Geo.brief is de nieuwsbrief
van KNGMG en NWO-ENW
Tweeenveertigste jaargang
nummer 4, juni 2017

Geo
. brief

De vluchtige elementen in de Maan
Trix van Naturalis en het landschap
De Doggersbank als megamorene
Sonderingen om bodemdaling te meten

4

van het bestuur
Verhuizen
Op 17 mei jl., tijdens de jaarver
gadering, heeft het hoofdbestuur
aangekondigd dat het KNGMGarchief per 31 december 2017 gaat
verhuizen. Tevens zal ons post
adres veranderen vanaf die datum.
Het KIVI heeft het contract met het
KNGMG opgezegd. De achtergrond
voor dit besluit is ons niet duidelijk.
Ons archief gaat verhuizen naar het
Science Centre in Delft dat geves
tigd is in de voormalige Faculteit
der Mijnbouwkunde en Petroleum
winning aan de Mijnbouwstaat 120.
Het archief is straks weer 'thuis'
op het adres waar het KNGMG ruim
een eeuw geleden begon.
Op de derde etage van het gebouw
van het KIVI logeert nu nog het
incomplete KNGMG-archief. Het
archief, van de oprichting in 1912
tot aan heden, bestaat onder meer
uit notulen, brieven, geologische
en mijnbouwkundige verhandelin
gen, en jaargangen Geologie en
Mijnbouw. Door de jaren heen is
het verbrokkeld en ongeordend

geraakt. Het tijdperk 1912–1970 is
redelijk compleet, goed geïnventa
riseerd en genummerd. Een groot
deel is inmiddels gedigitaliseerd
en wordt toegankelijk gemaakt via
de website, maar er moet nog veel
werk verzet worden om het com
pleet te maken. We willen het
fysieke archief ordelijk verplaatsen,
waardoor de inventarisaties die in
het recente verleden zijn gemaakt,
onder andere door Aad van Zuuren,
voor ieder toegankelijk zijn.
De jaargangen 1951–1960 van
Geologie en Mijnbouw, een donatie
van Evert van de Graaff, zijn onlangs
volledig gedigitaliseerd en geïn
dexeerd en nu online beschikbaar.
Wat ontbreekt zijn een flink aantal
Jaarboeken en Verhandelingen.
Natuurlijk zijn die te vinden in de
Universiteitsbibliotheken, maar we
hebben ons archief zelf ook graag
compleet. We kopen nu en dan bij
antiquariaten. Zo tikte Jan Schreurs
recent nog nummer 6 van Geologie
en Mijnbouw uit 1951 voor 25 Euro

op de kop: het nummer was inder
tijd zo populair dat het al snel uit
verkocht was. Ook ontvangen we
materiaal uit nalatenschappen. Zo
kregen we prachtige zwart-wit
fotoboeken uit 1952 van de erven
van Mr. P. Schierbeek. Hij was des
tijds directeur van het Directoraat
Mijnwezen van het Ministerie van
Economische Zaken. Ter gelegen
heid van het 40-jarig bestaan van
het KNGMG werd op 15 maart 1952
een lunch georganiseerd in de Die
rentuin van Den Haag. Op 9 mei
1952 werd tevens het 50-jarig
bestaan van de Staatsmijnen
gevierd. De heer Schierbeek stelde
voor die gebeurtenissen de rede
voeringen op, die door de desbe
treffende ministers werden uitge
sproken. Tijdens de lunch maakte
hij, namens de minister en H.M. de
Koningin bekend, dat aan ons
genootschap het predicaat Konink
lijk werd verleend. De fotoboeken
geven een prachtig tijdsbeeld
rondom beide gebeurtenissen.

Terugkijken leert dat ook het per
spectief van het verleden verandert
door eigentijdse ontwikkelingen.
Stoffig bladeren voor weinigen is
vervangen door snel surfen voor
iedereen: twee technieken met
eigen karakteristieken. Op meer
korte termijn blikken we terug op
een geslaagd lustrumsymposium in
het Armamentarium in Delft: Licence
to Operate. Het thema was veel
omvattend en zeer actueel. Boven
genoemde P. Schierbeek, later
hoogleraar Mining Law and Politics
aan de TU Delft, schreef in 1964 al
een bijdrage in de AO (actuele onder
werpen) reeks met als titel "Wie mag
boren?" (AO reeks nr. 1029), niet
zoveel anders dan Licence to Operate,
toen ook actueel.
Het digitale fotoboek van de lus
trum activiteiten staat inmiddels
op onze website. Zullen deze foto's
nog toegankelijk zijn over 65 jaar?
Lucia van Geuns

oproepen
Escherprijs studiejaar 2016/17

Jelgersmaprijs studiejaar 2016/17

Het KNGMG roept Masterstudenten
op om hun scriptie in te zenden
voor de Escherprijs voor het
academisch jaar 2016-2017.

Het KNGMG roept bachelorstudenten op om hun scriptie in
te zenden voor de Jelgersmaprijs
voor het academisch jaar 20162017.

De Escherprijs wordt uitgereikt aan de
beste Nederlandse aardwetenschappe
lijke Masterscriptie en is vernoemd
naar prof. dr. B.G. Escher (1885–1967),
hoogleraar geologie in Leiden. Een
scriptie kan een fundamenteel, toe
gepast of interdisciplinair karakter heb
ben. Voor een fundamenteel onderwerp
zijn originaliteit en hypothesevorming
de belangrijkste criteria; bij een toe
gepast onderwerp kijkt de jury vooral
naar het vernieuwende en probleem
oplossende karakter; en bij onderwerpen
die gebaseerd zijn op een interdiscipli
naire aanpak wordt met name gelet
op innovatieve ideeën.
De jury van de Escherprijs bestaat uit
aardwetenschappers afkomstig uit
het bedrijfsleven, de (semi-)overheid
en de universitaire wereld. Naast een
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bedrag van 2500 euro ontvangt de
winnaar een oorkonde, een jaar lid
maatschap van het KNGMG en een
uitnodiging om te publiceren in The
Netherlands Journal of Geosciences.
Het prijzengeld van de Escherprijs
wordt beschikbaar gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te komen
voor de prijs of begeleidt u een student
van wie de scriptie bovengemiddeld
is, stuur dan de scriptie digitaal (als
pdf-file) naar het secretariaat van
het KNGMG, onder vermelding van
'Escherprijs 2016/17'. De inzending
dient voorzien te zijn van een korte
inleiding van de scriptiebegeleid(st)er.
De sluitingsdatum voor inzendingen
is 1 oktober 2017.
Het e-mailadres van het secretariaat
is kngmg@kngmg.nl
De jury hoopt weer een groot aantal
scripties te mogen ontvangen!
Voor meer informatie zie
www.kngmg.nl/escherprijs

De Jelgersmaprijs wordt uitgereikt aan
de beste Nederlandse aardweten
schappelijke bachelor-scriptie en is
vernoemd naar dr. Kiek Jelgersma
(1929–2012), baanbrekend onder
zoeker bij de Rijksgeologische dienst.
De scriptie wordt beoordeeld door
een expert-jury op leesbaarheid,
structuur en inhoud. De bachelorscriptie is een eerste grote proeve
van bekwaamheid in wetenschappe
lijk onderzoek waarvan de schriftelij
ke communicatie in relatief korte tijd,
variërend van 7 tot 15 weken, moet
worden voltooid. Hierdoor is het
schrijven van een excellente bachelorscriptie geen sinecure. De prijs, een
vrij te besteden bedrag van 750 euro,
wordt tijdens een feestelijke bijeen

komst uitgereikt. Daarnaast ontvangt
de winnaar een jaar lidmaatschap van
het KNGMG. De Jelgersmaprijs wordt
gesponsord door TNO - Geologische
Dienst Nederland. Om een scriptie
voor te dragen, stuurt de auteur een
PDF van de scriptie naar kngmg@
kngmg.nl o.v.v. “Jelgersmaprijs”,
begeleid door een brief of mail waar
in wordt aangegeven hoeveel weken
er daadwerkelijk aan het schrijven
van de scriptie is besteed, bij welke
opleiding de scriptie is geschreven
en wie de begeleiders waren. Slui
tingsdatum is 1 oktober 2017.

Rectificatie
De foto van Pim Kaskes, winnaar
van de Escherprijs, en Margriet
Lantink, eervolle vermelding,
op pagina 18 van Geo.brief 3
is gemaakt door Rob Spoon
(UwBouwMeester.nl)

jubileum
American Association of Petroleum Geologists 100 jaar
De AAPG – American Association
of Petroleum Geologists – vierde
tijdens de jaarlijkse conventie
van 2–5 april jl. in Houston haar
100ste verjaardag. Keynote spreker Daniel Yergin, die in 1991 de
Pulitzerprijs won voor zijn bestseller The Prize, The epic quest for
Oil, Money and Power, sprak daar
over zijn nieuwe boek The Quest:
Energy, Security and the Remaking of the Modern World. In het
AAPG-maandblad Explorer van
maart 2017 wordt teruggeblikt op
het verleden en vooruitgekeken
naar de volgende 100 jaar.
De eerste president van de in Tulsa
opgerichte AAPG was de 25 jaar oude
John Elmer Thomas, chef geoloog bij
Sinclair Oil &Gas Co. Thomas stond

bekend als een briljant geoloog met
talent voor satirische komedies, een
soort clown. De eerste bijeenkomst
werd opgevrolijkt met een variatie
op een destijds populaire song: My
Alice blue gown. "When They Strike
Oil at my Daddy's Farm, l'll buy sister
an organ brand new, Get Charlie a
buggy or two, Will brace up the barn,
be slickers, goldarn, When they strike
oil on my daddy's farm."
Serieuzer was de bespreking over de
nieuwe anticlinaaltheorie van olie- en
gasaccumulaties. Een van de eerste
leden, wijlen Robert Dott Sr. zei dat
tot de ontdekking van de El Dorado
dome "most operators either ignored
or ridiculed geology. But those finds
turned out to be giant fields, and
that gave the oil industry the idea
that there was something to this

Anticlines zijn belangrijk in de zoektocht naar olie- en gasvoorkomens.

