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van het bestuur
KNGMG’s 21e Lustrum in de 21e eeuw
Dit jaar viert het KNGMG zijn 105e
verjaardag, het 21e lustrum. We
vieren dit op 7 april 2017 in het
Armamentarium, het voormalige
oorlogsmagazijn van de provincies
Holland en West-Friesland daterend
uit 1602, in Delft. In 1653 werd aan
het gebouw een pakhuis van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
toegevoegd. In de loop van de
geschiedenis veranderde de functie
van het markante gebouw voort
durend; tot 2013 functioneerde het
gebouw nog als Legermuseum. Het
veranderen van functie lijkt op het
veranderende KNGMG, en hierin
staan we niet alleen. De rol van
verenigingen, politieke partijen, of
genootschappen zoals het onze, is
aan voortdurende veranderingen
onderhevig. Sinds eind vorige eeuw
neemt in Nederland, het verenigings
land bij uitstek, de bereidheid om
zich aan te sluiten bij grotere georganiseerde verbanden steeds verder
af. De meest optimale kostendekkende aanpassing aan deze nieuwe
tijd is onze uitdaging. U heeft mogelijk onze nieuwe digitale nieuwsbrief
gelezen en de directe links naar
onze fraaie, nieuwe website gevolgd.
Contact met leden, bijeenkomsten
organiseren en de aardwetenschappen krachtig positioneren zijn onze
speerpunten.
Onder invloed van het internet en
sociale media kiezen ook aardwetenschappers voor andere vormen
van zich ‘verenigen’ (Facebook,
LinkedIn, etc.) en gedragen ze zich
meer als consument dan als vrijwilliger en sponsor voor een genootschap, kring of vereniging.
Blijvend is de behoefte van aardwetenschappers elkaar te ontmoeten
en (bij) te praten over onderwerpen
die ons bezighouden. Daarom gaan
we uit van een goede opkomst bij
ons lustrumsymposium op vrijdag
7 april. Het bestuur is verheugd dat
een enthousiaste lustrumcommissie
een aantrekkelijk programma heeft
samengesteld. De sociale en beleidsmatige aspecten van ons vakgebied
zullen ruimschoots aan de orde
komen. Wat kan en wat kan niet
(meer) in de Nederlandse ondergrond in een tijd van transparantie,
waarin alles stelselmatig maatschappelijk tegen het licht gehou-
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den wordt, of het nu geothermie,
opslag van radioactief afval of CO2,
exploratie/exploitatie van olie en
gas of mijnbouw betreft. Dit is bij
uitstek een multi-disciplinair onderwerp dat veel gemoederen bezighoudt. Iedereen is welkom, hetgeen
mogelijkheden biedt voor kruisbestuiving van netwerken, waarvan
de meerwaarde niet genoeg benadrukt kan worden. Ook de young
professionals van AardNed zullen
samen met het KNGMG op 7 april
hun eerste bijeenkomst hebben in
Delft. De belangrijkste agenda van
AardNed is het uitvoeringsplan van
KNAW’s agenda 2020, de visie op
het aardwetenschappelijke wetenschapsveld, dat o.a. stelt dat de
Nederlandse aardwetenschappers
een vooraanstaande rol moeten
blijven spelen, zowel in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
als bij het bevorderen van innovatie
en maatschappelijke vernieuwing
(zie www.aardned.nl).
De instellingen en bedrijven waar

KNGMG-leden werkzaam zijn, zijn ook
voortdurend aan verandering onderhevig. Globalisering heeft zo zijn
gevolgen. Het begrip werkgever is
duidelijk anders dan in de 20e eeuw.
In deze Geo.brief o.a. een relaas van
een petroleumgeoloog uit Aberdeen
over hoe rauw de gevolgen zijn van
de aanhoudende lage olieprijzen en
dientengevolge ontslagen in de olieen gasindustrie. Is er in de moordende concurrentie ten tijde van een
krimpende arbeidsmarkt voor aardwetenschappers bij bijvoorbeeld
multinationale ondernemingen uitsluitend nog plaats voor alleen de
allerbesten?
Op 17 februari tijdens de door studenten georganiseerde Aardweten-

schappelijke Loopbaandag hoop ik
als panelleider van het debat
opnieuw inspiratie op te doen over
mogelijkheden voor jonge geologen.
Wat worden de taken van de moderne aardwetenschapper in een periode dat de traditionele petroleumwinning en mijnbouw steeds meer
onder druk staan door klimaatdoelen en de drang naar een duurzame
samenleving? Ik beschouw het als
een rol van het KNGMG te laten zien
dat juist in de 21e eeuw het KNGMGnetwerk een functie vervult die niet
zo vanzelfsprekend lijkt zoals dat in
de 20e eeuw wel het geval was.
Lucia van Geuns

E-mailadres gevraagd
Wij missen van velen van u een functioneel e-mailadres. Uw e-mailadres is niet
alleen van belang voor het sturen van facturen en nieuwsbrieven, ook de online
toegang tot het Netherlands Journal of Geosciences (NJG) is hieraan gekoppeld.
Els Ufkes, Secretaris, kngmg@kngmg.nl

aankondigingen
vrijdag 17 februari 2017, VU Amsterdam

Tiende Aardwetenschappelijke Loopbaandag
Vrijdag 17 februari 2017 zal alweer de
tiende editie van de Aardwetenschappelijke Loopbaandag plaatsvinden op
de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Deze landelijke carrièredag voor
bachelor- en masterstudenten met een
geowetenschappelijke achtergrond
wordt tweejaarlijks georganiseerd door
de Stichting Aardwetenschappelijke
Loopbaandag (SAL). Vanaf dit jaar is
de SAL een gezamenlijk initiatief van
twee aardwetenschappelijke studieverenigingen; GeoVUsie van de Vrije
Universiteit Amsterdam en de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging
(U.A.V.) van de Universiteit Utrecht.
De dag bestaat uit diverse activiteiten
waarbij studenten zich op een dynamische wijze kunnen laten informeren
en motiveren. Studenten en bedrijven
kunnen vrijblijvend kennis maken op
de bedrijvenmarkt waar tientallen

bedrijven vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er verschillende workshops
en zal er een interactief plenair debat
plaatsvinden op grond van actuele
thema’s. Tenslotte verwachten wij een
aantal interessante gastsprekers uit de
industrie die hun ervaringen delen en
studenten informeren over de mogelijkheden na hun afstuderen. Eén van
gastsprekers dit jaar is Iain Stewart,
professor aan Plymouth University in
Engeland en tevens presentator van
vele natuurdocumentaires op de BBC.
Hij zal een lezing geven over zijn
ervaringen en werkzaamheden in het
geologische veld en zal tevens zitting
nemen in het debat panel.
Het debat dit jaar heeft een actueel
thema: ‘’The role of earth scientists
in a low-carbon high-energy world’’.
Dit is een zeer belangrijk en interessant vraagstuk dat elke student bin-

nen de geowetenschappen aangaat.
Want wat is nu eigenlijk onze rol in
de toekomst en hoe kan hier op de
juiste manier op worden ingespeeld?
Het werkveld wordt langzaam verlegd
van een samenleving afhankelijk van
fossiele brandstoffen naar een industrie meer gefocust op renewable
energy, maar is dit eigenlijk wel
zo zwart-wit? Drs. Lucia van Geuns,
voorzitter van het KNGMG, senior
consultant petroleum geosciences bij
TNO, is voorzitter van het debat en
zal de discussie over deze actuele
vraagstukken leiden.
Voor informatie over de loopbaandag
en registratie: www.sald.nl of onze
Facebookpagina en LinkedIn!
Sabine Korevaar
Voorzitter SAL ‘16/’17

aankondigingen
Donderdag 2 maart, VU Amsterdam

Vrijdag 7 april 2017, Armamentarium, Delft

Uitreiking Van Waterschoot van
der Grachtpenning aan Jan Smit

KNGMG Lustrum Symposium ‘License
to Operate’ – Chances & Challenges

Op donderdag 2 maart 2017 zal de Van Waterschoot van der Grachtpenning,
het hoogste eerbewijs van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG), uitgereikt worden aan Prof. dr. Jan Smit (Vrije
Universiteit, Amsterdam).

Nederland heeft een rijke geschiedenis in het gebruik van de ondergrond
voor de winning van grondwater, fossiele brandstoffen, zouten, kalksteen
en – in beperkte mate – ertsen. Terwijl
de maatschappij vroeger weinig vragen
stelde over het nut en de noodzaak
van deze winning van delfstoffen,
moeten bedrijven opererend in deze
sector nu steeds vaker verantwoorden
‘wat er gebeurt’ in de Nederlandse
ondergrond.
Het belang van de dialoog tussen
overheden, burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties heeft
geleid tot recente veranderingen in
de Mijnbouwwet en het opstellen
van de Structuurvisie Ondergrond
(STRONG). Met de toenemende vraag
naar energie, en de afnemende
reserves, is de vraag naar innovatieve
technieken in de ondergrond groter
dan ooit. Terwijl de industrie poogt de
CO2-voetafdruk te beperken, neemt
de concurrentie voor het gebruik van
de ondergrond toe en klinkt de roep
om het behoud van onze leefomgeving steeds luider. Onder invloed van
deze ontwikkelingen zien we nieuwe

Met deze toekenning wordt hij geëerd voor zijn uitzonderlijke internationale
en nationale verdiensten op het terrein van de aardwetenschappen in de
breedste zin des woords. Prof. dr. Jan Smit is vooral bekend geworden vanwege
zijn baanbrekende onderzoek naar het uitsterven van veel van het leven op
de Krijt–Paleogeen grens, waarmee hij een van de grondleggers is geworden
van het vakgebied Event Stratigraphy.
De uitreiking van de penning wordt gecombineerd met een symposium
getiteld ‘Big Boundaries’. Hierbij worden controverses en nieuwe ideeën
omtrent grote gebeurtenissen in de aardgeschiedenis gepresenteerd, waar
onder de Trias–Jura grens, de Paleoceen–Eoceen grens en de evolutie van aap
naar mens. Prof. dr. Jan Smit zal een voordracht houden over ‘Impacts, Flood
basalts and Tsunami-like Seiches’.
Wij nodigen u van harte uit de uitreiking van de Van Waterschoot van der
Gracht Penning bij te wonen.
Locatie: Vrije Universiteit, de Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam, Zaal:
WN-Q112
Tijd: 13.30–19.00 uur
Meer informatie: www.kngmg.nl

