
dus niet met een leeg archief.
De ruimtelijke resolutie van satellietmetingen
varieert per sensor van pixels ter grootte van
enkele tientallen vierkante kilometers tot

onder de vierkante meter. In situ metingen
op aarde kunnen soms met een hogere
resolutie gedaan worden en zijn dan complementair aan de satellietdata. Voordeel
van de satellietmetingen is dat per satellietbeeld grote(re) gebieden ineens in kaart
worden gebracht, wat vooral van belang is
bij het bestuderen van grootschalige structuren en processen, zoals breuklijnen in de
aardkorst of oceaanstromingen.
En last but not least: om satellietbeelden te
verkrijgen hoef je vaak niet lang te wachten.
Met veel satellieten in hun baan rond de
aarde is er vaak binnen enkele uren een
satellietbeeld beschikbaar. Deze near-realtime eigenschap van veel satellietdata kan
belangrijk zijn in geval van rampen en
noodsituaties.

Constellaties
Met de toegenomen technologische mogelijkheden op het gebied van miniaturisatie,
standaardisatie, communicatie en dataverwerking kunnen bepaalde satellieten en
satellietsensoren steeds kleiner, goedkoper
en toch beter worden. Naast institutionele
organisaties zoals ESA en grote multinationale ruimtevaartindustrieën zoals Airbus of
Thales, zien we dan ook dat er steeds meer
partijen komen die aardobservatiesatellieten
in de lucht brengen, denk aan individuele
(kleine) landen en commerciële bedrijven.
Omdat een grote meerwaarde van satellietdata is dat ze snel en overal beschikbaar
zijn, worden steeds vaker plannen gepresenteerd (en uitgevoerd) om constellaties
van satellieten in de ruimte te brengen:
grote aantallen van (vaak kleine) met elkaar
samenwerkende satellieten die als het ware
een sensornetwerk in de ruimte vormen.
Net zoals met GPS overal op aarde en op elk
moment posities bepaald kunnen worden,
zo zullen we in de toekomst waarschijnlijk
overal en op elk moment omgevingsinformatie uit satellietdata kunnen verkrijgen.
Wereldwijd begint de visie te ontstaan dat
de werkelijke waarde van de ruimtevaart
steeds meer komt te liggen bij de informatie
die uit de satellietdata gehaald kan worden.
Het is de verwachting dat de data steeds
vaker goedkoop of gratis ter beschikking
komt. Een mooi voorbeeld zijn ESA’s Sentinel-satellieten uit het Europese Copernicusprogramma. De data van deze satellietconstellatie is voor iedereen, wetenschappers,
bedrijven, overheden en ‘gewone’ burgers,
gratis beschikbaar. Er wordt nog verder
gewerkt aan een zo gebruikersvriendelijk
mogelijke data-distributie. Zodra dat is
verwezenlijkt staat niets een nuttig gebruik
van satellietdata meer in de weg. Ook niet
voor geologen.
Radboud Koop (Netherlands Space Office)
Roger Haagmans (European Space
Agency, ESTEC, Noordwijk)
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.promotie (fieldwork from space)

Op zoek naar het verdwenen
ijs in de zwaartekracht
Data verkregen door middel van satellieten zijn belangrijk voor het observeren
van de ijskappen van de aarde, zeker in onherbergzame gebieden zoals de
binnenlanden van Antarctica. Met name zwaartekrachtmetingen zijn de laatste
jaren een grote rol gaan spelen dankzij satellietmissies zoals GRACE (Gravity
Recovery and Climate Experiment), gelanceerd in 2002. Zwaartekrachtmetingen
geven echter geen direct antwoord op de vraag hoeveel de ijskappen zijn
geslonken in de laatste jaren, maar laten alleen veranderingen in massa zien.
Bas Blank ontwikkelt voor zijn PhD aan de TU Delft, binnen het ESA GOCE+
Antarctica project, een betrouwbaar model van de Aarde met een eindige
elementen programma om voor Antarctica de verschillende processen die
betrokken zijn bij de massaverandering te kunnen analyseren.

In 2016 werden opnieuw overal ter wereld
warmterecords gebroken, waarbij juli zelfs
wereldwijd de warmste maand ooit was. Het
is duidelijk dat dit een negatief effect heeft
op de poolkappen en gletsjers wereldwijd
(e.g. Scheuchl et al., 2016). Als ijskappen
of gletsjers smelten betekent dit dat er ijs
en dus massa verdwijnt in de zee. Het zijn
deze veranderingen in massa die de GRACE
satellieten in kaart brengen door middel
van zwaartekrachtmetingen. Een duidelijk
voordeel daarbij ten opzichte van andere
methodes is dat de massaveranderingen
direct worden waargenomen. Hierdoor is de
nauwkeurigheid groter dan die van andere
satellietdata. Het nadeel is dat het smelten
van gletsjers ook een directe invloed heeft
op de bewegingen in de aardkorst, met veranderingen in massa als gevolg. Het is daardoor lastig vast te stellen welk gedeelte van
de geobserveerde massaverandering daadwerkelijk door smeltend ijs wordt veroorzaakt en welk gedeelte het gevolg is van
andere processen, zoals erosie en bewegingen van de aardkorst met daarbij behorende
weg- of toestroming van mantelmateriaal.

in gang zet waardoor de aardkorst omhoog
beweegt. Het gevolg hiervan is dat zich meer
mantelmateriaal op deze plek onder de
korst gaat verzamelen en de zwaartekracht
toeneemt. IJs smelt relatief snel en stroomt
snel weg in vergelijking met het tempo
waarmee mantelmateriaal stroomt naar de
plek waar het ijs verdwijnt. De toename in
mantelmassa gaat dan ook vaak honderden
tot duizenden jaren door nadat er ijsmassa
is verdwenen. Het is deze vertraagde toestroom van mantelmassa die het zwaartekrachtsignaal van de huidige ijsmassaver
anderingen vertroebelt.

Bas Blank in Shirakawa-muru Ono-gun, Gifu, Japan.