van de redactie
Wim Westerhoff 1953–2017
Wij zijn zeer getroffen door het overlijden van Wim Westerhoff op zaterdag
13 mei jl. Naast zijn wetenschappelijke en leidinggevende functies bij de
Rijks Geologische Dienst en later TNO – Geologische Dienst Nederland, was
Wim van 2011 tot 2016 hoofdredacteur van de Geo.brief. Vorig jaar is Wim
voor die verdiensten benoemd tot erelid van het KNGMG.
In de volgende Geo.brief zal een in memoriam verschijnen.
De redactie

geology. We were interested in
geology and in the excitement and
romance of the job."
In het historisch overzicht worden
verscheidene Nederlandse geologen
genoemd, in de eerste plaats, een
van de oprichters van de AAPG: "In
addition to owning the most unwieldy
name of all of the founders, Willem
A.J.M. van Waterschoot van der Gracht
at 44 was one of the old men of the
group – and already a distinguished
geologist, a doctor of Law at Amster
dam University in 1899 and a degree
of mining engineering from the Uni
versity of Freiberg in 1903."
Een brief uit 1965 naar aanleiding
van het 50-jarige jubileum van de
AAPG uit The White House, gesigneerd
door president Lyndon Johnson, wordt
vol trots geciteerd: "The skill and
resourcefulness of the petroleum
geologist have played a major role in
creating the highest living standard
for mankind in all history….. By his
discoveries, the petroleum geologist
has contributed greatly to keeping
this country strong, in war and in
peace. His efforts have provided the
energy for our nation to become
the most powerful in the world."
In 1965 verscheen het opmerkelijke
artikel "On the depth, time and
mechanism of petroleum generation"
van G.T. Philippi, een Shell Oil geo
chemicus. In 1964 kreeg een team
van Shell- en Mobil-geologen en
chemici, waaronder de Nederlanders
Ies Havenaar, Chris Gutjahr en Kees
de Groot een belangrijke research
opdracht Origin and Migration of
Hydrocarbons, gefundeerd voor
35 manjaar per jaar. In 1968 werd
geconcludeerd "We know the oil is
within the source rock, we merely
have to get it out."
Sinds 2000 worden automation, drone
technology en shale oil de nieuwe
research topics. Het project Source
rock as a reservoir vormt een nieuwe
uitdaging voor geologen om de huidige
15% recovery te verbeteren. Voor
lopige conclusie: "Great source rocks
make great source rock reservoirs".
Shale oil was het onderwerp van
AAPG's laatste Hedberg conferentie
(28–30 april jl., Beijing, China):
Fundamental Controls on Shale Oil
Resources and Production.
Tenslotte vermeldingswaard is het

artikel Crusade against PseudoScience: Geologists tackle Young Earth
creationism at the Grand Canyon.
Hieruit blijkt hoe sterk het Jonge
aarde creationisme, gebaseerd op
het Bijbelse scheppingsverhaal en
Noachs Zondvloed, in de US nog
leeft. Een opinieonderzoek door
Associated Press uit 2014 toont dat
vier van de tien mensen in de US
twijfelen aan de 4,5 miljard jaar
ouderdom van de aarde. Hoogleraar
aardwetenschappen Ken Wolgemuth
van de universiteit van Tulsa noemt
dit de Degradation of science, die een
antwoord van de wetenschappelijke
gemeenschap vereist. Het antwoord
van tien aardwetenschappers is een
240 pagina’s dik boek, gepubliceerd
in 2016: The Grand Canyon – Monument to an ancient Earth: Can Noah's
Flood Explain the Grand Canyon?
"We show how we do science: we
ask questions, gather observations
and then make the best inferences
about what happened in the past,
just like cold-case detectives solve
murders." Een reviewer schreef: "This
book offers grace, tact and kindness
toward people trapped in the young
earth flood geology idea marketed
by AiG (Answers in Genesis)"
"Wolgemuth besluit : For us authors
this book is desperately needed
because the creationism folks are
so anti-science, with the result that
Christianity is blooded at the Canyon.
Frederik R. van Veen
f.r.vanveen@gmail.com
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.zaken overzee
Promoveren aan de andere kant van onze Noordzee

De Doggersbank als megamorene
Astrid Ruiter werkte als promovendus
jarenlang aan een unieke dataset
van ondiepe seismiek, sonderingen
en boringen die in project Forewind
op de Doggersbank zijn verzameld.
De ondergrond van een enorm gepland
windpark geeft nu zijn geheimen
prijs. Opeenvolgende ijsuitbreidingen
speelden de hoofdrol.

Een PhD-traject op het eiland aan de andere
kant van onze Noordzee ziet er anders uit
dan we hier in Nederland gewend zijn. Met
als grootste verschil misschien wel de verdediging van het proefschrift, die achter
gesloten deuren plaatsvindt. In mijn geval
op de universiteit in Londen. Nadat twee
examinatoren je in onbeperkt beschikbare
tijd zoveel mogelijk proberen uit te horen
over je onderzoekswerk, bepalen zij het al
dan niet slagen en de eventuele correcties
en voorwaarden die daaraan zijn verbonden.
Geslaagd ben ik, maar desondanks heb ik
nog een aantal maanden correcties voor de
boeg voor ik echt klaar ben.

Voor de wind
Maar goed, dit is de rubriek ‘Zaken overzee’. En hoewel mijn universiteit in Londen
was en de data (en ik dus ook) in Edinburgh
bij de British Geological Survey (BGS) zaten,
ging mijn onderzoek vooral over zaken
onder zee. Mijn studie is onderdeel van een
megaproject uitgevoerd door het Forewind
consortium. Samen verkregen de partners
van Forewind de opdracht om in het midden
van de Noordzee, op de Doggersbank,
's werelds grootste offshore windpark te
gaan bouwen. Om te bepalen waar en hoe
de windturbines gebouwd gaan worden, is
eerst uitgebreid geofysisch onderzoek van
de zeebodem nodig. Dat levert grote hoeveelheden data op. Van alle seismische lijnen,
CPT’s en boringen die zijn verzameld, heb
ik vooral gebruik gemaakt van een kleine
subsectie van ongeveer 24.000 km aan
sparker-lijnen. Sparker is een van de vele
verschillende technieken die men gebruikt
bij het schieten van seismische lijnen in
vooral de olie- en gasindustrie. Ook bij
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Astrid Ruiter op veldwerk in Norfolk met Simon Carr (Queen Mary University of London).

de Kwartairgeologische kartering van de
Noordzee is veel met sparkers gewerkt, en
tegenwoordig leveren moderne systemen
steeds betere informatie voor het funderen
van bijvoorbeeld windturbines. De resolutie
is maximaal 1 meter en structuren in de
ondergrond tot maximaal 200 m onder de
zeebodem (shallow subsurface) kunnen in
beeld worden gebracht. De goede resolutie
dus als het gaat om (redelijk grootschalige)
glaciale structuren. En dat is precies wat ik
interessant vind. Het doel van mijn studie

was om te kijken welke glaciotektonische
structuren in de Doggersbank zitten en of
de oude hypothese van Doggersbank als
(mega-)morene kon worden bevestigd met
nieuwe data.

Een kwestie van opschuiven
Na een gedetailleerde analyse van de data
blijkt inderdaad dat de Doggersbank kan
worden gezien als een morene waarin glaciale structuren te vinden zijn die vergelijkbaar
zijn in grootte en vorm met de structuren

op de Veluwe. Er zijn opschuivingen (thrust
faults) gevonden tot een diepte van 160 m
onder de huidige zeebodem. Het voordeel
van de mega-dataset is dat de lijnen zodanig
dicht bij elkaar liggen, dat de structuren
niet alleen in 2D, maar ook in (pseudo) 3D
kunnen worden beschreven. Dit geeft een
mooi beeld van hoe de verschillende moreneruggen er van binnen uitzien, en hoe dit
over afstand verandert.
Over het gehele studiegebied (bijna het
gehele westelijke deel van de Doggersbank)
zijn glaciotektonische structuren aanwezig
tot een diepte van 40 m onder de huidige
zeebodem. De aanwezigheid van meerdere
grootschalige moreneruggen laat zien dat
het landijs gedurende de laatste IJstijd ten
minste tot en met de Doggersbank moet
zijn gekomen. Een tweede, latere fase van
ijsuitbreiding vanuit het westen heeft geresulteerd in tot 160 m diepe thrust faults in
het westen van de Doggersbank. Waarschijnlijk kan het verschil tussen deze twee
fases worden verklaard door een verandering
in ijsdynamica. De eerste grootschalige fase
van deformatie (tot 40m diep, over het
gehele studiegebied) is te relateren aan
een actieve terugtrekking van het ijs, met
meerdere korte pulsen van uitbreiding. De
tweede episode van diepere deformatie is
waarschijnlijk veroorzaakt door een (meer)
onstabiele en korte ijsuitbreiding van de
Britse ijskap.

Weer student
De grootste uitdaging van deze studie was
dus vooral het omgaan met het overschot
aan data. De andere uitdaging was het wennen aan het Britse hiërarchische systeem.
Dat wil zeggen dat ik, misschien nog wel
meer dan tijdens mijn Masteropleiding in
Utrecht, weer student was. Echt student.
En ook de enige in de kelder van de BGS.
Gelukkig vulde deze kelder zich langzaam
met nieuwe werknemers van de BGS, die
zelf ook nog niet helemaal thuis waren in
Edinburgh. Genoeg reden dus voor een
regelmatige 'after work drinks' of weekendje
skiën in de Highlands.
En met de ideale locatie van de BGS (toen
nog wel, BGS Edinburgh is inmiddels verhuisd naar een nieuw gebouw iets buiten de
stad) direct achter een van de zeven heuvels
van Edinburgh, zorgde een rondje hardlopen
of klimmen in de lunchpauze voor een goede
opfrissing van lichaam en geest gedurende
de dag. Verder is de BGS namelijk een instituut waar hard gewerkt wordt en iedereen
heel goed is in wat hij doet.
Ondanks dat ik ‘de student’ was, werd ik
regelmatig betrokken bij verschillende
teammeetings en andere activiteiten van
het project. Zoals een bezoek aan de windturbine testsite (NAREC). Tijdens team
meetings van Forewind kon ik mijn resulta-

Sparkerprofiel met geologische interpretatie.

ten laten zien aan archeologen, ingenieurs
en pr-mensen. Een heel divers publiek dus,
en leuk om te zien wat voor verschillende
mensen/disciplines betrokken zijn bij dit
soort projecten.

Veilig fietsen
Daarnaast is Edinburgh een prachtstad en
Schotland een prachtland. Tussen de vele
toeristen in de stad kan je als buitenlander
makkelijk integreren. Ook buiten de overvolle maanden juli en augustus, tijdens de
festivals, is er veel te doen en te zien. Maar
je blijft natuurlijk Nederlander, en dus doen
we dit altijd op de fiets. Hoewel ze erg hun
best doen om Edinburgh als een fietsvriendelijke stad te presenteren, blijft het af en
toe een uitdaging om tussen de bussen en
gaten in de weg een metertje fietspad te
vinden. De meeste Britten zelf vinden dat
hele fietsen maar niets, en je wordt al snel
overspoeld door doemscenario’s, verhalen
van ongelukken en health-and-safety tips.
Het heeft daarom ook niet lang geduurd
voor ook ik als oranje, high-visibility gek

door de stad heen sjeesde, inclusief helm
en discoverlichting.
Na 3 jaar Schotland ben ik inmiddels alweer
ruim een jaar terug in Nederland, waar fietsen zonder helm en veiligheidsjasje het hele
jaar door gewoon kan. Ook wel weer prettig
om te merken dat mensen meteen zeggen
wat ze bedoelen in plaats van er heel netjes
omheen praten. Ja, het heeft even geduurd
voor ik het antwoord wist op de vraag:
'Hi, how are you?' (namelijk: 'Fine, thanks,
and how about you?'). En ook heel prettig
in Nederland, dat je weet dat het gewoon
de hele dag blijft regenen, want ja, in
Schotland regent het (bijna) elke dag, maar
schijnt ook (bijna) elke dag de zon! Maar
voor de weekendjes wandelen en fietsen
in de Highlands ben ik nog steeds op zoek
naar een goed Nederlands alternatief.
Groet,
Dr.* Astrid Ruiter
*Terms and conditions apply.