Programma
13.30 uur
14.00 uur

Welkom en inloop
Lezingen van:
Dr. Bas van de Schootbrugge (UU)
Max Jansen, MSc (VU)
Prof. dr. Appy Sluijs (UU)
Prof. dr. Robert Speijer (KU Leuven)
Dr. José Joordens (Universiteit Leiden)
15.45 uur Pauze
16.15 uur	Laudatio door Prof. dr. Bert Boekschoten (VU)
	Uitreiking van de Van Waterschoot van der Grachtpenning 2016
door de voorzitter van het KNGMG, mevrouw drs. Lucia van Geuns
16.45 uur	Voordracht Prof. dr. Jan Smit: ‘Impacts, Flood basalts and Tsunamilike Seiches’
17.15 19.00 uur

Borrel in de Tuinzaal (WN-V002)

toepassingen ontstaan zoals diepe en
ultra-diepe aardwarmte (t.b.v. elektriciteits- en stoomproductie) en opslag
van andere vormen van energie, stikstof en lucht.
Dit Lustrumsymposium ter gelegenheid
van ons 105-jarig bestaan, belicht de
kansen en uitdagingen van deze toepassingen van verschillende kanten
en stelt daarbij de rol van de aardwetenschapper centraal.
Time: Friday 7 April 2017
Place: Armamentarium, Korte Geer,
Delft
Registration is required:
www.kngmg.nl

Program (tentative, see for actual status: www.kngmg.nl)
10:00 – 12:00 h
‘The Future of Geosciences’
Lectures from students and Young Professionals (AardNed)
Alternative morning programme: a visit to and special lecture at the Mineralogical Geological Museum/ MGM, Mijnbouwstraat 120, Delft (NB different location)
Lunch

13:00 – 18:30 h, at the Armamentarium)
‘License to Operate’. Three different views:
–	Mr. Harry v.d. Meijden, Inspector General, State Supervision of Mines (SodM)
– Mr. Gerald Schotman, Managing Director, NAM
– Mr. Ruud Cino, Programme Manager, ‘STRONG’ (I&M/EZ)
‘Current and Upcoming Operations’
– Geothermal Energy
– CCUS/ Carbon Capture, Use & Storage
– Panel Discussion: ‘License to Operate’ and the Future of Geosciences

Jan Smit bij Rio Argos (Caravaca), Onder-Krijt series van de Miravetes fm
waarin de excellente Milankovitch-ritmes en veel ammonieten voorkomen
(PhD Hoedemaker series).

Evening (as of 19:00 h):
105 years KNGMG: XXI Licensed Dinner (at a location in Delft)
Note: This symposium will be held in English
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.groningen
Wonen op (Groninger) zand, veen of klei maakt verschil

Het opslingereffect van de Groninger
ondergrond in kaart gebracht
De winning van aardgas uit het Groningenveld gaat gepaard met aardbevingen. Aanvankelijk lichte
trillingen die nauwelijks voelbaar waren. In de periode 2003–2012 zijn de bevingen toegenomen in
aantal en sterkte, met de Huizinge-aardbeving in 2012 als zwaarste tot nog toe (3,6 op de schaal van
Richter). TNO heeft een gedetailleerd geologisch GeoTOP-model van Groningen gemaakt waarmee
Deltares scenario’s en prognoses van het opslingereffect van de ondergrond door aardbevingen heeft
berekend. De resultaten zijn door de NAM gebruikt om de lokale risico’s op schade aan gebouwen, en
daarmee de risico’s voor mensen, te berekenen. Want wonen op zand, of veen of klei maakt verschil.

Monstername van Gronings veen voor onderzoek naar de eigenschappen in het laboratorium.
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Iedere aardbeving veroorzaakt trillingen die
zich voortbewegen met een snelheid die
afhankelijk is van het soort gesteente waar
de trilling doorheen gaat en dus verandert
als de samenstelling van de ondergrond verandert. Op de overgang van hard gesteente
naar niet-geconsolideerd sediment neemt
de snelheid van de golf af, de golfhoogte
(de amplitude) neemt daardoor toe en
daarmee de beweging van de ondergrond.
Hoe groter het contrast tussen de afzettingen, des te sterker het effect. Het is te
vergelijken met golven die de kust naderen.
Als de zee ondieper wordt, worden de golven
hoger. Het fenomeen dat de beweging in
de ondergrond sterker wordt in slappere
sedimenten wordt opslingering genoemd.
De mate van opslingering speelt een rol in
de schade die gebouwen kunnen oplopen
door een aardbeving.

De geologie van Groningen
Simpel is de geologie van Groningen niet.
De laatste drie glaciale perioden (Elster,
Saale en Weichsel) hebben een grote invloed
gehad op de Groninger ondergrond en de
geologie complex gemaakt. Groningen is
twee keer bedekt geweest door een dikke
ijslaag (Elster en Saale) en de dekzanden uit
het Weichsel hebben het landschap sterk
gevormd.
Tijdens het Elster zijn tunneldalen gevormd,
ongeveer noord-zuid lopende structuren
die in de bodem van de Noordzee en in
Noord-Groningen terug te vinden zijn. Zij zijn
enkele honderden meters diep, enkele kilometers breed en over tientallen kilometers
te vervolgen. Zij hebben voor een sterke
verstoring van de ondergrond gezorgd. Hoe
deze dalen ontstaan zijn is niet duidelijk, de
theorieën spreken elkaar sterk tegen, maar
er is wel overeenstemming dat ze gevormd
zijn onder het ijs. De dalen zijn opgevuld
met een afwisseling van potklei, fijnkorrelig
zand en grof zand, de Formatie van Peelo.
Deze drie faciës wisselen elkaar op korte
afstand af. Het is dus vrijwel niet mogelijk
om de specifieke samenstelling van deze
formatie op een specifieke plek
in de ondergrond te voorspellen.
Met een noordwest-zuidzuidoost-strekking
staat de Hondsrug onder een scherpe hoek
met tunneldalen uit het Elster. De Hondsrug
(eigenlijk een serie van vier parallelle ruggen
met de Hondsrug als meest oostelijk en
meest opvallende) is gevormd tijdens de
Saale ijstijd. Ten oosten hiervan liggen het
Hunzedal en het Eemsdal. Ook hier zijn verschillende theorieën over de vorming van
de Hondsrug (geothermische variaties door
zoutdomes, een doodijsveld in de Noordzee
met een smalle zone van snelstromend ijs).
De recentere geologie kenmerkt zich door
getijdebekkens met getijde- en mariene
afzettingen in Noord-Groningen, lokale
veenafzettingen (hoog- en laagveen), en

Kaart met de gemiddelde Vs30-waarden voor het Groningenveld en 5 kilometer eromheen.

het uitgestrekte Boertanger Moor (hoogveen)
dat zich oost van de Hondsrug uitstrekte tot
aan de Eems. De beekdalen op het Drents
plateau staan met hun noordoost-zuidwest
richting weer bijna haaks op de Hondsrug.

GeoTOP
De mate van opslingering wordt voor een
groot deel bepaald door de contrasten in
seismische eigenschappen van de verschillende afzettingen in de ondergrond. De
graad van overconsolidatie, plasticiteit en
de korrelgrootteverdeling van het sediment
spelen ook een rol. De overgang van het

Krijt (kalksteen) naar het Tertiair (zand en
klei) ligt in Groningen grofweg op 800 meter
diepte. Dit sterke verschil in lithologie is de
eerste plek waar opslingering plaatsvindt.
Door de hele Tertiaire opeenvolging tot aan
het maaiveld vindt bij iedere contrastrijke
overgang weer opslingering plaats, maar
ook demping naarmate de trilling zich verder
voortbeweegt en interferentie tussen trillingen die weerkaatsen tussen verschillende
laagvlakken. Hoe dichter bij het aardoppervlak, des te belangrijker zijn de opeenvolging
van de afzettingen en hun eigenschappen.
De bovenste tientallen meters van de onder-
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Dieper

Een weergave van de geologie van Groningen volgens het GeoTOP-model ‘Oostelijke Waddenzee’.

grond van Nederland zijn goed bekend.
Er zijn veel boringen en sonderingen gezet
voor de geologische kartering van de vorige
eeuw. Daarnaast geeft de uitstekende kennis
over het grondwatersysteem informatie over
de sedimenten op grotere diepte. Deze
informatie is verwerkt in het geologische
model GeoTOP van de bovenste 50 meter
van de Nederlandse ondergrond. Dit model
is gebruikt als basis voor het model om de
mate van opslingering te berekenen.
GeoTOP is een 3D-model dat opgebouwd is
uit voxels: digitale blokken ondergrond van
100 bij 100 meter en een halve meter dik.
Aan iedere voxel is op grond van alle bekende

informatie een specifieke lithologie toegewezen, maar daarnaast is iedere voxel ook
‘toegekend’ aan een stratigrafische eenheid.
Want alleen ‘zand’ of ‘klei’ is te weinig informatie. De kleien van de Formatie van Peelo
(gerelateerd aan de gletsjeruitbreiding tijdens
het Elster) bezitten andere eigenschappen
dan die van de (mariene) Formatie van
Naaldwijk; dekzanden zijn niet te verge
lijken met duinzand of het zand op de Waddeneilanden; het Basisveen heeft weer
andere eigenschappen dan het Hollandveen.
Ieder sediment en elk afzettingsmilieu draagt
daarmee op een andere manier bij aan de
opslingering.

West-oostprofiel door Noord-Nederland (Terschelling – Nieuweschans) met de diepe glaciale dalen van
de Formatie van Peelo.