De toestroom van mantelmateriaal hangt
af van de fysische eigenschappen van het
materiaal in de diepe aarde, met name van
de viscositeit (stroperigheid). Voordat de
grootte van het GIA-signaal berekend kan
worden, zal dus een goed model van de
aarde gemaakt moeten worden. In het
onderzoek binnen het ESA GOCE+Antarctica
project werkt de TU-Delft samen met partners
van de Christian-Albrechts-Universität
(CAU) Kiel, de Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) en de British Antarctic Survey (BAS).
Het doel van dit project is om met behulp
van onder andere metingen van de GOCE-

Glaciale isostatische compensatie
Afgezien van smeltende of groeiende ijskappen is glaciale isostatische compensatie
of postglaciale opheffing (Eng: Glacial Isostatic Adjustment, GIA) het belangrijkste
proces van massaverandering dat zich voordoet op Antarctica. Dit is een proces waarbij het verdwijnen van het gewicht van een
gletsjer of ijskap isostatische compensatie
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Verandering in het zwaartekrachtveld gemeten door GRACE (2003-2013) (Sosnica et al., 2015), uitgedrukt in verandering in geoïde per jaar, ofwel hoe het zeeniveau lokaal zou veranderen door de ver
anderende zwaartekracht. Blauw zijn plekken waar massa is verdwenen. De smeltende ijskappen op
Groenland, en Antarctica zijn goed te zien. In geel en rood zien we plekken waar massa is bijgekomen.
Rond de Hudson Bay in Canada is duidelijk te zien dat er massa is bijgekomen als gevolg van GIA.

satellietmissie een betrouwbaar model van
de vaste aarde onder Antarctica te maken.

Model van de vaste aarde
GOCE (Gravity field and steady-state Ocean
Circulation Explorer) is een ESA-satelliet
die van 2009 tot 2012 op zeer lage hoogte
rondjes draaide om de aarde en het statische
zwaartekrachtsveld van de aarde nauwkeurig
in kaart bracht. Het belangrijkste meet
instrument aan boord van GOCE was een
zogenaamde gradiometer die de zwaartekrachtgradiënt in drie richtingen loodrecht
op elkaar mat. De zwaartekrachtgradiënten
laten met name dichtheidsverschillen in of
net onder de korst zien.
De CAU Kiel heeft de taak op zich genomen
om eigenschappen van de korst en bovenmantel onder Antarctica vast te stellen met
behulp van zwaartekrachtdata en gegevens
uit seismische metingen. Seismische metingen laten zien waar in de aarde aardbevings
golven sneller of langzamer dan gemiddeld
bewegen, wat een indicatie is voor de temperatuur in de mantel.
Antarctica is een interessant gebied omdat
er een enorm verschil is tussen zowel de
mantel als de korst in Oost- en WestAntarctica. Met behulp van de GOCE-data is
duidelijk geworden dat de dikte van de korst
uiteenloopt van 20 km in West-Antarctica
tot meer dan 50 km in Oost-Antarctica
(Sampietro et al., 2014). Daarnaast is de
mantel onder Oost-Antarctica relatief koud
en viskeus, terwijl onder West-Antarctica de
manteltemperatuur relatief hoog is (er zijn
zelfs vulkanen!) en het mantelmateriaal daar
dus relatief makkelijk stroomt. Het gevolg is
dat de aardkorst onder een verdwijnende
ijskap in West-Antarctica zich in enkele
tientallen jaren zal herstellen tot een nieuwe evenwichtssituatie. In Oost-Antarctica
zal dit proces veel trager gaan en kan het
tienduizenden jaren duren.

Links een eerdere versie van het model. De elementen in het model zijn vrij groot, maar er is hier al
gekozen voor andere en kleinere elementen in het poolgebied. Rechts een recentere versie van het
model waarin de elementen rotatiesymmetrisch om de as van de Aarde zijn gebleven, maar de elementen kleiner zijn in de buurt van de kusten van Antarctica. Dit omdat hier de GIA effecten het
grootst zijn.

FE-model is dat de resolutie van het model
verbeterd is voor een specifiek deel van de
aarde. Dit is van belang om de kleine ijskappen te modelleren aan de kust van
Antarctica waar de grootste veranderingen
in ijsmassa te zien zijn.
In de komende maanden zal het aardlagenmodel van de CAU Kiel geïmplementeerd worden in het FE-model van de TU, waarmee het
meest nauwkeurige model voor postglaciale
opheffing in Antarctica gecreëerd zal zijn.
In een volgende stap kunnen de opheffingssnelheden die het model uitrekent vergeleken worden met de opheffingssnelheden
die gemeten worden op verschillende GPSstations in Antarctica.
Uiteindelijk is het het streven om met dit
model een breed scala aan problemen op te

Het aardmodel in het eindige
elementen programma ABAQUS
Aan de TU Delft is een eerste versie ontwikkeld van een model van de aarde waarin de
verschillende eigenschappen van de korst
en mantel in Oost- en West-Antarctica verwerkt kunnen worden (Hu et al., in review).
Het model is gebouwd met de eindige elementen (Eng: Finite Elements or FE) software
(ABAQUS) waarmee parameters voor ieder
element in het model gedefinieerd kunnen
worden. Zo kunnen de verschillen tussen
Oost- en West-Antarctica in de FE-software
ingebouwd worden, iets wat in traditionele
modellen niet mogelijk was. De figuur
rechtsboven op deze pagina laat zien dat
het eindige-element model correcte resultaten geeft voor een simpele belasting van
de korst door een ijskap.
Een verbetering aan het huidige model
ten opzichte van eerdere versies van het

Schematisch overzicht van de werking van GIA.
In situatie A is de druk van de ijskap op de aardkorst groot genoeg om deze door te laten buigen.
Het gevolg is dat materiaal in de mantel begint
weg te stromen. In situatie B is de ijskap gesmolten, met als gevolg dat de korst terugveert en
mantelmateriaal begint terug te stromen totdat
een nieuw evenwicht is bereikt.