Fietsen in Schotland.
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.voetlicht | Escherprijs voor Pim Kaskes

Trix van Naturalis: de reconstructie
van een paleo-landschap
Twee jaar deed sedimentair geoloog Pim Kaskes onderzoek naar de vindplaats van Trix – de
Tyrannosaurus rex die tot 6 juni in Naturalis te bewonderen is en daarna op tournee gaat door Europa.
De avonturen in het veld en de avonduren die hij doorwerkte op de VU wierpen hun vruchten af: voor
zijn scriptie won hij de Escherprijs 2016, die op 30 maart werd uitgereikt in de Trix-zaal van Naturalis.

Twee pubermeisjes beginnen te giechelen
zodra Pim Kaskes (26) langsloopt. "Dat is
'm!" fluistert de een. Ze wijst naar het tvscherm voor zich, waarop nóg een Pim te
zien is. In het filmpje heeft hij een loep om
z'n nek, en vertelt hij over Trix. Of beter
gezegd: over haar vindplaats. In Naturalis is
Pim tegenwoordig een BG'er – een Bekende
Geoloog. Bezoekers herkennen hem, stellen
allerlei vragen, willen soms zelfs een handtekening... Maar hij blijft bescheiden: "De
echte ster is Trix."

Landschap

Pim Kaskes geeft een presentatie tijdens de uitreiking van de Escherprijs.
| foto: Rob Spoon (UwBouwMeester.nl)
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Haar skelet is sinds september in Naturalis
te zien. Haar roem zorgt voor volle zalen:
van over de hele wereld komen bezoekers
om deze Tyrannosaurus rex te zien. Vandaag
staan we letterlijk in haar schaduw: ze torent
meters boven ons uit.
Alleen haar voorpoten ogen bescheiden.
"Armpjes", noemt Pim ze. "Want ze is
natuurlijk een heel edel dier." Een verrassend
compleet dier bovendien: van de circa
zeventig opgegraven T. rex-skeletten ter
wereld staat ze in de top 3 van meest complete exemplaren. Meer dan 50 procent van
de botten is teruggevonden en ze bevat
botjes die bij geen enkele andere soortgenoot ooit zijn beschreven. De twee T. rexskeletten die nog completer zijn (‘Sue’ en
‘Stan’) zijn bovendien lang niet zo mooi
bewaard gebleven.
Trix is de reden dat Pim op 30 maart
jongstleden de Escherprijs ontving: de
onderscheiding voor de beste aardwetenschappelijke masterscriptie. Unearthing the
background of Naturalis' Tyrannosaurus rex:
taphonomy, stratigraphy and paleoenvironment luidt de titel van zijn 181 pagina's dikke
scriptie, die hij schreef voor zijn afstudeerproject bij de Vrije Universiteit Amsterdam
en Naturalis. In twee jaar tijd ontrafelde

Pim in wat voor landschap dit puntgave
T. rex-exemplaar leefde en hoe ze aan haar
eind kwam. Ook achterhaalde hij, met
behulp van onder andere paleomagnetische
dateringen hoelang geleden ze op aarde
rondliep: zo’n 67 miljoen jaar geleden, in
het Boven-Krijt.
"Dankzij de paleomagnetische metingen
aan mijn monsters, die ik op Fort Hoofddijk
in Utrecht mocht doen, kwam ik erachter
dat het sediment een normale polariteit
vertoonde die samenvalt met de Lower Hell
Creek Formation. Dankzij de aanwezigheid
van de biostratigrafische sleutelsoort Aquilapollenites collaris (een stuifmeelgenus
kenmerkend voor het Boven-Krijt van
Noord-Amerika), kwam ik uiteindelijk op
een leeftijd tussen de 66,8 en 67,2 miljoen
jaar oud."

Zo raakte Trix begraven volgens de scriptie van Pim:
1.	Een (waarschijnlijk gewonde) volwassen, vrouwelijke T. rex stierf op een rivieroever. Snel
daarna begon de waterspiegel van de rivier te stijgen door aanhoudende regenval.
2.	Er vond een rivierdoorbraak plaats en het water stroomde oostwaarts, een drooggevallen
zijtak in.
3.	Het karkas kwam tijdens hoogwater in deze zijtak terecht. De schedel blokkeerde de water
stroom gedeeltelijk, waardoor er snelle sedimentatie van de overige botten plaatsvond.
4.	Het gehele skelet werd binnen een paar maanden begraven onder een 3,2 meter dik uniform
zandpakket. Zuur grondwater had weinig invloed op de botten omdat het hoge kalkgehalte
van het zand als een beschermende buffer werkte.
5.	Na miljoenen jaren van aanvullende sedimentatie, vond er tijdens het Tertiair tektonische
opheffing plaats, gevolgd door fluvioglaciale erosie in het Kwartair. Dit zorgde ervoor dat de
schedel bloot kwam te leggen en in mei 2013 werd ontdekt door de Amerikaan Blaine Lunstad.

Doodzonde
Pims eigen geschiedenis met Trix begon
in september 2014. Toen reisde hij af naar
Montana, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Daar waren midden op de
prairie krap een jaar eerder de eerste botten
van het skelet aangetroffen. In de Hell Creek
Formation – in weerwil van de naam een
geologisch paradijs. Onder aardwetenschappers zijn de zand- en kleilagen van de
formatie beroemd. Het door rivieren afgezette sediment zit barstensvol dinosaurusfossielen.
Op het moment dat Pim in Hell Creek arriveerde, was Trix al opgegraven. "Dat zie je
vaak, dat skeletten al worden weggehaald
voordat de omgeving goed in kaart is
gebracht. Doodzonde, want aan de manier
waarop de botten in het sediment liggen
is een hoop af te lezen. Juist tijdens opgravingen is geologie belangrijk. Maar bij de
opgraving van Trix was de schedel al verplaatst toen er een LIDAR-scan werd
gemaakt – een 3D-scan van het aardoppervlak. Omdat je niet weet hoe de schedel
precies lag ten opzichte van gesteentelagen
en andere botten raak je een hoop data
kwijt." We zouden opgravingen moeten
behandelen als cultureel erfgoed, vindt hij.
"Wat dat betreft kunnen we veel leren van
archeologen. Die zijn gewend om naar de
objecten én het landschap te kijken. Binnen
de paleontologie is het nog te vaak zo dat
biologen alleen kijken naar het skelet zelf,
en geologen alleen naar de omgeving. Als je
al vanaf het begin van de opgraving samenwerkt, en alles goed documenteert, kun je
al tijdens het veldwerk beginnen met de
interpretatie van de data."

Korrelgrootte
Gelukkig verzamelde Pim ook zonder de
aanwezigheid van Trix een hoop interessante
gegevens tijdens zijn veldwerk. In de brandende zon (bij temperaturen rond de 35 graden)
groef hij metersdiepe sleuven, maakte lak-

De landschappelijke reconstructie gemaakt door Inge van Noortwijk - Naturalis Biodiversity Center.

profielen, gebruikte een jacobsstaf om lagen
te correleren en een Munsellboekje om de
kleur van het sediment te bepalen. "Het was
altijd oppassen voor ratelslangen. Soms zag
ik er wel dertig op een dag. En het dichtstbijzijnde ziekenhuis met tegengif was 3 uur
rijden..."
En uiteraard verzamelde hij honderden
zandmonsters, waarvan hij eenmaal terug in
Nederland in het sedimentlab van de Vrije
Universiteit de korrelgrootte analyseerde.
Wat bleek? De drie meter dikke laag fijnkorrelig zandsteen waarin Trix begraven lag,
had een uniforme korrelgrootte. "Dat duidt
erop dat het hoogstwaarschijnlijk in één
keer is afgezet, bij een grote overstroming
bijvoorbeeld."
Volgens de hypothese van Pim is de dode
Trix destijds in een droogstaande geul
terechtgekomen. Die is vervolgens onder
water komen te staan, vermoedelijk door
een nabije rivierdoorbraak tijdens een hevi-

ge regenbui. "We vermoeden dat er in die
tijd een moessonklimaat heerste. Het lijkt
erop dat het zandpakket binnen een jaar
werd afgezet. Enorm snel dus."
Natuurlijk, er zijn ook nog andere hypotheses
denkbaar. "Als geologen moeten we het nu
eenmaal doen met de weinige puzzelstukjes
die we hebben, veel informatie is weggeërodeerd." Dat speuren naar sporen ligt hem
wel. "Ik houd er van om oude werelden tot
leven te wekken. Toen ik klein was droomde
ik al weg bij boeken over verloren beschavingen."

Regenwoud
Een van de hoogtepunten van het werken
aan zijn scriptie was voor hem dan ook
het maken van een landschappelijke reconstructie. Met wetenschappelijk illustrator
Inge van Noortwijk van Naturalis discussieerde hij over de vraag hoe de leefomgeving van
Trix er precies heeft uitgezien.
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"Ik heb mijn monsters ook gebruikt voor
pollenonderzoek. Daarin trof ik onder andere
een hoop stuifmeelkorrels aan die lijken op
sporen van Azolla – verwant aan hedendaags
kroos. Trix leefde dus vermoedelijk in een
rivierenlandschap waarin veel ondiepe
meertjes aanwezig waren." Hulp bij de
reconstructie kwam ook uit onverwachte
hoek: van schoolkinderen die de T. rextentoonstelling bezochten. "Voordat Trix
daadwerkelijk te zien was op de expositie,
konden bezoekers in Naturalis al een kijkje
achter de schermen nemen: zo konden ze
bijvoorbeeld zien hoe de botten werden
geprepareerd. Het is ontzettend leuk om
met kinderen in gesprek te gaan over
wetenschappelijk onderzoek, juist omdat
ze met verrassende vragen komen. Daardoor doe je zelf verfrissende inzichten op.
Aanvankelijk zag ik bijvoorbeeld voor me
dat Trix in een soort Amazoneregenwoud
rondliep gezien de vele tropische plantenresten. Tot een jongetje heel terecht vroeg: waar
lopen die dino's dan rond als het zo dichtbegroeid is? Daardoor besefte ik dat het

landschap veel opener moet zijn geweest
dan ik aanvankelijk dacht.” De landschapsreconstructie is niet de enige mooie illustratie in zijn scriptie. De jury van de
Escherprijs prees Pims werk juist vanwege
de uitgebreide beeldende ondersteuning.