6

Geo.brief februari 2017

Hoe dieper in de ondergrond, des te groter
worden de onzekerheden. Waar precies
ligt welk soort sediment en tot welke formatie behoort deze afzetting? Om met die
onzekerheden te kunnen werken om de
mate van opslingering te berekenen, zijn
er verschillende scenario’s ontworpen voor
verschillende gebieden – met en zonder
tunneldalen, met en zonder mariene kleien.
Die scenario’s zijn allemaal doorgerekend
en als blokken van 100 bij 100 meter (de
voxelmaat van GeoTOP) willekeurig onder
GeoTOP geplaatst. Zo is – met alle beschikbare kennis van de regionale geologie – een
waaier aan geologische mogelijkheden voor
de Groninger ondergrond opgesteld die
gebruikt is voor de berekeningen van mate
van opslingering aan het maaiveld. Het geologische model van de ondergrond onder
GeoTOP is dus niet een letterlijk weergave
van de geologie, maar geeft wel een representatief beeld van de ondergrond, met de
verhoudingen van soorten sedimenten en
hun vormingsgeschiedenis naar de beste
geologische kennis van het moment.

Vs30

De shear wave velocity (Vs, schuifgolfsnelheid)
van afzettingen is een belangrijk gegeven
om de mate van opslingering te bepalen.
In veel landen wordt de Vs30, de schuifgolfsnelheid van de bovenste 30 meter van de
ondergrond, gebruikt om de grond te classificeren. Voor iedere Vs30-klasse wordt een
bandbreedte voor de mate van opslingering
berekend en daarmee de risico’s op schade.
Voor de Groninger ondergrond (het Groningenveld plus 5 kilometer eromheen) was bij
de eerste berekeningen aan opslingering één
Vs30-waarde gebruikt voor heel Groningen
van 200 meter per seconde. In de nieuwe
berekeningen vormt GeoTOP de geologische
basis. Aan iedere voxel in het model is een
Vs-waarde toegekend. De Vs-waarden voor
de verschillende lithologieën van de verschillende formaties zijn berekend met behulp
van 60 Seismic Cone Penetration Tests (SCPT)
die uitgevoerd zijn in Noordoost-Groningen.
Een stalen pin met seismische sensoren
wordt de grond in gedreven en meet over
specifieke intervallen de Vs. Op deze manier
is een tabel opgesteld met de verschillende
Vs-waarden voor de verschillende lithologieën van de formaties die hier voorkomen.
Iedere kolom van 30 meter heeft 60 voxels
(60 maal een halve meter) en dus zijn er per
kolom (‘stack’) 60 Vs-waarden ingevoerd.
Iedere combinatie van stratigrafie en lithologie heeft een bandbreedte aan Vs-waarden
opgeleverd. Om de variatie in de geologie
in de berekeningen mee te nemen is per
voxel 100 keer een waarde genomen om de
gemiddelde Vs30 van die kolom te bepalen.
Daarnaast is een model gemaakt dat de
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Opbouw van de ondergrond van Noord-Groningen in GeoTOP. (1) De Formatie
van Peelo glaciaal vormt de basis, met daarop (2) de Formatie van Drente
glaciaal, (3) de Eem formatie marien, (4) de formatie van Boxtel lokale afzettingen, (5) de Formatie van Nieuwkoop veen, (6) de Formatie van Naaldwijk
marien en (7) het Anthropogeen.
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geologie van de ondergrond tot 350 meter
meegenomen heeft in de berekeningen.
Een model met meer onzekerheden en meer
aannames, zoals het belang van slappe lagen
op grotere diepte, de invloed van de toenemende druk naar beneden en de verandering
van Vs-waarden voor sedimenten op grotere
diepte.

Noord- en Zuid-Groningen
Ook de aard van de gebouwen heeft invloed
op de schade aan gebouwen. Verschillende
soorten gebouwen reageren verschillend op
de frequenties van de trillingen die aan het
maaiveld kunnen optreden na een aardbeving.
Hoge gebouwen reageren traag, ze hebben
een lange periode en dus een lage frequentie.
Kleine gebouwen reageren precies andersom met een kleine periode en een hoge frequentie. Wat de gevolgen van opslingering
aan het maaiveld zijn, is dus afhankelijk
van de soort bebouwing. Het nieuwe model
dat gebruikt is voor de berekeningen over
opslingering kent geologische aannames en
fysische onzekerheden. De uitkomsten vormen dan ook een bandbreedte aan waardes
en geen exact getal precies voor die éne
plek. Dat zou een onmogelijke eis zijn. Maar

Meer informatie over het Groningenveld en GeoTOP
Het Deltares rapport “Geological schematisation of the shallow subsurface of Groningen. For site
response to earthquakes for the Groningen gas field” is te downloaden via http://publications.
deltares.nl/1209862_005.pdf
Via de website van de NAM (http://www.namplatform.nl/feiten-en-cijfers.html) zijn rapporten en
andere informatie te vinden die gerelateerd zijn aan de winning van gas. Hier is ook een verhaal van
Erik Meijles te vinden over de geologische geschiedenis van Groningen.
Profielen van de Nederlandse ondergrond zijn te vinden via DINOloket: https://www.dinoloket.nl/
ondergrondmodellen
Informatie over GeoTOP is ook te vinden via DINOloket: https://www.dinoloket.nl/detaillering-van-debovenste-lagen-met-geotop

de Vs30-kaart laat zien dat er een duidelijk
verschil is tussen het noorden (klei, dus meer
opslingering) en het zuiden (zand, dus minder opslingering) en op de Hondsrug (zand,
dus minder opslingering) dan ernaast in het
Hunzedal (klei, dus meer opslingering).
Uitkomsten die geologisch gezien logisch zijn
en duidelijk maken dat de eerste berekenin
gen met één Vs30-waarde voor heel Groningen
niet representatief waren voor de lokale geo-

logie en dat het nieuwe model een beter beeld
geeft op de kans van schade aan gebouwen en
risico’s voor de mens.
Aukjen Nauta
Met dank aan Pauline Kruiver (Deltares)
en Jan Stafleu (TNO)

De ondergrond van Onderdendam in het noorden van Groningen. In deze steekboring zijn achtereenvolgens te zien: opgebrachte grond (0.00-1.64m-mv),
Holocene mariene klei en zand (1.64-8.78m-mv, Fm. van Naaldwijk) met schelpen en graafgangen, vroeg Holoceen Basisveen (8.78-9.72m-mv, Basisveen
Laag) en sterk doorworteld Weichselien dekzand (9.72-10.26m-mv, Laagpakket van Wierden) op een Elsterien zandpakket (10.26-14.00m-mv, Fm. van Peelo).
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Kraterlandschap in het zuidoosten van Zuid-Limburg gebaseerd op AHN2-gegevens. Het uitvergrote gebied toont een ‘shaded relief’ beeld van het AHN
waarop de dolines duidelijk waarneembaar zijn. | Topografie: ESRI.

Dolines in Zuid-Limburg
In Zuid-Limburg is de aanwezigheid van karstverschijnselen niets nieuws.
Door de mergelwinning zijn de sporen daarvan op veel plekken aan het licht
gekomen. Meer specifiek gaat het dan vaak over orgelpijpen: verticale
schachten gevormd door de oplossing van kalksteen door percolerend
regenwater. Als het niets nieuws is, waarom dan toch een artikel in de
Geobrief? De reden is het nieuwe Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2),
waarmee dolines, gevormd als gevolg van orgelpijpen, voor het eerst in een
groot gebied gedetailleerd waarneembaar zijn geworden.

Dolines
Even een opfrisser. Dolines zijn natuurlijke
depressies die aan het maaiveld voorkomen
in karstlandschappen. Ze komen vooral daar
voor waar de ondergrond uit kalksteen of
evaporieten bestaat, die beide oplosbaar
zijn in water. Wanneer regenwater door de
bodem percoleert, neemt het opgeloste
organische zuren mee op weg naar beneden.

Het zure water lost het gesteente op en zo
worden spleten, holtes en grotten gevormd.
De twee belangrijkste manieren om vervolgens dolines te krijgen zijn oplossing en
instorting. Bij oplossing zakt de deklaag
geleidelijk weg in een spleet of verticale
schacht (orgelpijp) en ontstaat een depressie aan het maaiveld. Orgelpijpen zijn
trechtervormig; ze kunnen bovenaan meer-

dere meters breed zijn en tientallen meters
diep reiken. Instorting gebeurt vaak meer
plotseling: het kalkstenen plafond van een
grot begeeft het, waardoor het gesteente
erboven en de deklaag naar beneden storten en voor een depressie in het landschap
zorgen. De bekende ‘grotten’ van Valkenburg
en de St. Pietersberg zijn overigens geen
natuurlijke grotten; het zijn de overblijfselen van de kalksteenwinning. Wat niet weg
neemt dat ze kunnen instorten en voor
‘neo-dolines’ kunnen zorgen.

Zuid-Limburg
Zoals gezegd komen karstverschijnselen, en
dan vooral orgelpijpen, veel voor in ZuidLimburg. De kalksteen uit het Laat-Krijt
(mergel genoemd) komt daar dicht aan het
oppervlak voor. Onderzoek van de prehistorische vuursteenmijnen bij Rijckholt heeft
een zeldzaam inkijkje gegeven in de ruim-
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telijke verbreiding en dichtheid van orgelpijpen. Een kaart van de opgravingen daar
toont een grote dichtheid van ‘geologische
orgelpijpen’ met een diameter tot circa drie
meter. Op een diepte van 5–10 meter onder
maaiveld zijn 8–10 orgelpijpen per 100 m2
te zien. Ook in kalksteengroeves zijn vele
orgelpijpen waargenomen, zoals in het
gebied bij Eperheide en Heijenrath maar ook
in Groeve ’t Rooth en in de ENCI-groeve. De
orgelpijpen zijn gevuld met sediment van de
bovenliggende pakketten. In Zuid-Limburg
is dat Paleogeen of Neogeen sediment. In
de gebieden waar de Maas stroomde, is het
vaak zand en grind van de Maasterrassen en
löss.
Orgelpijpen komen dus veel voor, maar zijn
dolines dan ook wijdverbreid? Dat valt tegen.
Dit is te verklaren door de deklaag die de
verzakkingen in het onderliggende gesteente
maskeert. Om dolines te kunnen vinden
moeten we dus op zoek naar gebieden met
een dúnne deklaag. De Archeologische
Landschappenkaart van Nederland van de
RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) laat
zien dat je dan moet zoeken in het gebied
in de uiterste zuidoosthoek van Limburg.
Ten zuiden van de lijn Beutenaken-Mechelen
en tussen het Gulpdal en de Duitse grens is
de deklaag op z’n dunst en komen verschillende plateaus voor. Volgens het Digitaal
Geologisch Model (DGM) van TNO-Geologische Dienst Nederland komt daar kalksteen
van de Formatie van Gulpen dicht onder het
maaiveld voor. Ideale omstandigheden voor
dolines.