lossen in gebieden waar landijs verdwijnt,
zoals Groenland, Alaska en Antarctica. Het
nieuwe model kan in combinatie met de
GRACE-data duidelijkheid bieden over de
vraag hoeveel landijs inmiddels verdwenen
is. Dit alles dankzij het meten van minieme
veranderingen in het zwaartekrachtveld op
honderden kilometers hoogte.
Bas Blank, TU Delft
b.blank@tudelft.nl
De promotie van ir. Bas Blank staat onder supervisie van
Dr. ir. Wouter van der Wal.
Het project wordt gefinancierd door het programma
Gebruikerondersteuning Ruimteonderzoek van NWO;
het project heeft nauwe relaties met het GOCE+Antarctica
project ‘Dynamic Antarctic Lithosphere’ van ESA.
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Fieldwork from space, an African
exploration perspective
Nicolas Grech-Cumbo studied Geology at the University of the Witwatersrand
in Johannesburg, South Africa. He currently spends much of his time in the
field as a consulting exploration geologist. Besides this, he and his wife also
run their own company GOZO Consulting, which focuses on satellite based
remote sensing for the exploration and environmental industries.

Nicolas uses airborne and satellite multiand hyperspectral data for geological
exploration, mining and environmental
applications in various projects throughout
Africa. Satellite-based applications he has
worked on include, amongst others, exploration for gold, gems, coal and metals. In
addition he has used satellite data for environmental projects related to coal mine
rehabilitation monitoring and acid mine
drainage detection. Below, he gives us an
interesting insight into his work activities
and the added value provided by satellite
observations, through the description of
two particular cases.

Problems
For the most part there are vast tracts of
land on the African continent that have never

been adequately explored. These are often
covered by dense vegetation or recent
aeolian sediments or both. Accessibility
is usually a challenge and security can be
a concern. A particular project in South
Sudan, some years ago, posed all of these
challenges, in one exciting package. The
assignment was to conduct a soil geochemical
survey over an unknown geological terrain,
which was only ever partially mapped in the
early parts of the 20th century by the British.
Our concession occupied 200 square kilometres which was accessible only by 4x4 or
on foot over variable terrain. Furthermore,
that portion of the country had been ravaged
by civil and cross-border wars for more than
80 years, and available UNMISS (United
Nations Mission) data at the time indicated
that large portions of our concession were

Example of spectral mapping of hydroxide, iron/manganese, jarosite, talc
and chlorite anomalies.

12

Geo.brief december 2016

still heavily strewn with landmines and
Unexploded Ordinance (UXOs). To complicate things further, at the time of our
exploration operation, the area was being
mined artisanaly by the local Dinka and
Toposa tribes, which needed to be taken
into consideration from a social aspect.
This posed a number of hidden challenges
which, although not geological in nature,
were fundamental to the geological mapping task at hand. Satellite imagery would
come to the rescue. Several decades ago
this task would have been a field geologist’s nightmare! However, accessibility to
a wealth of free and commercial satellite
imagery and the convenient processing
power of modern computers, proved to be
invaluable.

Steps
After some deliberation with my peers and
superiors, a good plan and a reasonable
road map were developed. To summarise
our proposed plan of operation, the following steps were implemented:
1)	Create a desktop study with all available
information (satellite data from Worldview2, ASTER and Landsat7, spatial data

Example of the use of band ratios to determine the extent and occurrence of
gossan alteration. (Gossan is intensely oxidized, weathered or decomposed
rock, usually the exposed part of an ore deposit or mineral vein.)

from UNMISS, historical British maps,
and artisanal mining activity);
2)	Isolate areas with mineral potential;
3)	Determine the risks involved;
4)	Generate risk maps using Geographical
Information Systems (GIS; in this case
QGIS);
5)	Determine accessible routes to areas of
mineral potential, while avoiding high
risk areas.

at a resolution of 30 m (1 pixel = 30x30 m);
a suitable size for a general geological map
and for a concession of 200 km2. All the
above data were placed into a GIS platform
and painstakingly analysed for weeks. The
outcome was a detailed geological map of
the entire concession and surrounds, as
well as a number of target areas suitable
for mineral exploration.

For the desktop study we collected all
available historical data and maps of the
area – a monumental task in its own right,
as all the maps had to be georeferenced.
Sample locations, derived from historical
reports, had to be entered into a Geographical Information System. Known artisanal workings were added to these maps, as
experience has taught me the value of local
information (when it is reliable). Previously
flown regional airborne magnetic, gravity
and radiometric geophysical surveys for the
entire concession provided useful additional
information; however, this method proved
to be grossly expensive, while offering
relatively low resolution. Lastly, but most
importantly, multispectral satellite data
were processed and added to the GIS
database.
The multispectral satellite data which were
used included information from the Landsat7
and ASTER satellites, from which we generated a number of maps using spectral band
ratios and indices designed, in essence,
to emphasise the presence of certain rock
types and geological features that were of
interest to our operation. These data were

Step two included generating risk maps
and accessibility maps. The United Nations
Mission in South Sudan (http://unmiss.
unmissions.org/) provided useful spatial
information which was added to the GIS
platform. UNMISS did warn us that the area
had not been adequately de-mined and
cleared of unexploded ordinance. In particular, one of our areas of interest consisted of a flat plain with some small isolated
hills which had been used as natural barriers
for defence by generations of soldiers, and
as a result were heavily mined. The problem,
from a field perspective, was obvious: both
in a vehicle and on foot, we were exposing
ourselves to the potential dangers of land
mines.
Once again satellite imagery came to our aid.
SRTM digital elevation models (DEM) were
downloaded from the USGS (earth explorer)
website, and a buffer perimeter 100 m
from the base of each hill was generated,
which I then uploaded into my field GPS as
No-Go zones. High Resolution, cloud free
red-green-blue (RGB) imagery from multiple satellites (Geoeye and WorldView2)
was purchased, which proved exceptionally

No-Go areas

Example of band ratios used to determine extent of granitic rock outcrop.

useful, as a number of aerially bombed
areas were easily identifiable by their distinct circular crater clusters. These areas
were digitized manually and added to the
No-Go areas. Finally, it was noticed that a
series of well-used goat and cattle tracks
ran through areas earmarked for their high
mineralisation potential. These tracks
were made obvious by the path of red soil,
which meandered through the thick vegetation during the rainy season. A threshold
algorithm was used to highlight these
areas, which were then digitised manually
and imported into the GIS as potentially
safe paths.

