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van het bestuur
Niks missen door (a)sociale media
Afgelopen zomer was ik op een
congres in New York dat ging over
zeespiegelveranderingen (vroeger,
heden, toekomst) en hoe vanuit
kustbeheer met deze veranderingen
om te gaan. Wat mij opviel was dat
er door zowel de deelnemers als
de organisatie enorm veel getweet
werd (#sealevel2017). Vaak werd
een belangrijke conclusie tijdens
de presentatie al gedeeld met de
wereld. Iets anders opvallends waren
de deelnemers die elke slide, luid
klikkend, vastlegden met hun fototoestel of telefoon. Bewijs dat het
gevoel van ‘niks willen missen’ en
‘alles delen’ ook binnen de aardwetenschappelijke wereld is doorgedrongen. Ik kom hier later op terug.

Lopend door New York viel mij
verder op dat de stad eigenlijk vrij
hoog gelegen is. We herinneren ons
allemaal de gevolgen van Hurricane
Sandy, maar feitelijk ligt maar een
zeer klein deel van de stad rond
zeeniveau. Met name in Central
Park zijn fantastische ontsluitingen
aanwezig van de zogenaamde
Manhattan Schist en veel straten
liggen ruim 10 meter boven zee.
Grote kans dat dit gaat veranderen,
want de officiële samenvatting van
de uitkomst van het congres laat
er geen misverstand over bestaan:
“Without urgent and significant
mitigating action to combat climate
change, continued greenhouse
gas emissions will almost certainly

oproepen
Deadline 1 oktober

Laatste oproep Escherprijs

commit the world to several meters
of sea-level rise in the next few
centuries.” Hierover mijmerend
belandde ik in Central Park en liggend in het gras zag ik met mijn
ene oog de Trump Tower en met
mijn andere oog kinderen spelen
in de speeltuin, terwijl hun ouders
‘eindelijk’ even hun sociale medianetwerk konden onderhouden.
Hierdoor kom je logischerwijs op
de volgende vraag uit: wat is de
carbon footprint van het veelvuldig
gebruik van sociale media en het
internet? Gelukkig kom je hier via
Google snel achter en dan blijkt
dat de carbon footprint hiervan die
van het vliegverkeer overtreft. En
aangezien momenteel nog slechts
2,5 miljard mensen verbonden zijn
met het internet zal dit in de toekomst sterk toenemen. Er is trouwens genoeg te doen om je eigen
internet footprint te verminderen.
Alleen al het knopje ‘reply’ gebruiken in plaats van ‘reply all’ helpt
in dit verband al.

Deadline 31 oktober 2017

Ik heb me trouwens nog niet voorgesteld, excuses daarvoor. Mijn naam
is Marc Hijma en ik ben sinds kort
toegetreden tot het hoofdbestuur
van het KNGMG. Ik werk bij Deltares
en houd me daar onder meer bezig
met onderzoek naar zeespiegelveranderingen in het verleden, bodemdaling langs de Nederlandse kust
en werk ook vaak op het raakvlak
van de geologie en geotechniek.
Ik ben verder niet actief op twitter

Oproep voor genomineerden
voor EAGE-awards

kringen

Het KNGMG roept Masterstudenten nog een laatste keer op om hun scriptie
in te zenden voor de Escherprijs voor het academisch jaar 2016-2017.
De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 oktober 2017.
Het e-mailadres van het secretariaat is kngmg@kngmg.nl
Voor meer informatie zie geo.brief 4 2017 of www.kngmg.nl/escherprijs

De EAGE (European Association of
Geoscientists & Engineers) reikt jaarlijks prijzen uit aan geowetenschappers die een uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie hebben geleverd. Nominaties voor de verschillende prijzen voor volgend jaar kunnen
ingediend worden tot 31 oktober
2017. De prijzen zullen uitgereikt
worden op de 80ste EAGE Conference
& Exhibition in Kopenhagen, die van
11 tot 14 juni 2018 gehouden zal
worden.
De EAGE kent vele prijzen: voor jonge
geowetenschappers die aan het
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begin van hun carrière staan, voor
geowetenschappers die een uitzonderlijke carrière opgebouwd hebben,
voor het beste artikel en de beste
poster en beste presentatie tijdens
de vorige conferentie in Parijs.
Uitleg over de verschillende prijzen
en de manier van nomineren is te
vinden op: http://www.eage.org/en/
about-eage/eage-awards/nominations
Op de website van het KNGMG staat
de brief van de AEGE met de uitnodiging om nominaties in te dienen.

en weet niet wat snapchat is. Dit is
overigens een bewuste keuze en
dus niet het gevolg van mijn leeftijd, digibetisme, nostalgie of een
poging mijn eigen footprint te verminderen. Het KNGMG is ook niet
actief op twitter en andere sociale
media, maar dit is vooralsnog geen
bewuste keuze. Verschillende kringen zijn wel actief op sociale media
en vertellen mij daar enthousiaste
verhalen over. Zo is “iedereen
altijd op de hoogte”, kunnen “leuke
foto’s direct gedeeld worden” en
zou het jonge mensen sneller doen
besluiten om lid te worden. Hoog
tijd dus om als KNGMG een bewuste
keuze te maken over het wel of
niet gebruiken van sociale media.
Jullie merken het vanzelf: óf jullie
hebben volgend jaar rond deze tijd
nog geen tweet van het KNGMG
ontvangen óf we zien elkaar op
een bijeenkomst die je anders
gemist had. Mochten jullie hier
ideeën of een mening over hebben,
laat het ons weten via de email. Of
spreek ons aan, wellicht geïnspireerd
door bovenstaand feit over de
carbon footprint van het internet.
Al maken niet alle mensen zich hier
overigens druk over, zie bijvoorbeeld deze tweet “Whether Global
Warming or Climate change. The
fact is we didn't cause it. We cannot change it.” Niet iedereen zou
sociale media moeten gebruiken.
Marc Hijma