Grote doline in het Vijlenerbos met een diepte van circa vier meter. | Foto: M.L.W. Pluymaekers.

Kraterlandschap
Bij inspectie van het gebied met behulp van
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2),
blijkt sprake van iets wat welhaast een kraterlandschap lijkt. Na een vluchtige kartering zijn
569 doline-achtige depressies gevonden in
het gebied. Zoals verwacht liggen de cirkelvormige depressies voornamelijk op de
plateaus, met een dichtheid van enkele
dolines per 1000 m2. Het merendeel heeft
een afgeronde rand, terwijl sommigen

scherper zijn gedefinieerd. Mogelijk heeft
dit te maken met ouderdom en ontstaanswijze (oplossing, instorting).
Bij een veldinspectie was het met het AHN
in de hand eenvoudig om de depressies te
lokaliseren. De meesten staan droog, een
enkeling bevat water. De diameter varieert
tussen enkele meters en ongeveer tien meter.
De diepte is meestal niet meer dan een of
twee meter. Een van de grootste depressies,
in het Vijlenerbos, heeft steile wanden en

nwo
NWO-domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen
De bestuursleden van het nieuwe
NWO-domein Exacte en Natuur
wetenschappen (ENW) zijn bekend.
ENW is de opvolger van het NWO
gebied Aard- en Levenswetenschappen, dat de Geo.brief
ondersteunt. Het ENW-domein
bestuur zal zich nadrukkelijk
inzetten voor de gehele breedte
van het nieuwe domein en wordt
daarmee verantwoordelijk voor
alle exacte en natuurwetenschappelijke disciplines, waar
onder de aardwetenschappen.
Het nieuwe ENW-bestuur treedt officieel in functie na aanpassing van de
NWO-wet, voorzien per 1 februari
2017. De oude bestuurlijke onderdelen
(de gebieden Aard- en Levensweten-
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schappen, Chemische Wetenschappen,
Exacte Wetenschappen, Natuurkunde
en het granting deel van FOM) houden
dan op te bestaan. De besluitvorming
over lopende calls zal vanaf dat
moment door dit nieuwe ENW-bestuur
plaatsvinden. Om de relatie met het
veld in de volle breedte te borgen, zal
het ENW-bestuur nauw samenwerken
met (nog in te stellen) adviesorganen.
Binnen het nieuwe bureau zal onder
meer een cluster aardwetenschappen
en astronomie ontstaan. Directeur van
het domein is Arian Steenbruggen.
De NWO Raad van Bestuur bestaat
uit de voorzitters van de vier nieuwe
domeinen, Caroline Visser als portefeuillehouder bedrijfsvoering en
financiën, plus algemeen voorzitter
Stan Gielen.

Het NWO-domeinbestuur
bestaat uit de volgende leden:
Prof. dr. Ineke Braakman, sinds 2000
hoogleraar Cellulaire Eiwitchemie aan
de Universiteit Utrecht. Tussen 2006
en 2012 maakte ze deel uit van het
bestuur van het gebied Chemische
Wetenschappen van NWO. Zij is per
1 januari 2017 benoemd tot lid van de
Raad van Bestuur van NWO en tevens
voorzitter van het NWO-domein ENW.
Prof. dr. Jan de Boer, sinds 2000 hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij is
sinds 2014 lid van het Uitvoerend
Bestuur van FOM.
Prof. dr. Arjen Doelman, hoogleraar
Toegepaste Analyse aan de Universiteit
Leiden. Hij is sinds 2010 lid van het
gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen

van NWO, waarvan hij sinds 2013 voorzitter is.
Prof. dr. Titia Sixma, sectiehoofd Biochemie op het Nederlands Kanker
Instituut en bijzonder hoogleraar
Structuurbiologie aan het Erasmus
Medisch Centrum. Sinds 2012 maakt
zij deel uit van het gebiedsbestuur
Chemische Wetenschappen van NWO.
Dr. ir. Peter Wierenga, specialist op het
gebied van Innovatie, R&D, en Nieuwe Business. Daarvoor was hij meer
dan 25 jaar werkzaam bij Philips
Research. Hij leidde recent de evaluatie van Technologiestichting STW.
Prof. dr. Bas Zwaan, hoogleraar Erfelijkheidsleer en hoofd van het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer aan
Wageningen University & Research.

een diepte van circa vier meter. De meeste
depressies zijn waarschijnlijk dolines. Een
enkele is misschien een gegraven drinkplas
voor het vee of een kleine groeve. Een groot
bombardement uit de Tweede Wereldoorlog
is onwaarschijnlijk.
De precieze ouderdom van orgelpijpen en
dolines in Zuid-Limburg is onbekend; er
is geen onderzoek over gepubliceerd. De
oplossing van de kalksteen begon waarschijnlijk al tientallen miljoenen jaren geleden, toen het gesteente boven zeeniveau
werd opgeheven. Uit observaties van orgelpijpen in de ENCI-groeve blijkt dat de
opvulling daar bestaat uit dikke lagen löss,
wat aangeeft dat er al een depressie was
tijdens het Pleistoceen toen de löss werd
afgezet.

.stukje steen

Maulbronner

Tegenwoordig
Het proces van dolinevorming gaat nog altijd
onverminderd door. Het bewijs hiervoor
werd onlangs geleverd door een wandelaar.
Hij trof bij Diependal ten zuiden van Epen
langs een wandelpad een gat in de grond
aan met een diameter van ongeveer één
meter. Het gat was ontstaan midden in
een weiland waar koeien grazen. Niet zonder gevaar dus. Tijdens de aanleg van de
A2-tunnel in Maastricht was er veel hinder
van de met Maasgrind gevulde orgelpijpen,
die voor plotseling sterke doorlatendheid
zorgen. In Duitsland is onlangs een hoogspanningsmast scheefgezakt doordat één
van de poten op een orgelpijp stond. Ook
in Nederland onderzoekt Tennet inmiddels
de stabiliteit van de hoogspanningsmasten
in Zuid-Limburg.
Het lijkt er op dat orgelpijpen in een groot
deel van Zuid-Limburg voorkomen. Doordat
de deklaag vaak te dik is, ontstaan niet overal
dolines, waardoor de orgelpijpen moeilijk
te karteren zijn. Alleen in het uiterste zuidoosten van Zuid-Limburg zijn dolines dankzij het AHN2 goed op te sporen. Ondanks
de onzichtbaarheid vormen karstverschijnselen een reëel probleem, waarvoor extra
aandacht op regionale schaal gewenst is.

Verspreide blokken Maulbronner zandsteen op het terrein van het nooit afgebouwde Groot Museum op
de Hoge Veluwe. | Foto: Timo G. Nijland

De Maulbronner zandsteen was ooit bedoeld
voor de bekleding van de terrasmuur van het
nooit voltooide Groot Museum van Henry
van de Velde op de Hoge Veluwe. Het had
het oorspronkelijke Kröller-Müller Museum
moeten worden, maar is nooit afgebouwd.
Behalve de eerste delen van de betonnen
onderbouw, resteren her en der in het stuif
zand blokken roodgevlamde Maulbronner.
Niet alle, met een apart vanaf Wolfheze
aangelegd spoorlijntje vervoerde, stenen

liggen er nog. Een klein deel is na de Tweede Wereldoorlog bij de wederopbouw verwerkt aan de Eusebiuskerk in Arnhem.
De Maulbronner zandsteen behoort tot de
zogenaamde Schilfsandsteine van de Stuttgart Formatie, afgezet in het Keuper (LaatTrias). Het is een zandsteen met kwarts,
gesteentefragmenten, veldspaten en wat
muscoviet, bijeengehouden door een kleien ijzerhoudend bindmiddel. Er komen verschillende variëteiten voor: roodgevlamd
(vaak met kleinschalige stroomribbels),
groengevlamd, geel en geelgeaderd. De
eerste zijn heel karakteristiek en gemakkelijk te herkennen, de laatste kunnen worden
verward met andere zandstenen uit de Trias
in Duitsland. In zijn regio van herkomst,
Baden-Württemberg, heeft de zandsteen –
die al door de Romeinen gewonnen werd –
Unesco werelderfgoed als uithangbord,
namelijk het 12e-eeuwse klooster van Maulbronn. In Nederland is de Maulbronner
zandsteen met enige regelmaat gebruikt
in de periode 1850–1940.

Detail van de roodgevlamde Maulbronner zandsteen met stroomribbellaminatie aan de 19e-eeuwse
Papenvleugel van de Lakenhal in Leiden.
Foto: Timo G. Nijland

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Geert-Jan Vis, TNO-Geologische Dienst Nederland
Bronnen
Actueel Hoogtebestand Nederland. https://ahn.arcgisonline.nl/
ahnviewer
Deeben, J., De Grooth, M.E.T., De Kort, J.W., Lauwerier,
R.C.G.M., Ter Schegget, M.E., 2011. Archeologische onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid - De resultaten van 2008 en
2009. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 202.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 305 pp.
Digitaal Geologisch Model. www.dinoloket.nl/
ondergrondmodellen
Rademakers, P.C.M., 1998. Geologische orgelpijpen.
Grondboor & Hamer 3, p. 71-78
Rademakers, P.C.M., 1998. De prehistorische vuursteen
mijnen van Ryckholt-St. Geertruid. NGV, Afdeling Limburg,
Maastricht, 334 pp.
Rensink, E., Weerts, H.J.T., Kosian, M., Feiken, H., Smit, B.I.,
2016. Archeologische Landschappenkaart van Nederland,
Versie 2.6, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

februari 2017 Geo.brief

11

.promotie

How fast is the Greenland
ice sheet melting?
The Greenland ice sheet (GrIS) is the world’s second largest ice sheet, holding
about ten percent of the Earth’s total freshwater. Since the 1990s, the GrIS
has experienced significant mass loss due to enhanced surface melt and
accelerated ice discharge from marginal outlet glaciers. Brice Noël is a fourth
year PhD student at the Institute for Marine and Atmospheric research at
Utrecht University (IMAU), who graduated in 2013 as a polar climatologist
at the Université de Liège in Belgium. His PhD research is the continuation
of his master thesis that focused on the sensitivity of the GrIS climate to
perturbations in sea surface temperature and sea ice cover, using a regional
climate model.