Field work
The final plan was good, and there was an
infectious enthusiasm which drew even the
hardened sceptics into its wake. Then the
time came to test our desktop study in the
field; myself as exploration manager and
chief guinea pig, and my wife as field geologist in tow, set off to South Sudan, where
we were joined by ministerial geologists and
a small team of local guides. After two days
of nerve-wracking driving and another few
days of initial acclimatization to local conduct, we settled into a rhythm, confident in
the knowledge of our safety and motivated
by new discoveries to be made in the field.
After 60 days of geochemical sample collection and field mapping, we returned safely
home. It was abundantly clear how applicable the satellite imagery proved during this
project. The maps produced were used not
only in the field and for planning, but also
in presentations to management, potential

Mapping of acid mine drainage pollution along water courses using
Jarosite spectral signature.
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spectral bands sensitive to the absorption
features of clay. We were delighted with the
results; a series of pans that were previously undocumented in the area were now
easily identifiable and delineated. The data
were verified in the field and after some
work it was established that the pans were
windows into an extensive shallow subterranean aquifer, and that the network of
pans formed a series of wetlands critical to
the flora and fauna of the area, forming an
important biodiversity corridor in an arid
region.

Acid mining drainage

The US Terra satellite carrying the ASTER instrument. | © NASA

investors and at the South Sudan Ministry
of mining. The data generated a sense of
confidence in both the project and the geographical location, which to that point had
been surrounded by an air of the unknown
and danger. The time and money saved in
the field program proved, beyond any doubt,
the benefits of satellite imagery in both
planning and target generation.
I had used satellite imagery in a number of
projects prior to this, but I always felt that
this is where I sharpened my teeth with
regard to satellite-based remote sensing.
I continue to use this approach when faced
with large project areas, where I continue
to find that satellite imagery can, in most
cases, provide value added data.

Effectiveness
Despite the obvious advantages (low cost
data, easy accessibility and rapid production
of value added products), I have often
encountered a general reluctance to the
applications of satellite-based remote
sensing from the mining and exploration
sector as well as from remote sensing practitioners. There appears to be a lack of
certainty in multispectral satellite data as
a tool for exploration, resulting in a general
scepticism of the final products and in an
obsession to over-test results from behind
a desk rather than in the field. The exploration industry in Africa has proven to be tolerant to poor processing of conventional
geophysical data and more forgiving to
false positives in products generated from
this type of data, than to false positives
generated from satellite borne spectral
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data. While there should be no excuse for
poor data processing, false positives are a
natural part of the discovery process and
a normal occurrence within the scientific
method. With this hesitance of utilising
satellite imagery as a field tool, comes a
retardation of innovation. The fear of producing something that may contain a fault
has prevented a powerful and diverse tool
from being developed and honed to a fine
art.

Historical environmental baseline
A different kind of opportunity arose some
years ago, when my wife and I had just
started our consultancy. A small coal mine
was expanding into an arid region of South
Africa and we were approached by an independent company who was performing the
environmental impact assessment of the
area, to come up with ideas for establishing
a historical environmental baseline for the
area; a difficult task as no historical environmental field data were available for that
area. Fortunately there is a large database
of historical satellite data for the entire
world at your fingertips. We produced a
number of products using ASTER data which
dated back to the early mining days, and
we were able to document eight years of
contamination in progress from the mine’s
inception.
Two of the products that were of particular
interest were wetland delineations of a
series of pans using clay as a proxy for water
occurrence, and a jarosite map as a proxy
of sulphide contamination of the area. The
clay map was created using ratios of two

Jarosite is part of a series of minerals that
occurs as a result of acid mine drainage, a
common source of pollution generated in
poor coal mining practice. I had done similar work using airborne hyperspectral data
some years prior and it stood to reason that,
even with a coarser spatial and spectral
resolution, if there was enough jarosite it
should be detectable. It couldn’t hurt to try.
We used spectral mapping, which detects
the spectral absorption (a kind of spectral
fingerprint) of jarosite over eight spectral
bands. The final products were very interesting, indicating that there were occurrences
of jarosite surrounding the mine, as well as
around the water courses running downstream of the stockpiles. The jarosite map
drew a great amount of attention and
caused some controversy. The ASTER data
used would not have been adequate in
itself to be dependable; a ground truthing
exercise would have been the next logical
step to determine the reliability of the
data, but unfortunately this part of the survey never made it into the assessment
budget. However, the development of the
coal mine was placed on hold until a number of environmental factors had been
addressed.
The anecdotes I have conveyed here are
just a few examples of the effectiveness
of satellite data in relation to fieldwork.
By engaging a little bit of imagination and
creativity, the possibilities are endless.
I believe that there is no real replacement
for sound field work, but without a doubt,
satellite data is an imperative step in any
modern approach to exploration and
environmental geology.
Nicolas Grech-Cumbo, GOZO Consulting
Gozoconsulting@gmail.com
Client names and geographical references have been
omitted due to the confidential nature of the data.
References
http://unmiss.unmissions.org/
https://www.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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Foto’s: Gerhard Lehrberger (Technische Universiteit München)