Qatar
Van zijn scriptiebegeleiders kreeg hij een 9,5
als eindcijfer. Wel gaven ze hem af en toe
het commentaar dat hij te populair-wetenschappelijk schreef. "Ik heb tijdens mijn studie een tijd voor het Noord-Hollands Dagblad gewerkt, en journalistiek schrijven is
natuurlijk minder passief, vaak subjectiever."
Wat dat betreft was het schrijfproces soms
behoorlijk pittig. "Het was best even een
switch. Ik houd van veldwerk, van labonderzoek... In mijn hoofd ben ik vaak al verder
dan op papier. Wat dat betreft is schrijven
best een vertragend proces. Ik heb heel wat
avonden en weekenden op de VU doorgebracht. Maar ik vond het onderwerp zo ontzettend leuk, dat ik het met plezier deed."
Gelukkig maar, want Pim is voorlopig nog

niet uitgeschreven: hij hoopt in de nabije
toekomst aan een proefschrift te beginnen.
"Ik ben me momenteel aan het oriënteren
op een promotieplek." Maar eerst staan er
nog twee projecten over de grens op het
programma. Eind april vertrok hij voor vier
maanden naar Qatar, om daar namens
Naturalis te helpen bij het opzetten van een
natuurhistorische tentoonstelling in het
nieuwe nationale museum. Vervolgens
vertrekt hij in augustus met een team van
Naturalis voor een maand naar Wyoming.
Net als in 2015 en 2016 assisteert hij daar
bij het opgraven van minstens vijf triceratopsen uit de Lance-formatie.
Wat hij met het prijzengeld gaat doen?
"Waarschijnlijk een nieuwe MacBook kopen.
Mijn vorige laptop heeft tijdens de vele
veldwerken en scriptie-uren toch wel wat te
lijden gehad. Er zit zand tussen de toetsen,
en iemand liet er een keer een steen opvallen... Computers zijn nu eenmaal niet zo
robuust als dinosaurusskeletten."
Gemma Venhuizen

in memoriam
Herinneringen aan Hans G. Avé Lallemant 1938–2016
University, NY (1967–
Hans Gerhard Avé
1970). In de periode
Lallemant werd gebo
1969-1972 deed hij
ren in het voormalig
veel onderzoek met
Nederlands-Indië.
Neville Carter, o.a. aan
Na zijn schooltijd op
enkele van de eerste
Oost-Borneo en in Den
gesteentemonsters
Haag ging hij in 1957
van de Apollo-missies
in Leiden geologie
naar de maan. In 1970
studeren. Hij deed zijn
werd hij benoemd tot
kandidaatsexamen
hoogleraar structurele
in 1960 en in 1965
geologie aan de Rice
slaagde hij voor zijn
University (Houston,
doctoraalexamen in de
Hans G.Avé Lallemant
Texas), waaraan hij tot
petrologie. Hiervoor
zijn pensionering in
verrichtte hij veldwerk
2006 verbonden bleef. Tijdens zijn
in het kustgebied van West-Galicië
eerste sabbattical (Stony Brooke, NY,
(NW-Spanje). Voor zijn promotie, o.l.v.
1976–1977) deed hij experimenteel
professor dr. Emile den Tex, deed hij
onderzoek waarmee hij internationaal
een structureel-petrologisch onder
faam verwierf. Met Neville Carter
zoek van de peridotiet (lherzoliet)
ontdekte hij het belang van water op
bij het Etang de Lherz in de Centrale
de mechanische eigenschappen van
Pyreneeën. Dit onderzoek was vooral
olivijn, kennis die plaattektoniek en
tektonisch georiënteerd, richtte zich
mantelconvectie mogelijk maakte.
op de ultramafieten tegen de achter
grond van geodynamische korstpro
Hans was een bekwaam veldgeoloog
cessen, en leidde in 1967 tot een
en heeft wereldwijd specialistisch
proefschrift getiteld 'Structural and
structureel-geodynamisch onderzoek
Petrofabric Analysis on an Alpineverricht, met name in de Rocky
type Peridotite: The Lherzolite of
Mountains van Noord-Oregon en
the French Pyrenees'.
westelijk California (1969–1982), in
Na zijn promotie kreeg Hans een
Alaska (Brooks Range, 1980–1990)
post-doctoral fellowship bij Yale
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en de Aleoeten, Venezuela, Honduras,
Guatemala, Cuba en de (o.a. Neder
landse) Benedenwindse eilanden.
Hans toonde het belang aan van
transtensionele deformatie bij de
exhumatie van hogedrukgesteenten.
Zijn onderzoek in Caribische tektoniek
werd in 2005 gepubliceerd in een
Special Paper van de Geological
Society of America.
In 2001 kreeg Hans een aanstelling als
F.C. Donders gasthoogleraar in Utrecht.
Hij keerde toen met Martyn Drury en
Reinoud Vissers terug naar de Lherz
peridotiet. Na zijn sabbatical in Utrecht
onderhield Hans nauwe banden met
het Instituut voor Aardwetenschappen
aldaar. Ter gelegenheid van zijn
emeritaat bij Rice University in 2006,
werd een internationaal symposium
georganiseerd. In 2011 werden de
resultaten van zijn sabbatical in
Utrecht gepubliceerd.
Hans ontving in 1981 de Basic Research
Award van de US National Committee
for Rock Mechanics. De National
Science Foundation ondersteunde zijn
vele researchvoorstellen en hij was
van 1991 t/m 1994 actief als Panelmember voor deze organisatie.

Het bestuur van de KNAW heeft,
d.d. 24 januari 2017, als volgt zijn
waardering uitgesproken voor Hans'
verdiensten voor de geologische
wetenschap:
'Hans was een inspirerend en veel
zijdig geoloog, een pionier in de
rheologie van de mantel en de struc
turele geologie van gebergtesystemen.
Zijn veldwerk stond aan de basis van
zijn vernieuwende modellen voor
de exhumatie van onder hoge druk
gevormde gesteenten in subductie
zones.'
'Met zijn integrale benadering van de
processen in de lithosfeer en mantel,
waar hij de kalibratie van laborato
riumexperimenten en veldstudies
combineerde, was hij zijn tijd ver
vooruit.'
'In 1987 werd hij benoemd tot corres
ponderend lid van onze Akademie.'
Hans was getrouwd met Marjo de
Boer, had twee kinderen, Alison en
Alexander, en vier kleinkinderen.
Charles E.S. Arps, Martyn R. Drury
en Reinoud L.M. Vissers

.monitoring

Sonderingen en bodemdaling in
venige delta’s en kustgebieden
Bodemdaling is zo Nederlands als kaas, molens en klompen. Vooral het
Holocene veen, dat hier ooit in grote hoeveelheden voorkwam, is flink in
dikte verminderd. Dit komt door de eeuwenlange ontwateringen en het
opbrengen van grond, wat nodig was om de moerassige delta en kustvlakte
geschikt te maken voor landbouw en bewoning. Nederland kent geen
netwerk om de door de mens veroorzaakte bodemdaling te monitoren. Om
toch inzicht te krijgen in de mate van bodemdaling onderzoekt Kay Koster
(UU en TNO-GDN) of het mogelijk is om aan de hand van sonderingen inzicht
te krijgen in de bodemdaling tot nog toe en in de toekomst.

Menselijke activiteiten hebben grootschalige
zetting en oxidatie van het veen tot gevolg
gehad, en samen met de turfwinning heeft
dit ervoor gezorgd dat ruim de helft van het
Holocene delta- en kustgebied onder het
zeeniveau gedaald is. Ingebed in de ondergrond ligt nog 15 km3 veen, en omdat onze
eeuwenoude aanpak van ontwateren en
belasten nog steeds toegepast wordt, zal
Nederland in de toekomst alleen maar verder dalen. Nederland is niet het enige land
dat te maken heeft met grootschalige door
de mens veroorzaakte bodemdaling. Notoir
zijn vooral de gebieden die in Zuidoost-Azië
begin twintigste eeuw sterk verstedelijkten,
zoals de kustvlakten van Tokyo en Shanghai;
maar ook de lagune van Venetië is aanzienlijk gedaald.

Tektoniek en isostasie
In deze gebieden werd al omstreeks 1920 het
onttrekken van grote hoeveelheden grondwater uit diepe watervoerende pakketten

geïdentificeerd als oorzaak. Hoewel bodemdaling in Nederland toen al bijna duizend
jaar gaande was, en de bevolking eeuwenlang te maken had met overstromingen die
verergerd werden door deze daling, dachten
geologen tot na de Tweede Wereldoorlog
dat de drijvende mechanismen tektoniek en
isostasie waren. Het zijn uiteindelijk civieltechnische ingenieurs geweest die in de
jaren '50 de link wisten te leggen tussen de
grote veenvoorkomens, toenemende gronddrukken door ontwateren en belasten, en
de daling van het land. Al snel hierna werd
ook duidelijk, met name door het werk van
biologen en bodemkundigen in de jaren '60
en '70, dat veenoxidatie een grote rol
speelt.
Het verschil in inzicht tussen Nederland en
de rest van de wereld over menselijk handelen als oorzaak van bodemdaling, maar
waarschijnlijk ook de geringe, maar wel
gestage snelheid waarmee bodemdaling
hier voortschrijdt (mm/jaar) tegenover de

soms decimeters per jaar in de hierboven
genoemde gebieden, hebben ervoor gezorgd
dat wij, in tegenstelling tot veel andere landen, nauwelijks een traditie hebben omtrent
het monitoren van afzettingen die verantwoordelijk zijn voor daling.
Ruim tachtig jaar geleden werden er in China
en Japan al meetnetwerken aangelegd om de
dikteverminderingen van watervoerende
pakketten te meten, en de inzichten die
men hierdoor heeft verkregen hebben ervoor
gezorgd dat bodemdaling daar inmiddels
beheersbaar is geworden. Nederland heeft
een zeer ontwikkeld kustverdedigingsnetwerk. Echter, met het oog op de zeespiegelstijging en toenemende stormintensiteit die
het IPCC voorspelt, en het steeds groter
worden van de gebieden die om praktische
redenen haast niet verder mogen zakken, is
het tijd om inzicht te krijgen in de ruimtelijke verspreiding van de gebieden die in de
toekomst het meest zullen dalen. Dit opdat
er bewuste keuzes gemaakt kunnen worden
om dit probleem ook hier beheersbaar te
maken.

Sonderen
Een bodemdalingmeetnetwerk monitort
de veranderingen in grondwaterdruk en de
resulterende diktevermindering van een
bepaalde afzetting. De gegevens die dit
oplevert zijn pas optimaal bruikbaar nadat
meerdere jaren continu gemeten is. Omdat
er in Nederland momenteel geen meetnetwerk bestaat dat toegespitst is op bodemdaling en er wel direct inzicht nodig is in de

Luchtfoto compilatie van drie veenrijke delta’s die in verschillende mate te maken hebben met menselijk ingrijpen en hierdoor veroorzaakte bodemdaling.
V.l.n.r. Cumberland marshes (Canada), een natuurlijke delta met veengroei; Mississippi delta (V.S.), kunstmatig rechtgetrokken riviertakken in een venige
setting; Rijn-Maas delta, een delta onder volledige menselijke controle (foto’s: S. van Asselen, J. Wark, RCE).
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Voorbeeld van drie sonderingen gezet door de dijk en aangrenzend veld. De zwarte lijn geeft de conusweerstand weer (qn in MPa). De conusweerstand loopt op naarmate de veenlaag dunner wordt door toenemende belasting. De dijk drukt ook de onderliggende getijde afzettingen samen (Koster et al., 2016).

diktevermindering die veenlagen nog kunnen
ondervinden, heb ik als onderdeel van mijn
promotieonderzoek bij de Universiteit
Utrecht en TNO-GDN, in samenwerking met
Deltares, onderzoek gedaan naar alternatieven. De focus lag op de inzetbaarheid
van geotechnische sonderingen. Het doel
was om uit sondeerdata te bepalen hoeveel
diktevermindering veenlagen tot nu toe
hebben ondergaan door zetting, en hieruit
te voorspellen hoeveel ze nog kunnen zetten
in de toekomst. Hierbij werd niet gekeken
naar veenoxidatie.
Sonderen is wereldwijd een van de meest
toegepaste methodes om de samenstelling
van de ondergrond te bepalen. Tijdens een
sondering worden de sterkte-eigenschappen
van ongeconsolideerde afzettingen gemeten
door er met constante snelheid een puntige
conus doorheen te duwen, waarbij de weerstand wordt gemeten die de ondergrond
biedt voordat hij bezwijkt. Het is duidelijk
dat een kleilaag minder weestand biedt dan
zand en op deze wijze worden sonderingen
ingezet om de ondergrond te karakteriseren.
De methode is internationaal gestandaardiseerd en de conus voert in verticale richting
elke 2 cm een meting uit.
Sonderen wordt in de dagelijkse praktijk
toepast om de diepte van draagkrachtige
lagen te bepalen die nodig zijn om funderingen te dragen. De ontwikkeling van de
sondeermethode kan niet los gezien worden
van de bodemdalingsproblematiek in Nederland. Het eerste sondeerapparaat werd in
1917 ontwikkeld in Gouda, om de dikte van
de slappe veenlagen in de Goudse ondergrond te peilen die makkelijk samendrukken
als er direct op gebouwd wordt. De sondeer
conus is om die reden dan ook ontwikkeld
als een metalen schaalmodel van een heipaal.
Nu, een eeuw later, worden er tienduizenden
sonderingen per jaar uitgevoerd in Nederland, waarvan het grootste gedeelte nog
altijd plaatsvindt in de veenrijke delta en
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kustvlakte. Tegenwoordig worden de loggegevens van deze metingen digitaal in een
standaardformaat opgeslagen, en via het
online dataportaal van TNO-GDN is veel van
deze data vrij toegankelijk.