The GrIS and its surrounding peripheral ice
caps are major contributors to ongoing sea
level rise. If totally melted, the global sea
level would rise by about 7.4 m. To better
understand these changes and complement
the sparse measurements available, I use
the Regional Atmospheric Climate Model
(RACMO2) to simulate the climate of Greenland. In particular, I model the surface mass
balance of the GrIS, i.e. the difference
between snowfall, sublimation and melt
water runoff. The polar version of RACMO2
is specifically adapted to simulate the
surface mass balance of glaciated regions,
including Greenland, Svalbard, Iceland,
the Canadian Arctic and Antarctica.

Improving the model
Recently, the physics in RACMO2 have been
updated. The first task in my PhD was to
carry out a climate simulation at a resolution
of 11 km for the period 1958–2015 to evaluate the updated model performance. Such
climate simulations are computationally
expensive and are performed using the
supercomputers of the European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
in Reading, UK.
Many processes have to be taken into account
in the modelling. One of the improvements
of the updated RACMO2 model is that it
allows for super-saturation in ice clouds,
which increases the maximum moistureholding capacity of ice clouds at saturation.
As a result, snowfall production is partly
delayed to higher elevations in the ice sheet
interior. These modifications improve the
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model performance by favoring snowfall at
the expense of rainfall during relatively cold
summers. As a result, highly reflective fresh
snow cover can be formed over exposed
dark bare ice at the GrIS surface, decreasing
meltwater runoff during the melt season
through locally increased surface reflectivity
(albedo).

Higher resolution
To cover spatially extended glaciated regions
while overcoming computational limitations,
regional climate models are run at relatively
coarse horizontal resolutions, typically 5 to
20 km. In RACMO2, the 11 km resolution
does not resolve small ice bodies such as
marginal outlet glaciers and surrounding
peripheral ice caps. To address this issue,
near-kilometer resolution is essential, but
performing such simulations with RACMO2
remains computationally impossible at
present.
Therefore, my second objective was to
develop a new approach to statistically
downscale the output of RACMO2 to a 1 km
resolution. To that end, we developed a
downscaling algorithm that corrects meltwater runoff for elevation and ice albedo
biases in RACMO2 to provide a new stateof-the-art daily, 1 km resolution, surface
mass balance product covering the whole
ice sheet (see Noel et al., 2016).
Our study emphasizes the inability of the
current climate models to accurately represent the large surface mass loss from Greenland’s marginal glaciers, which are known
to play an important role in the ongoing sea

Surface mass balance of the Greenland ice sheet
and surrounding ice caps downscaled to 1 km
[1958-2015]. Greenland loses mass in the ablation
zone at the ice sheet margins (blue) while it
gains mass over the extensive accumulation zone
in the interior (red). The white region separating
both zones is called the equilibrium line, delineating the area where snowfall accumulation
balances exactly the ablation from meltwater
runoff. Regions in gray represent the tundra area
fringing the ice sheet. Dots locate sites where
surface mass balance is measured in both the
ablation (yellow) and accumulation zone (white).
Note how small marginal glaciers and ice caps
are accurately resolved at 1 km resolution.

level rise. In this respect, the 1 km data set
proves to be an overall improvement over
the original RACMO2 product. It realistically
resolves meltwater runoff in narrow ablation
zones and over small outlet glaciers, showing
a progressive mass loss increase towards

their glacial tongues. The downscaling
technique was also successfully applied to
Greenland’s peripheral ice caps and more
recently to the Canadian Arctic, highlighting
the importance of an accurate representation
of small glaciers in climate models in order
to produce realistic mass loss.

How fast is the Greenland ice sheet
melting?
At the present rate of mass loss, it would
still take about 10,000 years to melt the
GrIS entirely. But at the same time, surface
mass gains could become zero between
2023 and 2043. In the absence of other
mass sources, this is sometimes regarded
as a tipping point beyond which the ice
sheet won’t be able to recover.

At IMAU
Conducting a PhD at IMAU is a fantastic
experience. The Ice and Climate group is
very dynamic and offers excellent support
for PhD students from numerous post-docs
and professors working in various ice-related
fields. Within this unique framework, I could
tackle many challenges, collaborate with
famous researchers and launch my scientific
career through publications and inspiring
travels abroad. For instance, I attended
multiple international conferences such as
EGU in Vienna or AGU in San Francisco,
which are exceptional opportunities to promote my research and meet peer scientists.
I will graduate in October 2017 and hope to
pursue a career in academia as a postdoc at
IMAU or abroad.

Surface mass balance of glaciers and ice caps in centre east Greenland modeled by RACMO2 at 11 km
(a) and downscaled to 1 km (b) [1958-2015]. This figure highlights the inability of current regional climate models to represent small ice bodies at the ice sheet margins. Note how narrow ablation zones,
glaciers and ice caps are realistically resolved at 1 km resolution, with a progressive increase in mass
loss (dark blue) towards their glacial tongues.

Brice Noel, B.P.Y.Noel@uu.nl
Dit promotieonderzoek maakt deel uit van het project
‘Modelling the Greenland perennial firn aquifer in past,
present and future’, van prof.dr. Michiel van den Broeken
dat in 2013 goegekeurd is in het ‘Open Programma’ van
NWO-ALW.
De promotoren van Noël zijn Dr. Willem Jan van de Berg
and Prof. Michiel van den Broeke van IMAU
References
Van den Broeke, M. R., Enderlin, E. M., Howat, I. M., Kuipers
Munneke, P., Noël, B. P. Y., van de Berg, W. J., van Meijgaard,
E., and Wouters, B.: On the recent contribution of the
Greenland ice sheet to sea level change, The Cryosphere,
10, 1933-1946, doi:10.5194/tc-10-1933-2016, 2016.
Noël, B., Fettweis, X., van de Berg, W. J., van den Broeke,
M. R., and Erpicum, M.: Sensitivity of Greenland Ice Sheet
surface mass balance to perturbations in sea surface
temperature and sea ice cover: a study with the regional
climate model MAR, The Cryosphere, 8, 1871-1883,
doi:10.5194/tc-8-1871-2014, 2014.
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Poster session at the American Geophysical Union (AGU). This conference took place in San Francisco in
December 2015. There, I presented some preliminary results on the downscaling technique, which won
me the Outstanding Student Presentation Award (OSPA).
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kringen
Culture Centre Delft University of Technology, 18 November 2016

Ingeokring Autumn Symposium: Geotechnical Earthquake Engineering
On November 18 last year the Ingeokring organized its annual fall
symposium. Subject this year, was Geotechnical Earthquake Engineering
The symposium was very well attended. Apart from a considerable
number of members of the Ingeokring, a large part of the audience
consisted of scientists and engineers that came especially for the
subject matter. The symposium covered three groups of topics: Natural
Earthquakes (Wenchuan 2008 disaster; Roermond 1992), Induced
Earthquakes (focussing on the Groningen gas extraction induced
seismic events) and Engineering Studies (modelling for engineering
design and subsoil-structure interaction studies). The three key note
lectures of the symposium, presented here, covered the Wenchuan
2008 disaster (Niek Rengers, retired ITC, U-Twente), early research
in the induced earthquakes in Groningen (Hans Roest, Staatstoezicht
op de Mijnen) and the latest developments in seismic hazard assessment in The Netherlands (Bernard Dost, KNMI). It proved to be a very
interesting afternoon.

Keynote lectures
Lessons learned for geotechnical
earthquake engineering from the
2008 Wenchuan Earthquake (Ms 8.0).
Niek Rengers (Chengu University,
China; former Assoc. Professor at ITC,
U-Twente and TU-Delft)
Niek Rengers, now retired, past President of the International Association
of Engineering Geology (IAEG), former
vice-rector of ITC, and for a long time
an outstanding lecturer in Engineering
Geology in Delft, is since 2006 a visiting professor at Chengdu University in
China. He gave an impressive lecture
on the extensive research that is
carried out at the State Laboratory of

Geo-hazard Prevention at Chengdu to
study the effects of the 2008 Earthquake near Wenchuan. This earthquake occurred along the Wenchuan–
Maoxian thrust fault system where
the Himalayan–Indian subcontinent is
thrusted over the Sichuan Basin. The
depth of the quake was 12 km, the
magnitude M 8.0. A series of heavy
tremors occurred along a 300 km
long section of the fault system, along
the thrust fault with up to 3.5 m
vertical displacements and, more
to the North, with lower magnitude
tremors, along a strike slip fault. The
main shock lasted 1.5 minutes and
reached peak ground accelerations of
1 to 2 g. The intensity of the earthquakes varied from VI to XI on the

scale of Mercalli. Most damage
occurred within a band of 5 km width
parallel to the fault system. Approximately 90.000 people were killed,
30% of the casualties were due to
co-seismic landslides and rock falls.
Due to the setting in high mountainous
terrain in the upper hanging wall
section of the affected region, the
earthquakes caused a series of disastrous effects. Rock falls, landslides
and debris flows were triggered and
at more than 800 locations landslides
caused damming of rivers. Lakes
formed behind these landslide dams.
The landslide material was easily
eroded by the rising water, resulting
in debris flows, carrying sometimes
enormous rock blocks, and covering
buildings, villages and cities located
downstream. The valleys here are
relatively narrow gorges that are
incised into an old glacial landscape.
The land slides originated high up in
the slopes of the old relief valley and
the debris flowed into the narrow
gorges. The city of Beichuan was
completely destroyed by debris
flows. The effects of the earthquake
were less intense in the Sichuan Basin,
forming the lower, foot wall, block of
the thrust fault system.
The State Laboratory of Geohazard
Prevention at Chengdu also examined
damage to structures such as tunnels
and dams. Tunnel portals were dam-

aged by rock falls and landslides, but
also inside tunnels the support had
locally failed when the tunnel was
located near the epicentre of the
earthquake. Many dams in the region
are concrete dams over 200 m high.
The reinforced slopes at the side walls
and the dams themselves had often
withstood the earthquake. An example
was shown of a rockfill dam that
stayed intact, but its crest had settled
for one meter due to the tremors.
Different types of slope reinforcement
had withstood the dynamic loading
very well. A popular Chinese practice
for slope stability is by driving piles
along the unstable slope toe, and
protecting the slope with a beam
frame lattice of reinforced concrete.
Methods such as this lattice with
anchors and bolts performed well,
while wire netting with bolts performed
less well.
The lecture provided a good insight
in the post-seismic hazards that
remained after the earthquake. One
example is the debris flows that
occurred several months after the
2008 earthquake after a period of
heavy rainfall, when debris flows
again covered the town of Beichuan.
Debris flows are a normal feature in
the region, but the fresh debris
material from the earthquake needs
less prolonged rainfall to become
saturated and a lower peak rain
intensity to trigger a flow down hill.
This means, according the study,
that for the coming 20 to 30 years,
the hazard of sudden debris flows
in the valleys will remain. Rengers
discussed the hazard and risk assessment study for relocation and planning, and the remedial and repair
methods used. He finally ended an
impressive lecture with a summary
of the long list of lessons learned.