Sueviet
Om en nabij 14,5 miljoen jaar geleden knalde er een meteoriet met een diameter van
één kilometer door de kalkstenen kap van
de Zwabische Alpen in Duitsland. De meteoriet spatte uiteen op de granieten en
gneizen van het onderliggende massief en
vormde een krater met een doorsnede van
25 kilometer en een diepte van 500 meter:
de Ries krater. Door de extreme druk (tot
4 miljoen bar) en hitte (> 10.000 °C) smolten
en verdampten de kristallijne gesteenten.
Uit de explosiewolken sloeg een glashoudende tufsteen neer die bekend staat als
‘sueviet’. De steen is genoemd naar Suevia,
Latijn voor Zwabenland. Onder het verspreid
in en rond de krater voorkomende sueviet
ligt een grote massa uitgeworpen en
getransporteerde gesteenten. Deze bestaan
voor het merendeel uit polymicte brecciën.
De componenten zijn (deels omgezette)
fragmenten van kristallijne gesteenten en
brokstukken van de bedekkende aardlagen
van Jura-ouderdom en jonger. Tot in het
midden van de vorige eeuw werd de Ries
krater door velen beschouwd als vulkanisch.
In 1961 rapporteerden onderzoekers van de
kratergesteenten het voorkomen van coesiet, een hoge druk variant van kwarts, en
andere mineralen die uitsluitend onder zeer
hoge temperatuur en druk worden gevormd.
Daarmee werd de inslagtheorie een zekerheid. Sueviet is een grijsbruine breccie met
een cryptokristallijne tot amorfe grondmassa waarin donkergetinte insluitsels van glas
en grofkorrelige fragmenten van kristallijne
gesteenten zijn te herkennen. Al in de late
middeleeuwen werd het taaie, maar lichte
en vrij gemakkelijk te bewerken gesteente
als bouwsteen ontgonnen. Sueviet is op tal
van plaatsen in en rond de Ries krater
gebruikt, onder meer aan de toren en muren
van de 15de-eeuwse Georgiuskerk in Nördlingen. Rond 1900 waren enkele tientallen
groeven in en rond de Rieskrater in bedrijf.
Een imposant voorbeeld van een toepassing
is de bekleding van het Directiegebouw van
de Spoorwegen in München uit 1916. Sueviet
is poreus en het aandeel kleine poriën
(< 0,1 µm) in de grondmassa is hoog, waardoor water lang in de steen kan worden
vastgehouden. De steen wordt snel ruw
aan de buitenlucht en is gevoelig voor verbrokkeling en verwering. Als vervangende
steen wordt bij restauraties wel de qua
kleur gelijkende Muschelkalk uit de Trias
van Zuid-Duitsland gebruikt.
Tekst: Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

De geologische kaart van de Rieskrater. | Bron:
Geologische Karte von Bayern 1:500 000, 1996
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staringlezing 2016
The role of igneous and metamorphic processes in triggering
mass extinctions and Earth crises
De Staringlezing op 10 november
2016 werd gehouden door Henrik
Svensen, Research Professor verbonden
aan CEED (Centre of Earth Evolution
and Dynamics) van de Universiteit van
Oslo in Noorwegen. Zijn ‘Earth Crisis’
groep houdt zich bezig met het
onderzoek naar de invloed van mag
matische processen in sedimentaire
bekkens. Daarbij is het belangrijk om
te bedenken dat 99,9% van alle
koolstof op aarde zich bevindt in deze
sedimentaire bekkens. Wat gebeurt er
als daar magmatische processen
gaan spelen?

Ontgassing
Het onderzoek dat Svensen leidt wijst
erop dat magmatische processen in
sedimentaire bekkens gigantische
hoeveelheden koolstof kunnen mobi
liseren die in de atmosfeer terechtkomen in een geologisch korte tijd
spanne van tientallen tot duizenden
jaren. De ontwikkeling van LIPs (Large
Igneous Provinces), bekkens met
grootschalige magmatische en vulka
nische activiteiten, correleren in tijd
met de momenten in onze aard
geschiedenis van massa-extinctie.
Modellen uit de 70’er jaren van de
vorige eeuw verklaarden dergelijke
gebeurtenissen door vulkanische
erupties en grootschalige ontgassing.
In de 80’er jaren werd de mogelijke
link gelegd met catastrofale meteo
rietinslagen (Impacttheorie). In de
jaren 90 werd vervolgens de mogelij

ke invloed van gashydraten belicht.
Svensen en zijn groep leggen nu,
gebaseerd op onderzoek in de Karoo
(Zuid-Afrika) en de Noord-Atlantische
continentale marge (Planke et al.,
2004, Svensen et al., 2005), de
nadruk op de invloed van met name
thermogeen methaan. De processen
die daarbij een rol spelen omvatten
explosieve erupties op een (korte)
tijdschaal van 2 tot 10 jaar, met de
uitstoot van SO2-deeltjes en vulkaan
uitbarstingen op regionale schaal (ook
SO2-uitstoot), maar de crux van hun
werk is de rol van grootschalige CO2en CH4-ontgassing door vulkanische
pijpen gerelateerd aan contactmeta
morfe aureolen van sill complexen
met een korte tot zeer lange atmo
sferische opwarming als gevolg. [Sills
zijn subhorizontale intrusieven vaak
met een karakteristieke concave bord
(dish) vorm.]

Sills in sedimentaire bekkens
Soortgelijke opwarmingseffecten zijn
mogelijk ook gerelateerd aan olieen gas-seepage samenhangend met
deze intrusiva, maar de invloed daar
van is veel minder duidelijk. Veldwerk
en gegevens uit de olie-industrie
(putten en seismiek) in vele bekkens
documenteren enorme sill complexen
met een groot aantal explosieve pij
pen naar het aardoppervlak. De sills
intruderen preferent in organischrijke
sedimenten en evaporieten zoals de
Ecca source rocks in de Karoo en de