Markermeerdijk
Om te bepalen of we sonderingen kunnen
inzetten voor bodemdalingsonderzoek, hebben we een dataset gebruikt van 27 sonderingen gecombineerd met steekboringen,
die gezet zijn in tracés loodrecht op de
Markermeerdijk in Noord-Holland (Koster
et al., 2016). Deze dijk is gebouwd op een
metersdikke veenlaag die in eerste instantie
begon te dalen door grootschalige ontwatering in de Middeleeuwen. Toen de top
van dit veen het zeeniveau bereikte, is het

gebied meermaals overstroomd geraakt en
is er een kleilaag op het veen afgezet. Als
reactie hierop werd een dijk op het veen
aangelegd, eerst met lokaal materiaal zoals
veenplaggen en klei, en later met puin en
zand. Door de belasting van de dijk is de
veenlaag sterk samengedrukt, maar dezelfde belasting heeft er ook voor gezorgd dat
de oxidatie van het veen beperkt werd.
De dijk heeft een hoogte van maximaal 3 m
boven zeeniveau en loopt schuin af naar de
achterliggende weilanden. De onderzijde
van de dijk ligt op -3 m, en loopt schuin
op in de richting van dezelfde weilanden.
Dit zorgt ervoor dat in het tracé loodrecht
op de dijk het veen verschillende boven
belastingen ervaart. De in ons onderzoek
gebruikte sonderingen en boringen zijn
gedaan om de stabiliteit van de dijk te
bepalen als onderdeel van een dijkverzwaringsonderzoek van Deltares, en door hen
aan ons beschikbaar gesteld.
De resultaten laten zien dat de toenemende
weerstand die de sondeerconus ondervindt
sterk gerelateerd is aan de dikteafname van
het veen, die veroorzaakt is door de toenemende belasting van het dijklichaam. Het
achterliggende mechanisme dat voor een
toenemende sterkte en stijfheid van het
veen (en dus weerstand) zorgt, is het dichter tegen elkaar aan liggen en het in elkaar
grijpen van de veenvezels door deze belasting. De veenlagen die bemonsterd zijn in
steekboringen zijn onderzocht op botanische
samenstelling, maar de aangetroffen variëteit in de veenvormende vegetatie blijkt geen
rol te spelen in de gemeten conusweerstanden. De resultaten kunnen zowel worden
gebruikt om te bepalen hoeveel dikte het

Overzicht van de reconstructie van de zetting van het veen in de Sacramento delta en Kalimantan.
Links de situaties nu, rechts de situaties vóór menselijk ingrijpen. De zetting die we voorspelden met
sonderingen komt overeen met de zetting gemeten op onafhankelijke wijze (binnen de stippellijnen)
(Koster et al., 2016).

veen momenteel al heeft verloren, alsook
hoeveel het in de toekomst nog kan verliezen,
en kwantificeert dus de bodemdaling die al
heeft plaats gehad én de bodemdaling die
mogelijk nog te verwachten is.

Internationale toepassing
Doordat de procedure van sonderen internationaal is vastgesteld, kunnen sondeer
data die over de hele wereld verzameld zijn
met elkaar worden vergeleken. Om te testen of de door ons gevonden relatie tussen
conusweerstand en diktevermindering ook
geldt voor Holoceen veen gevormd in andere
delta’s en kustgebieden, hebben we deze
toegepast op metingen gedaan in de veenrijke bodemdalingsgebieden van de Sacramento delta (V.S.) en Kalimantan (Indonesië).
Het dikteverlies dat het veen in deze gebieden door menselijk handelen heeft ondervonden is door anderen al eerder op onafhankelijke wijze vastgesteld. In de afbeelding
op pagina 10 is te zien hoe op basis van de
relatie die bepaald is voor Nederlands veen,
de zetting van het veen in de Sacramento
delta en Kalimantan nauwkeurig gekwantificeerd kan worden. Dit geeft aan dat onze
methode ook internationaal ingezet kan
worden om de potentiële toekomstige
samendrukking en bodemdaling vast te
stellen.
Om sonderingen uiteindelijk te kunnen gaan
toepassen voor bodemdalingsonderzoek
op grote ruimtelijke schaal in Nederland,
moeten er nog belangrijke stappen worden
gezet. We hebben aangetoond dat het
werkt voor kleine homogene datasets, maar
voordat we de honderdduizenden sonderingen die digitaal opgeslagen zijn in de
database van TNO-GDN kunnen inzetten,
dienen we bijvoorbeeld eerst verder vast
te stellen aan welke kwaliteitscriteria deze
sonderingen moeten voldoen. In een ander
onderzoek binnen mijn promotie, ook een
samenwerking tussen de Universiteit Utrecht
en TNO-GDN, kijken we nauwkeuriger naar
de invloed van klei, die van nature in verschillende hoeveelheden in veen is bijgemengd, op de gemeten conusweerstanden.
Dit soort verfijning is nodig om de invloed
van de ruimtelijke heterogeniteit van
veenlagen op de metingen te bepalen.

.stukje steen

Zwerfstenen
Karl Marx beschouwde godsdienst als opium
van het volk. In Marx dacht men meer aan
zwerfstenen ter meerdere eer en glorie van
God. Het gebruik van zwerfstenen in funderingen, al was het maar om een houten paal
op te zetten, of in de plint van gebouwen,
komt in regio’s waar de keien voor handen
zijn met enige regelmaat voor. Het gebruik
voor opgaand muurwerk is, in ieder geval in
Nederland, een uitzondering: de kerken van
Emmen en Odoorn, waarvoor de stenen van
gesloopte hunebedden afkomstig zouden
zijn, zijn voorbeelden. In het noordwesten
van Duitsland, in het bijzonder Ostfriesland,
waar hunebedden schaars zijn, lagen genoeg
zwerfstenen om mee te bouwen. Ze komen
voor in het opgaand muurwerk. De meeste
kerken zijn gebouwd aan het eind van de
12de of begin van de 13de eeuw. Behalve de
St. Marcus in Marx, zijn de St. Mauritius in
Reepsholt en de Kerk van het Heilig Kruis en
de St. Peter in Clevens fraaie voorbeelden.
Een wat latere, profane toepassing zien
we in het raadhuis van Meppen uit 1408.
Interessant is, dat waar men in de graniet-

Kerk in Reepsholt, Duitsland. | Bron: Wikipedia

gebieden in het zuiden van Duitsland in de
Middeleeuwen het gebruik van graniet als
bouwsteen veelal meed - omdat deze met
de toenmalige steenhouwerstechniek lastig
te bewerken was – men in het kleigebied
van Noordwest-Duitsland er kennelijk niet
voor schroomde deze toe te passen.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Kay Koster (Universiteit Utrecht, TNO-GDN)
i.s.m.
Gilles Erkens (Deltares, Universiteit Utrecht)
Referentie
Koster, K., Erkens, G., and Zwanenburg, C. (2016), A new
soil mechanics approach to quantify and predict land subsi
dence by peat compression, Geophysical Research Letters,
43(20), 10792-10799, doi: 10.1002/2016GL071116

De kerk in Marx, opgetrokken uit zwerfstenen. | Foto: Timo G. Nijland
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Helgoland
Een klein Duits eiland in de zuidelijke Noordzee. Grün ist das Land, Rot ist die Kant, Weiß ist der Sand.
De kleuren van de vlag van Helgoland en ook een directe link met de geologie, want de Trias-kliffen
zijn opvallend rood. Geologisch totaal anders dan de Waddeneilanden. Het waait er loeihard; er zijn
geen auto’s maar elektrische karretjes, want je mag er niet autorijden – vreemd genoeg ook niet fietsen.
Zeventig jaar na de 'big bang' – een enorme explosie in de naweeën van de Tweede Wereldoorlog – en
een ander eeuwig durend gevecht heeft het een heel onstabiele kustlijn. Er zijn zoveel vogels dat je
er bijna bovenop kan gaan staan en honderden zeehonden die ook nog eens op stenen lijken.

Dat is zo'n beetje mijn breindump na
twee aprildagen Helgoland met de geoenthousiastelingen van de KNGMG Kring
Noord. Het eiland was de drie uur behoorlijk
schommelen op de nieuwe ferry 'Helgoland'
(aangedreven door een milieuvriendelijke
gasturbine) vanuit Cuxhaven echt waard.
Niet alleen vanwege de unieke geologie,
maar zeker ook vanwege de verrassende
natuur en geschiedenis van dit eiland, of
meer correct, de twee zustereilandjes
Helgoland en Düne. Nog niet zo lang geleden
waren ze met elkaar verbonden, maar een
grote storm in 1721 brak de nek door die de
twee delen verbond. Het kleinere Düne is
vervolgens drastisch veranderd door erosie
en aanslibbing. De rode kliffen van Helgoland zijn ook behoorlijk aangetast door
natuur én mens, ondanks een uit 1903
stammende betonnen beschermingsmuur
op vloedlijnhoogte. De rol van de laatste is
een explosief verhaal.

De Big Bang
De mens heeft het uiterlijk van het eiland
een behoorlijke knauw gegeven door een
van de grootste niet-nucleaire naoorlogse
explosies ter wereld. Op 18 april 1947,
dus 70 jaar geleden, lieten de Britten zo'n
6,7 Kiloton (de helft van de Hiroshimaatoombom) aan explosieven ontploffen en
vernietigden daarmee de WW-II U-boot
bunkers en militaire installaties op het
eiland: de 'Big Bang'. Het eiland overleefde
het, maar behalve het Oberland, omgeven
door kliffen, en het Unterland, net boven
de hoogwaterlijn, is er nu ook een Mittelland: de gigantische krater in het zuidelijk
deel van het Oberland (op Google Earth
heel goed te zien).
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Johannes Mejer 1649 Kaart van Helgoland, duidelijk is te zien dat Düne en Helgoland nog met elkaar
verbonden zijn.