Personal view on 30 years induced
seismicity in The Netherlands 19862016.
Hans Roest (State Supervision of
Mines, formerly TU-Delft, Applied
Earth Sciences)

Coffee break.
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In 1986–1989 the first seismic events
in Groningen occurred. Dr. Meent van

der Sluis was one of the first to make
the connection of the subsurface
structure in Groningen, characterized
by saltdomes and faults, with the gas
extraction by the NAM. His ‘Bomijs’
theory was ridiculed by the NAM,
which refuted any connection of the
earthquakes with the gas extraction.
Prof. F. van Veen of the Petroleum
Engineering Department at the TUDelft wrote a report stating that there
was no relationship of the earthquakes with the gas extraction. In
this period Roest started to use FLAC
(Fast Lagrangian Analysis of Continua)
to make models to investigate
whether pressure depletion due to
gas extraction will lead to slip along
faults bounding the reservoir layer. In
November 1990 on the ‘Bodemdaling
in Nederland’ Symposium of the
Ingeokring, Roest presented his first
results that showed that earthquakes
of the Magnitudes that were measured
indeed could be generated that way.
Together with Wim Kuilman a great
number of geometries were modelled
with FLAC. The geometry generating
the highest stresses was a depleting
reservoir at the footwall of a normal
fault. When a salt layer occurs above
the reservoir layer, the models indicated
intrusion of salt along the fault boundary. This phenomenon was found in
1992–1993.
Recently Professor Janos Urai, a wellknown specialist in salt rock mechanics, confirmed the possibility of salt
intrusions under these circumstances.
In 1993 the ‘Begeleidingscommissie
Onderzoek Aardbevingen’ (BOA) published a report into which the connection of the earthquakes with the
gas extraction was confirmed. Hans
Roest and Wim Kuilman published
the results of their FLAC study at the
1994 Congress of the International
Society of Rock Mechanics (ISRM) in
Delft. In 1994, above the Bergermeer
gasfield near Alkmaar, four events
with magnitudes up to M = 3.4
occurred. By that time the connection
with the gas extraction was generally
accepted. In 1995–1996 a report was
published where the underground
storage of gas in the reservoir layers
was considered ‘not advisable’.

In 2001 Hans Roest accepted a job at
the State Supervision of Mines. From
2003–2008 increasing seismic activity
in the Groningen area was experienced.
In 2013 the State Supervision of
Mines published a report stating that
higher magnitude earthquakes were
to be expected. Hotspots of earthquake activity were situated near
Loppersum, the city of Groningen and
in the Eemskanaal area. Microseismic
observations made clear that these
were situated along faults and were
due to the compaction of the reservoir.
Since 2014 the production of gas is
lowered. In 2016 the State Supervision
of Mines published a report that
advises how to manage the gas field
in the future. It states that the number
of tremors has decreased since the
measures taken in 2014. The results of
the TNO studies can be downloaded at:
file:///D:/Users/pnve/Downloads/
advies-sodm-winningsplan-groningen2016.pdf
Important measures that are advised
in the report are:
–	Avoid fluctuations in the winning
(high gas production in winter, low
in summer were the custom).
–	Reduce the production to 24 BCM/
year until a risk controlled optimization system for the production is
developed.
–	Set up a satisfactory risk management system, minimizing damage
and nuisance.
The planning is for 5 year periods. In
the meantime Roest emphasizes the
following task for the State Supervision:
“Analyse the data and try to explain
the results!”

Development in seismic hazard
assessment in the Netherlands
Bernard Dost (KNMI, Royal Netherlands
Meteorological Institute)
Dost gave an overview of the continuing study into the earthquakes
induced by gas extraction. He works
at the R&D group Seismology and
Acoustics of the KNMI, where research
is done in an international research
group. The approach of the probabilistic seismic hazard analysis is presented
as a hybrid modelling frame:

Distribution of the density of earthquakes (M ≥ 1.0) per year in the Groningen
area (TNO study, source SDOM report 2016).

SOURCE model –> Ground Motion
Prediction Equation (GMPE) –> HAZARD
maps –> VULNERABILITY –> CONSEQUENCES
Results are presented in the form of
Peak Ground Acceleration (PGA)
maps. Natural earthquakes produce
stationary PGA maps. Induced earthquakes are different: PGA maps change
over time. Induced seismic events
have occurred near Alkmaar, in the
North Sea, at Roswinkel and in the
province Groningen. The KNMI monitors the magnitudes and frequencies
of the earthquakes. In the period
2014–2016, after the changes in gas
extraction policy, the density of
earthquakes changed. Since these
induced earthquakes are a nonstationary process, it is not useful
to produce yearly compilation maps;
event-density maps for a 5 year
period are more useful.
The expected Mmax , the maximum
magnitude probable for the induced
earthquakes, is M = 6.5. But an event
of this magnitude is a highly unlikely
scenario. For a finite fault with a width
of 1 km and a length of 20 km, the
Mmax = 4.9. For the next 5 years an
Mmax =5 is possible.
Much attention has been paid to the
research for the development of site
specific GMPE’s. It appeares that the
PGA maps calculated by the KNMI
and the NAM compare well (GMPE
version 1). Newer versions of the
GMPE have been developed and are
still being improved (Version 3 & 4).
In January 2014 KNMI started using
a network of 18 real time accelero
meters placed in six boreholes. The

observation network in Groningen
will be increased to 69 deep boreholes, 69 surface accelerometers, four
boreholes with broadband sensors
and two deep downhole arrays. The
triggering threshold will then be
events of Magnitude 0.5. The deep
boreholes will go to reservoir depth.
Measurements in these boreholes
will improve the deep depth coverage and provide a better resolution,
both vertically and horizontally, for
the determination of the hypocentre
of quakes. More information can be
found in the KNMI report on the
modelling: http://www.knmi.nl/
kennis-en-datacentrum/publicatie/
probabilistic-seismic-hazard-analysisfor-induced-earthquakes-in-groningenupdate-2015

Price Prize and activities 2017
At the end of the meeting the Board
of the Ingeokring awarded the Professor Price Prize of 2016 to Hans Roest.
Milcar Vijlbrief presented the Ammonite fossil to a surprized recipient.
Peter Verhoef gave a congratulations
speech, memorizing the value of the
work that Hans has done in the past
40 years and its relevance for society.
Next year’s Autumn Symposium will
deal with data management under
the work title “5D-IT and Engineering
Geology”.
Dr. Peter Verhoef,
Boskalis Westminster
An extensive account of the symposium can
be found on the website of the Ingeo-kring:
http://www.ingeokring.nl/pages/news.php
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ingezonden brief
Olieprijsperikelen
Het is inmiddels alweer dik vijf jaar
geleden dat ik mijn koffers pakte en
afscheid nam van TNO – Geologische
Dienst van Nederland waar ik inclusief
een promotie zeven jaar had door
gebracht. Het was een goed moment
om deze stap te zetten vanwege
ons persoonlijke leven. Mijn vriendin
was bijna klaar met haar promotie
in Zwitserland, dus voordat we ons
‘definitief’ zouden settelen in Nederland was dit het moment om te
gaan. Het werd Aberdeen. Nu terugkijkend op die periode was het niet
alleen voor ons persoonlijk een goed
moment, maar ook qua olieprijs leek
er geen vuiltje aan de lucht. Het
grappige is dat ik dat toentertijd
geheel niet besefte. OK, ik had misschien een vaag idee wat de olieprijs
was, maar controleren deed ik het
nooit. Nu besef ik pas dat die laatste
factor ons toen erg veel vrijheid en

mogelijkheden gaf. Middels deze
bijdrage wil ik een indruk geven van
het werkende leven in de olie- en
gashoofdstad van Europa gedurende
tweeënhalf jaar van bonanza en een
even lange periode van neergang en
pessimisme.
Gratis Nespresso-koffie en dagelijks
gratis uitgebreide lunch, veldwerkje
in Utah, cursusje hier, congresje daar,
het was allemaal geen probleem. Op
dat moment ervaar je het allemaal
als normaal. Het jaarlijkse kerstfeest
werd met een groots spektakel
gevierd, iedereen uitgedost in kilt of
black tie (Engelsen dragen natuurlijk
geen kilt). Er werd geklaagd over de
hoge huurprijzen in Aberdeen, evenals hoe moeilijk het was om een goede
klusjesman te vinden. We kregen op
een gegeven moment een offerte
voor het vervangen van welgeteld

één dakpan: 140 pond. Toen heb ik
zelf maar een ladder gekocht. Het
hebben van een LinkedIn-profiel was
in die tijd goed voor je ego; de verzoeken van recruiters druppelden
gestaag binnen. Waar had ik dat nu
allemaal aan te danken? “You came
in highly recommended” en dat soort
frases. Niet dat ik er ooit veel aan
heb gehad, maar het was duidelijk
dat er driftig naar digitale CVs werd
gespeurd. Het gekke is echter dat je
tijdens deze hoogtijdagen nooit het
gevoel kreeg dat het hoogtijdagen
waren. De corporate berichtgeving
was vooral in de trant van “de operationele kosten zijn zo hoog dat we
maar net economisch zijn” en meer
van dat soort uitspraken. Als nieuweling had ik dus ook in de eerste jaren
van mijn verblijf in Aberdeen altijd
het gevoel dat het maar net goed
ging.