Cambrische-Precambrische zoutafzet
tingen in het Siberische Tinguska
Basin. De thermische invloed van
een sill op het omliggende gesteente
is afhankelijk van een groot aantal
factoren, maar als vuistregel geldt
dat de invloed merkbaar is over een
afstand van ongeveer de dikte van
de sill.
Een sill van 100 m dik zal dus invloed
uitoefenen op zo’n 100 m erboven en
eronder: tweemaal de dikte. In ter
men van bekkenvolume lijkt dat niet
veel, maar doordat sills over grote
afstanden (tientallen kilometers) in
gesteentepakketten kunnen intrude
ren en er vaak veel sills zijn, kan
zelfs een dik source rockpakket van
100 m in een bekken bijna volledig
beïnvloed worden. Dit is duidelijk
aangetoond voor de Ecca in de Karoo.
Geochemische data van source rocks
in de Karoo die op grote schaal door
sills geïntrudeerd worden (zoals de
bekende Goldon Valley Sill), laten zien
dat dit kan leiden tot volledige omzet
ting van het organisch materiaal waar
bij grote hoeveelheden gas vrijkomen.
Explosieve pijpen en ontgassings
kraters komen op grote schaal voor
in de Karoo, gecombineerd met brec
ciepijpen dieper in de Ecca. Petrologi
sche en geochemische data wijzen
erop dat het gas via deze pijpen in
de atmosfeer is beland. Veldwerk in
de zeer goed ontsloten Karoo heeft
hiermee de basis gelegd voor de
theorie die de wereldwijde Toarcian

extinctie (±183 Ma) verklaart door
grootschalige ontgassing van de Ecca
gerelateerd aan sill-intrusies. Verder
onderzoek in andere bekkens, met
name ondersteund door 3D-seismiek,
heeft vergelijkbare sill complexen
aangetoond, geassocieerd met explo
sieve pijpen. Een goed voorbeeld komt
uit studies van de Vøring and Møre
bekkens, offshore Noorwegen (Aarnes
et al., 2015), geïllustreerd tijdens de
lezing met 3D hoge resolutie seismi
sche imaging van de Tulipan sill in
het Noorse Møre bekken. In dit bek
ken wordt de aanwezigheid van
omvangrijke sill intrusies gerelateerd
aan het wereldwijde PETM –
Paloecene-Eocene Thermal Maximum
(±56 Ma, zie ook Frieling et al., 2016).

Extincties
Een ander voorbeeld is het OostSiberische Tunguska bekken waar
magmatisme gerelateerd aan de
Siberian traps – de grootste LIP
(Large Igneous Province) ter wereld –
gelinkt is aan de Permische extinctie
(±251 Ma). De intrusie van de enorme
sill complexen in Cambrische en
Precambrische evaporieten correleert
hier precies met de negatieve δ13C
anomalie die geassocieerd is met de
extinctie aan het einde van het Perm.
De explosiepijpen in dit bekken zijn
van een heel andere aard dan in de
Karoo, in termen van (enorme) schaal
en geassocieerde magnetietertsen.
Grootschalige ontgassing (CO2, H2S)

Spectrale decompositie image van 3D top paleo-zeebodem van de Tulipan sill (links) en 3D-view (rechts) van de Tulipan sill (Kjoberg, 2016)
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aankondigingen
KNGMG Kringendag, vrijdag 20 januari 2017

Fieldwork from space
veroorzaakt door contactmetamorfose
waar de evaporieten in contact zijn
met de sills, gekoppeld aan de vor
ming van halocarbons, zou tot een
totale desintegratie van de ozonlaag
geleid kunnen hebben (zie ook Black
et al., 2012). De sills geassocieerd
met de Siberian traps intrudeerden in
een werkend hydrocarbon systeem
waarbij 30–35% van de sedimenten
in het bekken verhit werd tot zo’n
300°C, met een grote invloed op dit
systeem.
Svensen wees er verder op dat er ook
significante magmatische gebeurte
nissen zijn waarbij het magmatisme
niet duidelijk gecorreleerd lijkt te zijn
met extincties en/of wereldwijde
atmosferische gebeurtenissen. Als
voorbeeld noemde hij het PeranaEtendaka magmatisme dat samen
hangt met de opening van de ZuidAtlantische oceaan.

Aarnes, I., et al., 2015. Contact metamor
phism and thermogenic gas generation in
the Vøring and Møre basins, offshore Nor
way, during the Paleocene-Eocene thermal
maximum. J. of the Geological Society 2015;
Volume 172.(5) p. 588-598.
Black, B., et al., 2012. Magnitude and
consequences of volatile release from the
Siberian Traps. EPSL, 317-318, p. 363-373.
Frieling, J., et al., 2016. Thermogenic
methane release as a cause for the long
duration of the PTEM. ONAS 113(43),
p 12059-12064.
Kjoberg, S., 2016. 3D structure and formation
of hydrothermal vent complexes in the
Møre Basin. Master Thesis, Department of
Geoscience, Faculty of Mathematics and
Natural Science, University of Oslo.
Planke, S., et al., 2004 Global climate change
resulting from voluminous intrusive basaltic
volcanism in sedimentary basins: the metha
ne production potential. The 17th Kongsberg
seminar; 2004-05-05 - 2004-05Svensen, H., et al., 2005. A new model for
the Toarcian global climate change: Explosive
venting of greenhouse gases from metamor
phic aureoles around sill complexes in the
Karoo Basin. Americal Geophysical Union Fall
Meeting; 2005-12-04 - 2005-12-09

Op vrijdagmiddag 20 januari 2017 organiseert het KNGMG in samenwerking
met de Netherlands Space Office (NSO) een Kringendag onder de titel ‘Field
work from Space’. Locatie is SpaceExpo in Noordwijk. Het programma met een
zestal lezingen wordt gevolgd door een rondleiding in de SpaceExpo. We kij
ken uit naar uw komst!