Rot is die Kant – maar wel met vogels
Helgoland ligt boven een Zechstein zoutwal
en dankt hier haar bestaan aan. Dit Zechstein
is aangeboord in een diepe boring (3010 m)
in 1938 met daarin 2300 m evaporieten.
2D-seismiek laat zien dat het eiland bovenop een zoutkoepel ligt met een collapse
graben net ten westen van de klifkust (de
'Görtel'). Het eiland zelf bestaat grotendeels
uit Trias-sedimenten; de Volpriehausen en
Detfurth Formaties van de Buntsanstein

Subgroup vormen de kliffen. De rode en
groenige gesteenten zijn overwegend siltige
kleien en siltige zandstenen, afgezet onder
afwisselend oxiderende (rood) en reducerende (groen) continentale condities (alluviaal,
eolisch met ondiepe perineale meren), die
mogelijk gelinkt zijn aan de 100,000 jaar
Milankovitsch cycliciteit. De lagen hellen
zo'n 20 graden naar het noordoosten. De
zachtere kleien vormen richels in de kliffen
waar zeevogels bij voorkeur hun broedkolo-

seerd, maar of dit gebeuren president Trump
ook bereikt heeft? De overwegend grijze
haren van het Kring Noord gezelschap
(mezelf als prototype) waren zeker een
verfrissing in de jeugdherberg waar onze
overnachting georganiseerd was; een aanbeveling waard: een rustige en mooie
locatie aan het strand.

April 2017 Kring Noord Excursie Helgoland groepsfoto.

nies vestigen. We zagen er Jan van Genten
op armlengte afstand, druk bezig met hun
paringsrituelen. Ze delen hun richels met
zeekoeten.

Weiß ist der Sand – met zeehonden die op
rotsen lijken
De oorspronkelijke landengte tussen Helgoland en Düne bestond uit de jongere en
zachtere kalkstenen van de Muschelkalk
Formatie; nu voor het merendeel weggeslagen en niet meer ontsloten. Datzelfde geldt
voor het bovenliggende zachte Onder-Krijt
met maar een dikte van ongeveer 40 m. Dat
betekent dat er hier een grote discordantie
zit tussen de Trias en het Krijt. Düne had
tot 1711 in het noordoosten een 'wittkliff'
van Boven-Krijt Chalk; de jongste gesteenten op Helgoland-Düne. Wij vonden ze
alleen nog terug als losse brokken op het
westelijke strand van Düne. De Chalk is de
bron van de vele vuurstenen op het strand.
Een zeldzame rode variëteit (die we gezien
hebben in de kern van sommige vuursteenknollen) is een gewilde siersteen die nu als
souvenir verkocht wordt en die in de prehistorie al over grote afstanden verhandeld
werd voor werktuigen en wapens.
Düne is nu zo’n beetje tot op de hoogwaterlijn geërodeerd met jonge strand- en
duinafzettingen die het droge stuk van het
eiland vormen. Dat, terwijl de Wittkliff rond
1650 net zo hoog was als het Helgolandse
Oberland, zoals duidelijk op de kaart van
Johannes Mejer uit 1649 te zien is. De westen noordkust eroderen zo snel dat de vorm
van het eiland in de laatste eeuw helemaal
is veranderd.
Smeltovenslakken en mooie mineralen
Kopererts komt op Helgoland voor in een
paar dunne lagen in het midden van de
Buntsandstein in de vorm van cupriet
(roodkopererts) en zelfs gedegen koper.
Deze lagen, met een dikte van 10–15 cm,
hebben een kopergehalte van ongeveer
10%, soms oplopend tot 30–40%. Het
museum van Helgoland heeft een kast vol
mooie kopermineralen die op het eiland

gevonden zijn. De koperconcentratie neemt
toe naar het noorden en dat kan ook in verband gebracht worden met ‘Kupferklippen’
in de ondiepten ten noorden van het
eiland.
Grote schijven van koper die onder water
in de huidige zuidhaven van Helgoland zijn
gevonden, wijzen op kopersmelterijen op
het eiland. Geochemische data ondersteunen
de correlatie tussen het erts in de Buntsandstein en de koperplaten. Waarschijnlijk zijn
ze de producten van middeleeuwse of nog
oudere smeltovens die daar stonden. Ook
dit deel van het eiland zou in een stormvloed weggeslagen kunnen zijn en daarmee
de kostbare koperschijven in de golven.
Tijdens onze rondwandeling op Düne zagen
we op het zuidelijke strand duidelijke, ringvormige concentraties van smeltovenslakken
die erop wijzen dat daar ook smeltovens
gestaan hebben. Tussen de slakken liggen
ook brokstukken van hoogwaardige kool –
brandstof voor de ovens. Dat zou betekenen
dat het eiland waarschijnlijk veel meer
bebost is geweest. Die bomen zijn lang
geleden in de eerste smeltovens verdwenen.

Grijze haren en de March for Science
Tot onze grote verbazing werd zelfs op
Helgoland een March for Science georgani-

Het eiland is goed te bereiken; het is een
attractie voor vogelaars, natuurliefhebbers,
bunkerzoekers en dus ook voor go-liefhebbers.
Een goed overzicht van wat het eiland te
bieden heeft, geeft het boekje van Ritsema
(2007). De kortste overtochten naar Helgoland vertrekken vanuit Cuxhaven (afstand
zo'n 67 km) via snelle catamaran (1 u 15 min)
of langzamere ferry (3 uur). Al met al goed
te doen in een weekend, zeker vanuit
Noord-Nederland. Voor ons was het een
langere weg terug naar Limboland.
Jan Schreurs

Met dank aan het organiserend KNGMG
Noord comité: Madelon Nijman, Jilles van
den Beukel, John Verbeek en Daan den
Hartog Jager (excursiegids en geologische
uitleg).
Referenties
Beuker, J. 2011. Nicht nur roter Flint. Die archäologische
Bedeutung von Helgoländer Plattenflint. Die Kunde N.F. 62,
p 21-40. http://nihk.de/fileadmin/resources/images/
Publikationen/Weitere_Publikationen/Helgolaender_Flint/
Helgolandflint_NL.pdf
Campbell, A.E. and Van den Berg, M., 2003. Helgoland. Een
bondzandsteen-paradijs in de zuidelijke Noordzee. Gea,
nummer 1, p29-32. http://natuurtijdschriften.nl/download
?type=document&docid=415284
Hänsel, B. and Schülz, H.D., 1980. Frühe Kupfer-Verhüttung
auf Helgoland. Spectrum der Wissenschaft, PANGAEA, 2 ,
pp. 10-20 . hdl:10013/epic.28156.d001
Ritsema, A. 2007. Heligoland, Past and Present. Published
by Lulu (www.lulu.com). http://www.lulu.com/shop/
alex-ritsema/heligoland-past-and-present/paperback/
product-715318.html
Schülz, H.D., 1981. Die Kupfer-Verhüttung auf Helgoland
im Mittelalter. Offa, Berichte und Mitteilungen zur Urge
schichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie,
Bremerhaven, PANGAEA, 38 , pp. 365-376. hdl:10013/
epic.28155.d001

Geologisch profiel van Helgoland-Düne. | Bron: Campbell & van den Berg, 2003
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Waar zijn de vluchtige
elementen in de Maan
gebleven?
Maanstenen bevatten vluchtige elementen zoals waterstof, koolstof, zwavel en
antimoon, net als Aardse stenen, maar in minder grote hoeveelheden. De vraag
of deze elementen in de Maanstenen terecht zijn gekomen na de vorming van
de Maan door inslagen van planetoïden of kometen, of dat de elementen niet
geheel ontgast zijn naar de ruimte bij het ontstaan van de Maan uit de Aarde is
het onderwerp van de promotie van Edgar Sikko Steenstra.
De vorming en vroege geologische evolutie
van onze Maan zijn nog slecht begrepen. De
meest aangehangen hypothese over de vorming van de Maan is dat een andere planeet
op de jonge Aarde insloeg en daarbij aards
mantelmateriaal in een baan om de Aarde
bracht. Dit materiaal condenseerde en
vormde de Maan zoals we die nu kennen.
Dit proces moet bij zeer hoge temperaturen
plaatsgevonden hebben (meer dan 2000°C)
en ontgassing van vluchtige elementen
(elementen die liever in de gasfase blijven
dan condenseren bij temperaturen onder
de 1000 graden) naar de ruimte lijkt dan
onvermijdelijk. In de tientallen jaren sinds
de Apollo-missies naar de Maan werd
lang beweerd dat de Maan inderdaad veel

De verarming van siderofiele (ijzer-minnende)
elementen in de mantel van de Maan ten opzichte van de samenstelling van de hele Maan
(Steenstra en Van Westrenen, 2016).
Elementen links van het element goud (Au)
worden als vluchtig beschouwd.
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minder vluchtige elementen bevat dan de
Aarde. Recent gedetailleerd onderzoek
heeft echter aangetoond dat Maanstenen
toch duidelijk meetbare hoeveelheden
vluchtige elementen bevatten – weliswaar
minder dan in Aardse stenen, maar toch.

IJzerminnende elementen
Voor het beantwoorden van de vraag of deze
elementen zijn toegevoegd na de vorming
van de Maan, of afkomstig zijn van de Aarde,
is kennis nodig over het chemisch gedrag
van vluchtige elementen bij hoge druk en
temperatuur. Experimenten laten zien dat
het overgrote deel van de vluchtige elementen onder bepaalde omstandigheden
ijzerminnend (siderofiel) gedrag gaat vertonen. Dat betekent dat die elementen tijdens
de vorming van de kern van een planeet of
maan geconcentreerd worden in de kern en
verarmd raken daarbuiten. Dit suggereert
dat de gemeten verarmingen van deze elementen in Maanstenen mogelijk versterkt,
of zelfs geheel veroorzaakt, zijn door hun
voorkeur voor de metaalfase tijdens de
vorming van de kleine metalen Maankern.
Mijn promotieonderzoek, onder leiding van
prof. dr. Wim van Westrenen, kwantificeert
de verarmingen van vluchtige elementen in
de Maan en andere kleine hemellichamen
als gevolg van kernvormingsprocessen. Ik
onderzoek deze processen door experimenten uit te voeren met synthetische maanstenen en metalen bij hoge druk en temperatuur in het hoge-druklab van de Afdeling
Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Met deze experimenten probeer ik te bepalen wat de effecten van druk,

Edgar Sikko Steenstra.

temperatuur en samenstelling van de stenen
mantel en metalen kern zijn op de verdeling
van ijzerminnende elementen tussen metaal
(kern) en steen (mantel).
De chemische samenstellingen van de
geproduceerde steen- en metaalfase wor-

Voorbeeld van een hogedruk-experiment waarbij
kernvorming in de Maan is gesimuleerd.

Schematische voorstelling van de inwendige
structuur van de Maan.

den na het experiment gemeten met een
elektronenmicroscoop en een massaspectrometer gekoppeld aan een lasersysteem
(LA-ICP-MS). Met deze metingen berekenen
we de verdelingscoëfficiënten voor elke set
van omstandigheden die we onderzoeken.
Deze resultaten combineren we met de
gemeten samenstellingen van Maanstenen
om inzicht te krijgen in de rol van de Maankern als belangrijk reservoir voor vluchtige
elementen. Dit biedt nieuwe randvoorwaarden voor de theorieën over de vorming van
de Maan.