In 2014 ben ik vanwege diverse
omstandigheden op zoek gegaan naar
een nieuwe werkgever in Aberdeen.
Het leek, ook al was de olieprijs nog
boven de 100 dollar, allemaal al wat
te kalmeren. Gelukkig kon ik nog aan
de slag bij een consultancy in de olieen gassector, waar ik in juli 2014
begon. Daarna ging het zoals de
meesten zullen weten bergafwaarts.
Nu, dik twee jaar later, hebben we
meerdere ontslagrondes gehad met
alle stress die daarbij komt kijken –
vooral voor diegenen die ‘at risk’ zijn
geplaatst. Elke dag kan er een mailtje
binnenkomen met het bericht of je
morgen om zo en zo laat je daar en
daar wilt melden. Deze week neemt
er weer iemand afscheid, niet vrijwillig. Los van het feit dat natuurlijk het
aantal projecten drastisch afnam,
kwamen ook alle consultants die
gedetacheerd waren bij oliemaat-

reactie
‘De student wikt, maar de markt beschikt’
Henk Kombrinks relaas over de ingestorte arbeidsmarkt voor petroleumgeologen raakte bij mij een gevoelige
snaar. Voor Henk en zijn generatie
genoten is het waarschijnlijk de eerste
keer dat ze een ‘bust’ in de arbeidsmarkt meemaken. Voor mij, als oudere
oliegeoloog is er echter niets nieuws
onder de zon. In 1986/87, rond
1996/99 en ook in 2005/08 zijn er
forse ontslagrondes geweest in de
olie-industrie. Hetzelfde gebeurt ook
regelmatig in de ertsexploratie en de
mijnbouw. Een half jaar nadat ik in
1971 naar Australië was geëmigreerd,
stortte daar de ‘nickel boom’ in. Het
resultaat: jongens die gesolliciteerd
hadden op advertenties als ‘geologist
wanted, preferably with degree’ zaten
het jaar daarna bij mijn vrouw, die les
gaf aan wat nu Curtin University heet,
in de collegebanken om dan toch
maar die ‘bachelor’ graad te halen.
Of we het leuk vinden of niet, ‘boom
& bust’ cycli horen onlosmakelijk bij
het economische systeem en zijn
behoorlijk frequent in de mijnbouw
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en de olie-industrie. En niet alleen de
olie-industrie heeft daar mee te maken.
De bankencrisis van 2008 zag ook
niemand echt aankomen, en die heeft
ook een groot aantal mensen met
zeer riante salarissen de gelegenheid
gegeven ‘meer tijd met hun gezin
door te brengen’.
Deze keer duurt de ’bust’ echter wel
wat lang. Voornamelijk omdat de OPEC
kennelijk niet in staat is de oliemarkt
te reguleren. Enerzijds komt dat door
een technologische doorbraak in de
Verenigde Staten, waar de grootschalige toepassing van horizontaal boren
plus ‘fracken’ geresulteerd heeft in
een spectaculaire toename van de
olie- en gasproductie. Anderzijds
door de reactie daarop van de OPEC:
“we gaan ons marktaandeel beschermen en blijven doorpompen en nemen
voor lief dat de olieprijs in elkaar
klapt”. Het instorten van de olieprijs
heeft alle bedrijven die zich met
opsporing en/of winning van olie of
gas bezig houden, gedwongen dras-

tisch in de kosten te snijden. O.a. door
personeel te ontslaan. Heel vervelend
als je slachtoffer bent van zo’n ontslagronde en moet gaan bedenken
hoe je je hypotheek, studie van je
kinderen, e.d., de komende jaren kan
betalen en bovendien probeert in te
schatten: “kan ik dat uitzingen tot de
olieprijs zich herstelt tot een ‘redelijk’
niveau”.
Maar voor studenten petroleumgeologie of petroleumengineering, die na
hun afstuderen een baan gaan zoeken
speelt nog een heel ander, volgens
mij minstens even groot, probleem.
De arbeidsmarkt voor oliegeologen is
de laatste tientallen jaren fundamenteel van karakter veranderd. Tot in
tachtiger jaren van de vorige eeuw
gold in de olie-industrie het koloniale
arbeidsmarkt model: “in de hele
wereld vervullen blanke, mannelijke
academici alle goed betaalde banen”.
De gemiddelde opleidingsklas voor
de lichting die eind zeventiger jaren
bij Shell werd aangenomen bestond

uit zo’n 20 personen. Een doodenkele
keer zat er een jongedame tussen
maar dat was zeker nog niet vanzelfsprekend. Gewoonlijk dus allemaal
blanke jongemannen. Pakweg acht
Nederlanders, acht Engelsen, en vier
Zwitsers/Duitsers/Fransen (een soort
huurlingen die overal ter wereld konden worden ingezet waar Nederlandse
en/of Engelse paspoorten minder
populair waren). In principe werd
ieder van die witneuzen op riante
arbeidsvoorwaarden naar een of
ander warm land gestuurd.
Dat koloniale model is dood. Morsdood!
De rekrutering voor de olie-industrie
is volledig geglobaliseerd en de
bevoorrechte positie van Europese
of Amerikaanse academici is echt
voltooid verleden tijd. Bij mijn veldcursus voor Shell-training heb ik dit
jaar drie groepen van zo’n 40 cursisten
voorbij zien komen. Allemaal goedopgeleide, jonge academici die een
paar jaar bij Shell in dienst zijn.
Gemiddeld bestaat zo’n groep uit
minstens twintig verschillende natio-

personalia

schappijen terug op kantoor. Het waren
niet alleen de contractors die bij
oliemaatschappijen de deur werden
gewezen, hele exploratieteams werden
zonder pardon op straat gezet. Met
honderden tegelijk worden mensen
ontslagen, en het eind is nog niet in
zicht.
Voor de huidige generatie studenten
die afstuderen in de petroleumgeologie is het een zware dobber. Dat
merk je vooral bij lezingen van de
PESGB, wat de equivalent is van de
PGK in Nederland. Veel jonge mensen
die je spreekt werken momenteel
ofwel in de Vodafone-winkel of zijn
barista in de Starbucks, en proberen
door deze lezingen bij te wonen nog
een beetje in contact te komen met
de werkenden in de olie en gas. Dat
soort ontmoetingen doet je nog het
meest beseffen hoezeer in deze
industrie je carrière van de conjunctuur

naliteiten en voor rond de helft uit
vrouwen. Het aantal Nederlanders in
zo’n groep is gewoonlijk niet meer
dan een stuk of vijf. En van die vijf
Nederlanders zijn er dan twee of drie
geoloog of mijnbouwer en de andere
twee hebben een PhD in wiskunde of
natuurkunde.
Bij de Geologische Dienst Nederland
(TNO) is het niet veel anders. Bij mijn
veldcursus in Utah in 2010 waren
veertien TNO-ers: vijf heren en negen
dames en, wat voor mij het meest
opvallend was bij een Nederlandse
overheidsinstantie, zes van de veertien waren (althans oorspronkelijk)
niet-Nederlands [Chinees/Duits/Italiaans/Kazak/Portugees/Syrisch]. Ook
bij de Nederlandse overheid heeft
de globalisatie en de feminisatie
van de arbeidsmarkt voor geologen
toegeslagen.
De MSc-module die ik dit jaar doceerde
bij Geoscience & Engineering aan de
TU-Delft werd gevolgd door 57 studenten, waarvan er – afgaande op hun

afhangt en hoe prachtig het is om
nog een baan te hebben. In dat licht
is het mij opgevallen dat er in de
Geo.Brief wat weinig aandacht aan
dit onderwerp is besteed terwijl het
toch zoveel leden treft.
Ik kan mij voorstellen dat iemand mij
vraagt hoe Aberdeen er nu uitziet. Als
het zelfs een item is op de Nederlandse
televisie dan moet het toch wel erg
zijn zou je zeggen. En ja, er staan
meer huizen te koop momenteel en
de huurmarkt is een huurdersmarkt
in tegenstelling tot een landlordmarkt.
Ook het aantal bedrijfspanden dat
leeg staat is natuurlijk toegenomen.
Maar aan de andere kant ziet Union
Street er niet veel slechter uit dan
vijf jaar geleden. Ook toen al lag deze
centrale winkelstraat er wat vervallen
bij. Het is nog steeds moeilijk om een
goede klusjesman te vinden, ook al

naam – slechts 20 (35%) Nederlands
waren. Als die 37 buitenlanders op
de arbeidsmarkt komen dan hebben
ze behalve een MSc-diploma van een
respectabele universiteit het voordeel
dat ze behalve behoorlijk Engels ook
nog minimaal een andere taal vloeiend spreken. Denk aan Arabisch,
Chinees, Hindi, Maleis of Spaans.
Beheersing van zo’n extra taal kan
een groot voordeel zijn bij het zoeken
naar een baan buiten Nederland.
Een laatste voorbeeld: tijdens een
adviesklus in 2013 voor McKinsey
in Jakarta kwam er van de zeven
McKinsey-stafleden waar ik mee
samenwerkte welgeteld één niet uit
India. Tijdens een ander consultancy
project in 2014 in Yangzhou [buurt
van Shanghai] was een van mijn
tijdelijke collega’s een perfect tweetalige Chinese dame uit de People’s
Republic die aan Imperial College in
Londen was afgestudeerd.
Dát is de concurrentie waar je als
Nederlandse aardwetenschapper tegen

zou je zeggen dat ze minder werk
hebben tegenwoordig. Ja, het is rustiger geworden op de weg, maar de
stad voelt absoluut niet aan als een
post-goldrush oord. Er worden
momenteel nog veel nieuwe huizen
bijgebouwd, en als ik de borden mag
geloven worden ze ook nog verkocht.
Zoals een collega van mij zei: je kunt
je leven ook niet helemaal op slot
gooien in het licht van deze onzekerheid. Ik denk dat hij gelijk heeft.
Toen ik meer dan vijf jaar geleden mijn
koffers uitpakte in ons granieten appartement had ik geen idee wat de
komende jaren zouden brengen, maar
dat deze periode terugblikkend zulke
verschillende kanten heeft laten zien is
een hele ervaring. Wie weet wat de
komende vijf jaar in petto heeft!