Programma
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 16.00 uur

16.00 – 17 00 uur
17.00 – 18.00 uur

Ontvangst van de deelnemers
Lezingen door:
Tonnie van Dam (Universiteit Luxemburg)
Mark van der Meijde (Universiteit Twente)
Rob Govers (Universiteit Utrecht)
Paco Lopez Dekker (TU Delft)
Marc Goossens (Geosense/Ursus Airborne)
Romulo Gonçalves (Netherlands eScience Center)
Rondleidingen door SpaceExpo
Borrel

Locatie: SpaceExpo, Keplerlaan 3, 2201 AZ Noordwijk (www.space-expo.nl)
Aanmelden voor de Kringendag kan via kngmg@kngmg.nl
De kosten zijn 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden

Svenson bracht een mooie lezing met
fascinerende en uitdagende ideeën,
maar duidelijk is dit nog “Research in
progress”……

KNGMG Lustrum Symposium, 7 april 2017

Jan Schreurs

License to operate
‘License to Operate’ en de Nederlandse ondergrond: Wat kan en mag er nog?
Waarom:
KNGMG bestaat 105 jaar
Wanneer: Vrijdag 7 april 2017
Waar:
Het Armamentarium, Delft
Tijd:
Vanaf 12:00 uur: lunch, lezingen, debat en borrel

nwo
water call
NWO opent samen met Wetsus, het
European Centre of Excellence for
Sustainable Water Technology, een
call over duurzame watertechnologie.
Er is behoefte aan innovatieve
oplossingen voor problemen met
betrekking tot de beschikbaarheid en
kwaliteit van water voor gebruik in
huishoudens, landbouw, industrie en
voor natuur. Het programma omvat
delen van het brede veld dat loopt
van waterbehandeling, waterher
gebruik tot aan het produceren
van schoon water uit zout water, ver
ontreinigd water of uit vocht uit de
atmosfeer om grondwatervoorraden
te ontzien. Bij honorering zullen de

projecten in de laboratoria van Wet
sus in Leeuwarden worden uitgevoerd.
Het betreft publiek private samen
werking: NWO draagt de helft van de
financiering bij, consortiumpartners
de andere helft van de integrale
projectkosten.
De call sluit op 31 januari 2017.
http://www.nwo.nl

Nederland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om het gebruik van de
ondergrond voor de winning van grondwater en diverse delfstoffen. Terwijl
er vroeger weinig vragen vanuit de maatschappij werden gesteld over nut
en noodzaak van kolen- en gaswinning, lijkt het nu alsof steeds minder kan in
de Nederlandse ondergrond. De maatschappelijke discussies over de productie
van het Groningse gas, over de opslag van CO2 en over proefboringen naar
schaliegas zijn hier voorbeelden van.
Het belang van dialoog tussen overheden, burgers, bedrijven en maatschap
pelijke organisaties wordt algemeen onderschreven en dat heeft geleid tot
veranderingen in de bestaande regelgeving zoals de Mijnbouwwet en in de
Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Ook zal de ondergrond onder invloed van
de energietransitie anders worden ingezet, b.v. voor diepe (warmteproductie)
en ultra-diepe (elektriciteitsproductie) aardwarmtewinning en energie- en
overige opslagsystemen (warmte, stikstof, lucht).
Het KNGMG Lustrum Symposium dat op vrijdag 7 april 2017 zal worden
gehouden gaat zich buigen over de uitdagingen van deze tijd en stelt daarbij
de rol van de aardwetenschapper centraal. Reserveer de datum alvast in uw
agenda; details over het programma volgen!
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agenda

Herinneringen aan Sjoerd Bohncke

10 januari 2017

Op 22 oktober 2016 hebben we
afscheid genomen van Sjoerd Bohncke.
Het plotselinge overlijden van Sjoerd
kwam als een grote schok, omdat hij,
ondanks zijn langzaam voortschrijden
de MS, nog vol met plannen voor de
toekomst zat om papers af te maken,
onderzoek uit te bouwen en nieuw op
te zetten in de paar jaar tot zijn pensi
oen. Een paper over de palynologie
van het Maasdal is aangeboden bij
NJG op de dag vóór Sjoerd’s overlijden,
en nog maar kort geleden keerde
Sjoerd als co-auteur terug naar het
Uddelermeer, een van de locaties
uit zijn proefschrift (Engels et al.
The Holocene 2016). Sjoerd was een
enthousiaste team-player, en dat
kwam naast zijn grote betrokkenheid
bij het onderzoek en onderwijs aan de
VU tevens tot uitdrukking in zijn bijdra
gen aan grote internationale projecten
zoals NASP, INTIMATE en RESOLuTION.
Sjoerd begon als een van de eerste
afstudeerstudenten biologie bij Bas
van Geel aan de UvA. Zijn afstudeer
werk aan het Vroeg-Holoceen van De
Borchert leidde tot zijn meest geci
teerde publicaties, met Bas van Geel
en Henny Dee in de Review of Paly
nology and Paleobotany (1980), met
Rike Wagner et al. in Science (1999),
met Hans van der Plicht et al. in JQS
(2004), en met Hanneke Bos et al. in
QSR (2007). Sjoerd had al vroeg inte
resse in de archeologie en werkte in
de jaren 80 aan projecten in Schot
land en Ierland, waar hij vrienden en
indruk maakte. Eenmaal bij de VU
werd Sjoerd gegrepen door met
name interstadiale afzettingen die hij
palynologisch onderzocht met o.a. Jef
Vandenberghe, Kees Kasse en Ko van
Huissteden.
Van de palynologische en paleoecolo
gische interpretatie schoof Sjoerd
steeds meer op in de richting van de
paleoklimatologie. Zijn proefschift in
1991 betrof de paleohydrologie van
het Laatglaciaal in Nederland. Meer
paleoklimatologische studies volgden
binnen NASP en INTIMATE met o.a.
Mike Walker en John Lowe (JQS 1994).
Sjoerd publiceerde over de Jonge
Dryas met René Isarin (Quaternary
Research 1999), en met o.a. Svante
Björck over Groenland (Geology 2002).
Hij werkte aan Laatglaciale tephra in
Kostverlorenveen met o.a. Siwan
Davies en Chris Turney (Boreas 2005),
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Lezing Kring-Noord: Expedition North
pole – door Dr. Jaap Copper. Informatie:
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

10–13 januari 2017
1st International Conference on the
material point method for modelling
large scale deformation and soil-waterstructure interaction. Deltares, Delft.
Informatie: http://www.mpm2017.eu

20 januari 2017

en oudere interstadialen in het Finland
met o.a. Karin Helmens, Barbara Wohl
farth en Hanneke Bos (Geology 2007).
De relatie met klimaatmodelering
kreeg aandacht door samenwerking
met o.a. Cedric van Meerbeeck en
Hans Renssen (QSR 2011).
We hebben reacties van verschillende
internationale collega’s op Sjoerds
overlijden hieronder samengevat,
eindigend met het bericht dat we
woensdag 19 oktober via het INTIMATE
netwerk de wereld hebben ingestuurd.
Dit geeft een beeld van de vrienden
die Sjoerd wereldwijd had onder zijn
collega’s en laat de grote waardering
voor Sjoerd als wetenschapper en
mens zien.