Kernvorming
Mijn resultaten tot nu toe laten zien dat veel
van de gemeten verarmingen van vluchtige
elementen in de maanmantel gemakkelijk
verklaard kunnen worden door kernvorming
in een geheel gesmolten magma-oceaan op
de Maan (Steenstra et al., 2016a, 2017a, b).
De verdelingscoëfficiënten wijzen ook uit
dat de Maankern veel koolstof bevat en

relatief weinig zwavel. Dit is belangrijk voor
modellen voor de ontwikkeling van een
magneetveld in de Maan. Het is een mogelijke verklaring voor de relatief lange periode
dat een magnetische kerndynamo in de
Maan actief was. Recente experimentele
data tonen aan dat zelfs de alkalimetalen
onder bepaalde omstandigheden ijzerminnend gedrag vertonen (Agmon et al., 2017).
Het gehalte aan alkalimetalen in planetaire
mantels wordt nu nog gebruikt als indicator
voor de rol van het verlies van vluchtige
elementen vroeg in de geschiedenis van die
planeet. Het is echter mogelijk dat een
gebrek aan alkalimetalen in planetaire mantels juist aangeeft dat de kern in die planeet die metalen in zich heeft opgenomen.
Een grote opname van het alkali-element
kalium in de Maankern zou mogelijk ook de
huidige gesmolten toestand van de Maankern kunnen verklaren en significant bijdragen aan het bestaan van een vroeg magnetisch veld, omdat kalium door radioactief
verval hitte produceert.

Andere hemellichamen
Als onze theorie klopt, moet deze natuurlijk
ook werken voor andere hemellichamen. Ik
heb daarom mijn focus uitgebreid naar
Mercurius (Putter et al., 2017), asteroïden
zoals Vesta en het moederlichaam van de
angrieten meteorietgroep (Steenstra et al.,
2016b, 2017c) en de Aarde (Seegers et al.,
2017). Het interessante is dat onze theorie
ook de verarmingen van vluchtige elementen
in deze lichamen verklaart. Dit bevestigt onze
hypothese dat planeetkernen een belangrijke of potentieel dominante ’sink’ zijn voor
deze elementen, in plaats van ontgassing
gedurende de vorming van de planeten.
Vanaf eind juni zal ik mijn werk uitbreiden
naar hogere drukken en temperaturen, om
meer te weten te komen over kernvorming

in Mars. Hiervoor zal ik een half jaar gaan
werken in het Geophysical Laboratory van
het Carnegie Institution of Washington DC.
Mijn interesses binnen het planeetonderzoek
zijn zeer breed. In het eerste jaar van mijn
promotieonderzoek heb ik vier maanden
gewerkt bij het Lunar and Planetary Institute
bij Houston, in samenwerking met het NASA
Johnson Space Centre (JSC) en ESA. Daar
kon ik in een internationaal team werken
aan een ESA-NASA missieconcept met
betrekking tot robotische verkenning van
het Schrödinger inslagbekken op de Zuidpool van de Maan (Steenstra et al., 2016c).
Dit alles heeft me bijzonder enthousiast
gemaakt en mij doen beseffen dat ik mijn
carrière wil voortzetten op het gebied van
het planeetonderzoek. Voor mijn huidige
onderzoek heb ik twee prijzen gekregen: de
Pierazzo International Travel Award van het
Planetary Science Institute en de Lunar and
Planetary Institute Young Career Development Award. Mijn droom is om een eerste
postdoc te doen bij NASA-JSC waarvoor ik
in september een onderzoeksvoorstel zal
indienen. Naar verwachting verkrijg ik mijn
PhD titel in oktober 2018.
Edgar Sikko Steenstra
Edgar Steenstra werkt als promovendus op het NWO-Vici
project uit 2013 van Wim van Westrenen aan de VU.
http://essteenstra89.weebly.com/
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De Schrodinger-krater op de Maan is een mogelijke locatie voor een door de mens gestuurde maanrobot die monsters neemt en weer teruggaat naar de Aarde.
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klimaatreconstructie
Sedimenten geven context aan fossiel bos bij Den Treek
Het kan bijna niemand ontgaan zijn: de vondst van een fossiel bos in
de bodem van landgoed Den Treek in Leusden. Maar liefst 160 bomen
van bijna 13.000 jaar oud kwamen tevoorschijn bij graafwerkzaamheden, de meeste nog grotendeels intact. Deze vondst is volop in het
nieuws geweest (zie de website van Vroege Vogels). Alle bomen zijn
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingemeten en
bemonsterd. De graafwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond – in
Leusden is van het fossiele bos niks meer te zien.

huidige warme periode. Onderzoek
aan stuifmeel, plantenresten en voor
al boomringen moet inzicht geven in
de omstandigheden waarin het bos
hier groeide. Om het geheel in een
bredere context te plaatsen kan het
onderzoek aan de sedimenten echter
niet ontbreken.

Maar het onderzoek begint nu eigen
lijk pas. Er is een projectgroep gefor
meerd die bestaat uit onderzoekers
van verschillende universiteiten (RUG,
WUR, UU, VU en UvA) en kennisin
stellingen (Stichting RING, RCE en

Klimaatschommelingen

TNO-Geologische Dienst Nederland).
De groep zal proberen een gedetail
leerd beeld te geven van de land
schappelijke ontwikkeling van Den
Treek tussen de koudste fase van de
laatste ijstijd en het begin van de

Want de oorzaak van het ontstaan en
verdwijnen van het bos moet waar
schijnlijk worden gezocht in de grote
klimatologische schommelingen van
destijds: na het ijzige Laat-Pleniglaciaal

volgde eerst het warme Bøllinginterstadiaal, en daarna het koude
Oude Dryas-stadiaal, het warme
Allerød-interstadiaal, en het koude
Jonge Dryas-stadiaal.
Deze afwisseling van koude en warme
periodes is terug te zien in de strati
grafie ter plekke: we zien in Den Treek
een afwisseling van zand dat door de
wind moet zijn afgezet gedurende de
koude perioden (dekzand), en bodemen veenvorming gedurende de warme
perioden. De dekzandstratigrafie lijkt
deels op die van de klassieke Twentse
onderzoekslocatie het Lutterzand

De bevindingen in detail
In Den Treek was de volgende opeenvolging zichtbaar van onder naar boven
(zie bovenste foto):
1.	Een organischrijke laag met intacte takjes en blaadjes van de dwergberk, karak
teristiek voor interstadialen. Dit pakket behoort mogelijkerwijs tot het Denekampinterstadiaal, maar dat wordt nog verder onderzocht.
2.	Een dik pakket windgeblazen sediment met een bovengrens rond 18 ka BP
(Vandenberghe et al., 2013). Het pakket bestaat uit een afwisseling van middels
saltatie getransporteerd zand en uit suspensie neergeregende silt. Verder zijn er
enkele aanwijzingen voor stromend water in de vorm van scheve gelaagdheid.
3.	Een erosieve horizont in de vorm van een in de afgraving goed vervolgbaar
grindsnoer. Dit grindsnoer is mogelijk ontstaan door permafrostdegradatie,
oppervlakkige afspoeling en vervolgens deflatie, waarbij het grind blijft liggen
op het oppervlak en het transporteerbare sediment elders terecht komt (Kasse,
1997). De bron van deze grinden moet de formatie van Urk en Sterksel in de
stuwwal zijn die circa 2 km ten westen van Den Treek dagzomen.
4.	Een dunne laag zand tussen de deflatiehorizont en de bovenliggende fossiele
bodem. Dit pakket beslaat waarschijnlijk een tijdsperiode van grofweg 16 tot
14 ka BP: het laatste deel van het Laat-Pleniglaciaal, het Bølling-interstadiaal
en het Oude Dryas-stadiaal (Kasse, 2002).
5.	Op dit niveau van geringe afzetting dan wel erosie volgt een organisch interval
uit de Allerødperiode (circa 14 tot 13 ka BP). In het noordoosten van de groeve
bestaat dit interval uit een bodem met graafgangen van kevers. In het zuidoos
ten van de afgraving lag het paleo-oppervlak lager en bestaat dit interval uit
veen, goed bewaard gebleven dwergberkblaadjes en het eerder beschreven fos
siele bos. In dit 'venig Allerød' is ook een interessante stratigrafische opeenvol
ging waarneembaar: onderin bevindt zich een goed ontwikkeld veen, stratigra
fisch moet dit hetzelfde interval zijn waarin het bos zich goed heeft ontwikkeld.
Hierop volgend is er een periode geweest van landschapsdegradatie waarbij
zandlenzen en zandige laagjes door de wind werden afgezet op het veen. Deze
eerste landschapsdegradatie en beginnende verstuiving is mogelijk geassoci
eerd met het afkoelende klimaat aan het begin van het Jonge Dryas-stadiaal.
Dit wordt gevolgd door een dunne laag mosveen.
6.	Hierop volgde een volledige landschapsdegradatie waarbij de vegetatie groten
deels verdween en de wind weer vrij spel had. Dit is in de groeve te zien als
een abrupte overgang naar schoon zand. Deze afzetting, waarin de Holocene
podzol zich ontwikkeld heeft, dateert mogelijk uit de tweede helft van het
Jonge Dryas-stadiaal (circa 13 tot 11,7 ka BP). Holocene stuifzanden werden in
de afgraving niet aangetroffen maar komen wel veel voor langs de Utrechtse
Heuvelrug.
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Bemonstering van een ontsluiting aan de noordoostzijde van de
afgraving. Het ‘Denekamp’-pakket is niet zichtbaar maar ligt ter
hoogte van het wateroppervlak dat linksonder op de foto te zien is.
| Foto: Ronald van Balen, Vrije Universiteit te Amsterdam

Scheve gelaagdheid bestaande uit grofzandig tot fijn grindig sediment
geobserveerd in het onderste dekzandpakket. | Foto: Ronald van
Balen, Vrije Universiteit te Amsterdam

De eerste verstuivingsfase (32–50 cm) in de Jonge Dryas op het
organische Allerødpakket gefotografeerd in de zuidoosthoek van de
afgraving. Soms als grote zandlenzen tegen klein paleo-reliëf (A),
maar gewoonlijk als dunne zandige en humeus-zandige bandjes
afgewisseld met organische bandjes (B) | Foto's: Jos Bazelmans,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

(Van der Hammen & Wijmstra, 1971;
Vandenberghe et al., 2013), die door
dezelfde klimaatschommelingen ver
oorzaakt is.
Het oerbos heeft de laatste klimaat
overgang niet overleefd. De bomen
zijn aan het begin van de Jonge
Dryas geveld door de kou en daarna
omgewaaid door een of meer flinke
stormen. Tekenend voor het alsmaar
kaler wordende landschap zijn dunne
laagjes zand in het organisch pakket
boven de bomen.