Nieuwe leden
Drs. M.L.M. van Dijk
Dr. P. Spaak
Drs. H.C. van Straaten
E.A.S. van der Valk BSc
Dr.ir. F.C. Vossepoel
A.M.P. Weert

Verhuisd
drs. J.M. van Alebeek
Dr. J.M. Coolen
drs. S. Castelein
drs. M. Dekker
dr. J.P.J. Reijs
G.G.B. Smeulders Msc
S.P. Tolsma
R.S. van der Vliet MSc
drs. F.P. Wesselingh
ir. I.T. Wortel

Henk Kombrink

op moet boksen als je aan de bak wilt
komen! Mijn boodschap aan studenten
aardwetenschappen in Amsterdam of
Utrecht, en bij petroleumwinning in
Delft: besef dat de concurrentie op
jullie toekomstige arbeidsmarkt groot
is. Heel groot!
De tijd is voorbij dat je met een
Nederlandse graad eigenlijk heel
gemakkelijk een baan als oliegeoloog
of mijnbouwer kon vinden. In deze
geglobaliseerde wereld zit niemand
op je te wachten, tenzij je je op enigerlei wijze weet te onderscheiden.
Hoe? Zorg dat je scriptie- of promotieonderzoek van uitstekende kwaliteit
is, en denk na over de toepasbaarheid van je resultaten. Toon onder
nemingslust in de breedste zin, en
wees bereid behalve Engels althans
de rudimenten van een of meer
andere talen te leren. En wat mij
betreft het belangrijkste: koester niet
de illusie dat je MSc- of PhD-graad je
recht geeft op een uitdagende, goed
betaalde, vaste baan. Zo’n baan – in
Nederland of elders – moet je eerst

verdienen door te laten zien dat je
echt iets kan.
Is het alleen maar kommer en kwel
op de arbeidsmarkt voor geologen
en mijnbouwers? Ik denk van niet.
De toekomst kan ik niet voorspellen,
maar als moderne samenleving zijn
we totaal afhankelijk van de ruime
beschikbaarheid van delfstoffen
(o.a. aardgas/aardolie/aardwarmte/
aluminium/fosfor/ijzer/lithium/
lood/koper/steenkool/tin/uranium/
zeldzame aarden, etc.). Die grondstoffen moeten worden opgespoord
en gewonnen en daarvoor is veel
kennis en kunde nodig. Daarom ben
ik er van overtuigd dat er voor jonge,
goed opgeleide Nederlandse aardwetenschappers nog steeds een
mooie toekomst in het verschiet ligt.
Maar dan moeten ze wel erg flexibel
zijn bij het zoeken naar een baan en
bereid te zijn echt aan te pakken.
W.J. Evert van de Graaff
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.stukje museum

Mijn favoriete museumstuk
Nee, géén mosasauriër. Evenmin een ammoniet. Dat zou ook te veel voor
de hand gelegen hebben. Nee, een fossiele zeester krijgt van mij de meeste
punten. Of liever, drie zeesterren. Perfect bewaard gebleven, tot in het kleinste
detail. Een momentopname; verstild leven van een slordige 66.2 miljoen jaar
oud. Net als andere stekelhuidigen (zeelelies, zeekommers en slangsterren)
valt dit soort dieren na hun dood heel vlug uit elkaar, en raken de duizenden
en duizenden afzonderlijke kalkelementen verspreid over de zeebodem. Dat
is een kwestie van dagen of soms weken. Zee-egels vormen een uitzondering
op die regel omdat hun schalen, met of zonder stekels, wel tegen een stootje
kunnen.

Die onhebbelijke gewoonte om vlot uit elkaar
te vallen verklaart ook meteen waarom er
maar een handjevol vondsten van min of
meer complete zeesterren uit het Laat-Krijt
(Maastrichtien, 72.1–66 miljoen jaar geleden)
uit zuidelijk Limburg bekend is1. De eerste
vondst, van vóór 1799, die de boeken haalde
is die van Barthélemi Faujas de Saint-Fond,
de geoloog die de revolutionaire troepen op
hun strooptochten vergezelde naar Maastricht en omgeving. Het origineel van dit
in de ondergrondse gangenstelsels van de
Sint-Pietersberg gevonden exemplaar is een
paar jaar geleden onder het stof vandaan
gehaald in de krochten van het Parijse
museum – daar waar ook ‘onze’ mosasauriër
ligt. Die vondst van Faujas bleef zonder naam.
Veel later, in 1925, beschreef Umbgrove
Ophryaster maastrichtensis, op basis van
een bijna volledig exemplaar dat nu in de

collecties van Naturalis Biodiversity Center
(Leiden) wordt gekoesterd. Hoop ik toch …
Maar de kleine groep zeesterren waarover
ik het hier heb (zie afbeeldingen), in drie
verschillende groeistadia, slaat werkelijk
alles. De exemplaren stammen alle uit een
dikke vuursteenbank in het hogere deel van
de Nekum Member (Formatie van Maastricht)
van de groeve CBR-Romontbos (Eben Emael
[Bassenge] in de Belgische provincie Luik).
Ze werden gevonden door Ludo Indeherberge
uit het Belgische Zonhoven, en aan mij
doorgespeeld ter beschrijving2. Als klein
eerbetoon werd toen meteen besloten de
soort naar de vinder te vernoemen, zij het
een beetje cryptisch: Aldebarania taberna.
De familie waartoe deze soort behoort luistert naar de naam Astropectinidae. Dit is
een groep agressieve, carnivore zeesterren

waartoe ook onze kamster, Astropecten
irregularis (Pennant, 1777), wel bekend van
het Noordzeestrand, wordt gerekend.
Van siliconenrubber is bekend dat die tot
in de kleinste gaatjes doordringt. Dat is een
prima eigenschap, zeker als het gaat om het
beoordelen van in vuursteen gevatte zeesterren waarvan alle kalk (calcium carbonaat)
opgelost is. Het afgietsel in rubber toont
zelfs de allerkleinste stekeltjes op de
afzonderlijke randplaten van de lichaamsschijf, op de ambulacrale en adambulacrale
plaatjes rond de voedselgroeves en op het
mondskelet. Haarscherp – alsof de dieren
net dood gegaan zijn. Zelfs de punten van de
armen staan een beetje naar boven gericht,
in leefhouding. Een betere bewaringstoestand is zo goed als ondenkbaar.
John W.M. Jagt
Natuurhistorisch Museum Maastricht,
john.jagt@maastricht.nl
Referenties
1	Jagt, J.W.M., 2000. Late Cretaceous-Early Palaeogene
echinoderms and the K/T boundary in the southeast
Netherlands and northeast Belgium – Part 5: Asteroids.
Scripta Geologica, 121: 377-503.
2	Blake, D.B. & Jagt, J.W.M., 2005. New latest Cretaceous
and earliest Paleogene asteroids (Echinodermata) from
The Netherlands and Denmark and their palaeobiological
significance. Bulletin de l’Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, 75: 183-200.

A, B. Afgietsels van het holotype (in twee aanzichten) en afdruk in vuursteen van één van de paratypes van Aldebarania taberna Blake & Jagt, 2005 (NHMM
1999 01-1 en 1999 01-3); groeve CBR-Romontbos, Eben Emael (Bassenge, Belgische provincie Luik), Formatie van Maastricht, bovenste deel Nekum Member.
Grootste diameter lichaamsschijf resp. 13 en 6 mm.
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agenda
17 februari 2017

15 maart 2017

22–23 mei 2017

Aardwetenschappelijke Loopbaandag,
VU Amsterdam. Zie ook pagina 2 van
deze Geo.brief. Info: http://www.
aardwetenschappelijkeloopbaandag.nl/

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

MINERANT 2017. Antwerp Expo,
Antwerpen, België.
Info: http://www.minerant.org/
MKA/minerant.html

2 maart 2017
Uitreiking Van Waterschoot van der
Grachtpenning aan prof. Dr. Jan Smit,
VU Amsterdam. Zie ook pagina 3
van deze Geo.brief.
Info: www.kngmg.nl

7 maart 2017
Lezing Kring-Noord: The Bergen Gas
Storage - by Drs. Nout den Boer.
Info: http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

Fossielenbeurs Ede, met lezingenmiddag. Info: http://www.fossiel.net/
beursede/

14 juni 2017
GAIA netwerkdiner, Leiden.
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

14–16 mei 2017
4 april 2017
GAIA netwerkdiner, Amsterdam.
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

ICID 2017 — 19th International Conference on Industrial Diamond. Info:
http://waset.org/conference/2017/
05/amsterdam/ICID/home

7 april 2017
KNGMG-lustrumsymposium ‘License
to Operate’ en de Nederlandse ondergrond: Wat kan en mag er nog?
Armamentarium, Delft. Zie ook
pagina 3 van deze Geo.brief.

26–30 juni 2017
AquaConSoil 2017, 26–30 June 2017.
14th International Conference on
Sustainable Use and Management of
Soil, Sediment and Water Resources.

29 mei–1 juni 2017
LuWQ2017 — 3rd International Interdisciplinary Conference on Land Use
and Water Quality: Effect of Agriculture
on the Environment, Den Haag.
Info: http://www.luwq2017.nl/

22–23 april 2017
11 maart 2017

Dresden, Duitsland.
Info: http://www.ufz.de/novcare

11–15 september 2017
56th Photogrammetric Week, Stuttgart,
Duitsland. Info: http://www.ifp.unistuttgart.de/phowo/index.en.html

10–12 oktober 2017

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

6–9 juni 2017
NovCare 2017 — Novel Methods
for Subsurface Characterization and
Monitoring: From Theory to Practice,

IMS — International Meeting in Sedimentology: 33rd IAS and 16th ASF joint
meetings, Toulouse, Frankrijk. Info:
https://ims2017.sciencesconf.org/
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