Sjoerd always most pleasant and
indeed interested – in the Quaternary
and indeed in all matters of interest.
Found some pictures, none featuring
Sjoerd only; but they do show the
head of curly hair and the youthful
appearance which I always associate
with him, Michael O’Connell.
There was never a dull moment when
he was around. I have lots of memories
from my PhD days, to RESOLuTION
meetings abroad and of course the
INTIMATE meetings, Siwan Davies.
Sjoerd conducted some of his early
research on the Isle of Iona, in the
Scottish Hebrides. He could conjure
up a very creditable Scottish accent
back in those early days, which
improved after some traditional Scot
tish lubrication. Sjoerd helped to ini
tiate NASP and its successor INTI
MATE, and was a stalwart supporter
of the activities of these programmes
over the years. Many, many fine

memories of happy and productive
times in his company, John Lowe.

KNGMG-Kringendag, SpaceExpo
Noordwijk, met symposium ‘Fieldwork
from Space’. Zie ook pagina 17 van
deze Geo.brief.

24 januari 2017
He was a great colleague to work
with and a very pleasant and likeable
person. So we will all miss him a lot I
think! Svante Björck
As Svante says, Sjoerd was indeed a
pleasant and likeable person, and
the world will be a poorer place for
his passing. Goodbye, old friend,
Mike Walker.
I have known Sjoerd for many years,
probably since 1987, when we first
met on an excursion to Poland. Kno
wing that he is no longer among us
makes me very sad, Barbara Wohlfarth.
I have incredibly fond memories of
Sjoerd. Our time in The Netherlands
together on fieldwork and enjoying a
cigar and whisky on the Greenland
ice sheet. What a terribly sad day,
Chris Turney.
For us, the passing of Sjoerd is more
than losing an INTIMATE colleague:
Sjoerd was our mentor, guiding both
our PhD projects (completed in 1997
and 2008, respectively), and the
lessons we learned from Sjoerd are
helping us with our own work to this
day. Sjoerd was also the person who
brought us in contact with his colle
agues abroad, and without Sjoerd we
would probably not have been involved
with the work of INTIMATE. We will
miss him, his enthusiasm, critical view,
humour, honesty and friendship, and
those who had the privilege to know
him, know what we mean.
Wim Hoek and Stefan Engels

Lezing in het Museon, Den Haag:
Mens, natuur en landschap van
Groenland en Arctisch Canada.
Hein van Bohemen. Informatie:
http://www.museon.nl/nl/museonactiviteiten?f[0]=im_field_category_
of_event:163

7 februari 2017
Lezing Kring-Noord: Salt tectonics in
the Northern Dutch Offshore - door
Matthijs van Winden (Shell Rijswijk).
Informatie: http://www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

17 februari 2017
Aardwetenschappelijke Loopbaandag,
VU Amsterdam. Informatie:
http://www.aardwetenschappelijke
loopbaandag.nl/

7 maart 2017
Lezing Kring-Noord: (date to be con
firmed): The Bergen Gas Storage –
by Dr. Nout den Boer. Informatie:
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

15 maart 2017
DAP (Delft Aardwarmte Project)
symposium ‘Surfacing Value: unveiling
business opportunities for geothermal
energy, Delft.
Informatie: www.dapsymposium.nl

7 april 2017
KNGMG-lustrumsymposium ‘License
to Operate’ en de Nederlandse
ondergrond: Wat kan en mag er
nog? Armamentarium, Delft. Zie
ook pagina 17 van deze Geo.brief.

internet
22 april 2017

6–7 mei 2017

NGV cursus Geologie van Nederland
door Wim de Gans. Info en inschrijven:
http://www.geologienederland.nl/
geologie-van-nederland.html

MINERANT 2017. Mineralen, edel
stenen, fossielen, schelpen. Antwerp
Expo, Antwerpen, België. Informatie:
http://www.minerant.org/MKA/
minerant.html

6–7 mei 2017
Geologische excursie naar Helgoland
– door Daan Den Hartog Jager (Shell
Germany).
Informatie: http://www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

14–16 mei 2017
ICID 2017 — 19th International
Conference on Industrial Diamond.
Info: http://waset.org/conference/
2017/05/amsterdam/ICID/home
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KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam:
http://www.uva.nl/disciplines/aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Technical Geoscience TU Delft: http://www.citg.tudelft.nl
Aardwetenschappen WUR: Bachelor Bodem, Water, Atmosfeer: www.bbw.wur.nl
Aardwetenschappen WUR: Master Earth and Environment: www.mee.wur.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-geochron.nl
GAIA: http://www.gaia-netwerk.nl
Geochemische Kring: http://www.kncv.nl/
Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.ingeokring.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Paleobiologische Kring: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Sedimentologische Kring: http://sedi.kring.googlepages.com/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: http://www.mv.tudelft.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): http://www.svgaos.nl
Studievereniging GeoVUsie (VU): http://geovusie.nl
Studievereniging UAV (Utrecht): www.uavonline.nl
INQUA Nederland committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Integrated Ocean Drilling Programme: http://www.iodp.org/
ICDP – International Continental Scientific Drilling Program:
www.icdp-online.org/home
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV): www.bodems.nl
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologienederland.nl
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: http://www.gea-geologie.nl/
De Ondergrondse (geo-engineering, Delft): http://ondergrondse.tudelft.nl/
Digitale geo-tijdschriften: www.natuurtijdschriften.nl
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Swarm, de magneetveldmissie van ESA. De missie bestaat uit drie satellieten, waarvan er twee in een polaire baan vliegen en de derde schuin daarop
beweegt. | © ESA