Promotie
Het onderzoek aan deze eolische
(windgeblazen) sedimenten zal uitge
voerd worden binnen mijn promotieonderzoek naar de oorsprong en trans

portwijze van dekzand aan de hand
van temporele en ruimtelijke trends in
korrelgrootte en korrelvormkarakteris
tieken. Dit onderzoek vindt plaats aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam met
ondersteuning vanuit de TNO – Geolo
gische Dienst Nederland. De nieuwe
vondst bij Den Treek zal naast het
onderzoekgebied Lutterzand worden
ingepast in mijn onderzoek naar de
temporele trends in eolische sedimen
ten die de klassieke stratigrafie laten
zien. Met boortransecten wordt gepro
beerd de in de afgraving onderscheiden
pakketten verder te vervolgen. Onder
zoek aan deze transecten zal ruimtelij
ke trends blootleggen en een beter
beeld geven van het ontstaan van
deze eolische afzettingen aan de voet

van de Utrechtse Heuvelrug en hun
verhouding tot de afzettingen bij het
Lutterzand. Verder is het de verwach
ting dat dit onderzoek informatie zal
geven over de stabilisatie en destabili
satie van het landschap die de oorzaak
was van het ontstaan en verdwijnen
van het kortlevende Allerød-bos.
TNO – Geologische Dienst Nederland
tracht met sonderingen en diepe
boringen het verloop van de oudere
pakketten, alsmede de basis van het
door ijs gevormde tongbekken in kaart
te brengen. Dit kan ophelderen waar
om het bos zich juist op deze plaats
langs de stuwwal heeft gevormd.
Hans van Hateren, VU Amsterdam
j.a.van.hateren@vu.nl
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in memoriam
Jaap Schermerhorn (1927–2017)
Jaap (Lodewijk Jacob Gerard) Schermerhorn werd geboren op 15 januari
1925 te Bandoeng. Hij kwam na de
oorlog naar Nederland om in 1946
geologie te gaan studeren aan het
Geologisch Instituut in Amsterdam.
Hij had een interesse die breder was
dan de geologie. Zo was hij drie jaar
redacteur van het Amsterdamse
studentenblad Propria Cures.
In 1956 verscheen in het Boletim
da Sociedade Geólogica de Portugal
een bijdrage van de Amsterdamse
hoogleraar Jan Westerveld: Roches
eruptives, gites metallifères et meta
morphisme entre Mangualde et le
Douro dans le Nord du Portugal, met
de nadrukkelijke vermelding 'en
coopération avec L.J.G. Schermerhorn,
R.B. Kluiving, D. Sluyk, Oun Ing Soun,
C.C. Welter et C.L.D. Cohen'. Het artikel
was integraal overgenomen uit Geo
logie en Mijnbouw van dat zelfde jaar.
In 1959 promoveerde Schermerhorn
cum laude bij Westerveld op een
proefschrift dat drie jaar eerder in de
Comunicações dos Serviços Geológi
cos de Portugal verschenen was. Het
proefschrift, Igneous, metamorphic
and ore geology of the Castro DaireSão Pedro do Sul-Sátão region

Jaap Schermerhorn.

(northern Portugal) was het eerste
van de reeks Amsterdamse publicaties
in de jaren '50 en '60 die belangrijk
waren voor Portugal: '… From 1955
onwards individual efforts were
replaced by the work of Dutch teams
of geologists linking mining geology
and metallogenesis.' aldus Manuel
Serrano Pinto en António Soares de
Andrade over Schermerhorn c.s. in
Geology and ore deposits of Portugal
– a recent marriage (2011).

Schermerhorn vond na zijn promotie
werk als exploratiegeoloog in Portu
gees Afrika. Hij vertrok naar Angola,
waar hij van 1956 tot 1966 werkte
voor de Empresa do Cobre de Angola.
Hij was voornamelijk actief in het
noordwesten van het land en ver
vaardigde onder andere de 1:250.000
kaartbladen São Salvador (1962, met
Stanton en Korpershoek) en Bembe
(1963, met Stanton). Hij ontwikkelde
een interesse in al dan niet terecht
als glaciaal aangeduide afzettingen
uit het Laat Precambrium, waarover
hij ook na zijn vertrek uit Angola
regelmatig zou blijven publiceren.
Van 1966 tot 1975 werkte hij bij de
Sociedade Mineiro Santiago in het
Portugese Grandôla waar hij onder
zoek deed aan de voorzetting van de
Iberische pyriet belt uit ZuidwestSpanje in Portugal; hij vond in 1970
het later geëxploiteerde ertsvoor
komen van Gavião in de Aljustrel.
Na een kortstondig verblijf aan de
Universiteit Utrecht (1976 tot 1979),
vertrok hij naar de Freie Universität
Berlin, waar hij hoogleraar petrologie
en geochemie werd aan het Institut
für Mineralogie. Begin jaren '80 ver
nieuwde hij het geochemisch labora

torium. Zijn interesse in Portugal was
niet verdwenen. Met ondersteuning
van de Deutsche Forschungsgemein
schaft zette hij het internationale
project Ibergranite op, waaraan het
toenmalige ZWO Laboratorium voor
Isotopengeologie in Amsterdam
en het Rijksmuseum voor Geologie
en Mineralogie in Leiden deelnamen.
De Angolese kaartbladen waren
niet de laatste. In 1984 volgde het
1:50.000 blad Aljustrel van de geolo
gische kaart van Portugal.
Na zijn emeritaat in Berlijn keerde
Schermerhorn terug naar Nederland.
Hij pakte zijn literaire interesses weer
op met bijdragen aan het Hollands
Maandblad; hij schreef twee romans
en een beschouwing over De tirannie
van het vrije vers (2012). Dit laatste
schreef hij naar aanleiding van een
opdracht aan 20 dichters om een
gedicht te schrijven bij een werk van
Rembrandt voor de viering van het
Rembrandtjaar: van de 20 gedichten
waren er 19 in vrije verzen. In 2010
publiceerde hij een dichtbundel. Jaap
Schermerhorn overleed op 24 maart
2017 op 92 jarige leeftijd.
Timo G. Nijland & Kees Maijer
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geothermie
Van kweker tot ESP specialist
Op vrijdag 3 maart vierde het Delft Aardwarmte Project (DAP) zijn
10-jarig jubileum met het 'Delft Hot Water Honorary Tribute Jubileum'.
Het evenement, dat plaatsvond bij de firma Ammerlaan, 'the Green
Innovator' in Pijnacker, was een status update over onderzoek naar
geothermie aan de TU-Delft, dat 10 jaar geleden begon als initiatief
van de mijnbouwers.

Geothermie is een actueel onderdeel
van de energietransitie in Nederland.
Hoewel met name de TU-Delft
behoorlijk aan de weg timmert, zijn
er nog relatief weinig daadwerkelijke
toepassingen in Nederland (zie web
site ‘Platform Geothermie’). De grote
energiereuzen kijken vooralsnog de
kat uit de boom, omdat de commer
ciële aspecten (terugverdientijd),
gekoppeld aan substantiële onzeker
heden, niet aantrekkelijk genoeg zijn
om erin te duiken.

Pijnacker doublet
Het is aan de voortrekkersrol van
privé-firma's, zoals Ammerlaan in
Pijnacker, te danken dat er nu een
aantal geothermale putten zijn die
warmte leveren. Dat is niet zonder
kleerscheuren gegaan. De kennis van
de diepere ondergrond, de reservoirs/
aquifers en productieprocessen zijn
gesneden koek voor de olie- en gas
industrie. Voor de kwekers in het
Westland die in aardwarmte gedoken
zijn, is het echter een enorm leer
proces geweest met veel 'trial and
error'. Dat proces begon in 2010 voor

Ammerlaan met het boren van het
Pijnacker-doublet GT-01 en GT-02.
Het reservoir van deze putten – van
Krijt-ouderdom – ligt op een diepte
van ongeveer 2100 m. Warm water
met een temperatuur van 70°C wordt
opgepompt en gebruikt voor het
verwarmen van 30 hectare kasopper
vlakte en 450 appartementen via,
respectievelijk, warmtewisselaars
en warmtepompen. Het afgekoelde
water wordt via een tweede put weer
geïnjecteerd in hetzelfde reservoir. Op
deze manier wordt langzaam warmte
onttrokken aan het reservoirvolume
tussen de productie- en injectieput.
Dat klinkt simpel, maar ditzelfde
gesteente is ook het reservoirge
steente van de olie- en gasreservoirs
in het West-Nederland Basin. De
onverwachte productie van aardgas
(opgelost in het water) en zelfs een
beetje olie in de put waren de oorzaak
van een vertraging van ca 1,5 jaar om
het systeem aan te passen aan de
strengere normen die de productie
van gas en olie vereisen. Het gas is
sindsdien een aantrekkelijke 'bij
vangst' en wordt ook gebruikt.

Leon Ammerlaan geeft tekst en uitleg bij de LG-01 productieput (rechts) met
op de achtergrond de opslagtank voor aardgas.
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Kweker en energieproducent
Er waren veel onverwachte problemen
waar Ammerlaan mee te maken
kreeg. Er sloeg cement (scaling) neer
in het systeem, de injectieput raakte
verstopt en de bovengrondse instal
latie raakte vervuild. De productiecasing moest vervangen worden
door een gasdichte casing. De ESP
(Electrical Submersible Pump) in
de productieput moest vroegtijdig
vervangen worden en de voedings
kabels van deze pomp waren niet
bestand tegen het corrosieve water.
Het systeem was oorspronkelijk
bedoeld voor de verwarming van
kassen, via warmtewisselaars, maar
door de capaciteit van het systeem
uit te breiden met warmtepompen
worden nu ook appartementen ver
warmd.
Ammerlaan is daarmee een rasechte
energieproducent en distributeur
geworden, maar heeft dat op de
harde manier bereikt: door vallen en
opstaan. Het project was gefundeerd
op een sterke motivatie en visie om
het telen van producten in kassen in
ons barre klimaat duurzaam en CO2neutraal te maken. Zonder die moti
vatie en overtuiging was het niet
gelukt. Ammerlaan vertelde dan ook
dat hij niet stond te wachten op
mensen die hem steeds vertelden
dat ze de problemen waar hij mee te
maken kreeg hadden kunnen voor
spellen. Er is binnen de olie-industrie
tientallen jaren ervaring in het pro

duceren van olie en gas en veel
kennis over de onzekerheden in de
ondergrond. Die kennis zou beter
gebruikt kunnen worden om geo
thermie-projecten op een goede
manier aan te pakken.
In de discussie over geothermie
die volgde na de rondleiding op het
bedrijf werd het belang van groot
schalig denken en een brede aanpak
onderstreept. In plaats van de com
mercie en de haalbaarheid van
individuele geothermie-projecten,
zijn er honderden projecten die een
substantiële bijdrage zouden kunnen
leveren aan de energie-transitie en
CO2-reductie. Voor mij is dat de kern
van een toekomstvisie waar de Delft
se mijnbouwers tien jaar geleden
terecht ingestapt zijn, maar waar de
energie-industrie en de rest van geo
logisch Nederland nog aan de kant
staan te kijken. Ik wens het DAPinitiatief veel succes met het ver
wezenlijken van hun visie.
Jan Schreurs
Met dank aan Leon Ammerlaan voor het
delen van zijn ervaringen en details van
het project, aan Duco Drenth voor de
uitnodiging van dit gebeuren.
Voor meer informatie over het DAPsymposium dat op 15 maart jl. gehouden is,
zie http://www.dapsymposium.nl/
Voor meer informatie over het DAP-project
zie http://www.delftaardwarmteproject.nl

Warmtewisselaars die warmte onttrekken aan het productiewater voor de
verwarming van de aangesloten kassen.
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De westelijke Buntsandstein-kliffen van Helgoland beschermd door een betonnen muur. Helgoland in (kleine) getallen: coördinaten: 54°10’54.58”N –
7°52’56.29”E (Google Earth Helgoland Vuurtoren). Hoogste punt 61,3 m (Pinneberg); lengte: 2,16 km, breedte 0,65 km. Düne is 1 km lang en 700 meter
breed. Het Inwoneraantal is 1356 (2014, Statistisch Bundesamt)