Sedimentologische Kring
Op 10 en 11 november trekt de Sedimentologische Kring
nog één keer in 2017 de veldschoenen aan voor een
excursie naar de Bentheimer Zandsteen. We zullen hier
onder leiding van Harmen Mijnlieff en Rory Dalman (TNO)
in het veld kennismaken met de huidige interpretatie van
de zandsteen. Daarnaast bespreken we een voorgesteld
alternatief, waarbij de focus ligt op interpretatie van massieve zandbanken en
paleogeografische ontwikkeling van de zandsteen.
Wil je dit niet missen? Schrijf je dan voor 8 oktober in door te mailen naar
sedi.kring@gmail.com.

aankondigingen
7 oktober open dag bij TNO in Utrecht

vrijdag 17 november 2017 aanvang 18.00 uur.

Weekend van de Wetenschap

Reünie Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam

Het eerste weekend van oktober – 7 en 8 oktober – is uitgeroepen tot het
Weekend van de Wetenschap. Vele instituten, universiteiten, bedrijven en
musea houden open huis en organiseren speciale activiteiten. Ook TNO –
Geologische Dienst Nederland doet mee met dit evenement en houdt op
zaterdag 7 oktober van 10 tot 15 uur een open dag.

Instituutslezing door Marcel van Schoor, getiteld: “De geologie van het minicontinent Avalonia: een ooggetuigenverslag uit de Ardennen en Marokko.”
Sportkantine ASV SWIFT, Plantage Parklaan 20A te Amsterdam

Informatie over het Weekend van de Wetenschap en activiteiten bij TNO
zijn te vinden op: https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/

Voor meer info, zie sgia.nl.
Let wel: deze keer is de reünie al in november dus eerder dan normaal.

woensdag 25 oktober 2017

dinsdag 21 november 2017
Uitnodiging 25e Lustrum

Staringlezing 2017
De jaarlijkse KNGMG-Staringlezing vindt plaats op woensdag 25 oktober 2017.
De lezing zal worden gegeven door Dr Carina Hoorn, researcher aan de Universiteit van Amsterdam.
Programma:
16.30 ontvangst
17.00	Staringlezing (“Mountains, climate and biodiversity: why geology is
important to understand biological patterns”) door Dr Carina Hoorn
18.00 borrel
Locatie: KIVI, Prinsessegracht 23 te Den Haag.

Symposium

Ter ere van het 25e Lustrum van de 'Mijnbouwkundige Vereeniging', de studie
vereniging van Applied Earth Sciences van de TU-Delft, wordt op dinsdag
21 november 2017 een symposium georganiseerd, met als thema 'Energy
transition, the world with a growing natural resource demand'. Het doel is om
de toekomst van ons vakgebied, met strengere regels voor C02-uitstoot en
wereldwijde toenemende vraag naar energie, te belichten. Het is belangrijk
om in te zien dat de grondstoffen-industrie zich zal moeten aanpassen aan
de uitdagingen van de 21e eeuw. Met dit symposium hopen wij meer inzicht
te krijgen in hoe deze aanpassingen kunnen, of moeten, plaatsvinden.
Meer informatie over de sprekers en waar zij het over gaan hebben kunt
u vinden op de website www.mvlustrum.nl

njg
Bericht van het NJG
Het is al weer drie jaar geleden dat het
Netherlands Journal of Geosciences –
Geologie en Mijnbouw – overging naar
Cambridge University Press (CUP).
Sinds deze overgang wordt de voorkant
van het NJG opgesierd door een mooie
foto van de Nederlandse kust. Aangemoedigd door een oproep in de Geo.
brief van maart jl. is er ter vervanging
een aantal mooie foto’s ingezonden.
De winnende foto die per 2018 op de
cover komt, betreft een luchtfoto van
zandplaten en geulen tussen Terschelling en Vlieland en is gemaakt door
Jeroen Peters (zie ook pagina 13 van
deze Geo.brief).

uit zich ook in de impact factor van
1.662 (0,82 in 2013) hetgeen voor
een nationaal geologisch vakblad als
bevredigend beschouwd mag worden.
Naast het aanbod aan reguliere papers
die, in de breedste zin, met Nederland
te maken hebben, is dit succes ook te
danken aan het verschijnen van special
issues. Eerder dit jaar is een issue aan
de geologie van het Rijn-Maas systeem
gewijd en in december komt een
special issue uit over de effecten van
gaswinning in het Groningen veld.
Het streven is minimaal jaarlijks één,
maximaal twee special issues uit te
brengen.

De stap naar CUP heeft er ook voor
gezorgd dat het proces van indienen
van artikelen tot en met de publicatie
volledig is geautomatiseerd en geprofessionaliseerd. Deze professionalisering

De afgelopen drie jaar had meer dan
60% van de geaccepteerde artikelen
een Nederlander als eerste auteur.
Het NJG leunt dus zwaar op deze doelgroep, maar de andere 40% bewijst

dat ook de ons omringende landen het
NJG weten te vinden. Ondanks mooie
resultaten en goede vooruitzichten
is het waarborgen van een continue
instroom van wetenschappelijke bijdragen een punt van aandacht.
Er wordt dagelijks nieuwe Nederlandse
geologische kennis verworven, kennis
die middels het NJG een groot publiek
kan bereiken. Publiceren in het NJG
kan met korte verhandelingen over
nieuwe geowetenschappelijke kennis
(GeoImpuls papers), reguliere artikelen,
of special issues. Voor vragen over bijdragen aan het NJG kan altijd contact
opgenomen worden met de redactie
door het sturen van een email naar
het Editorial office (njg@tno.nl).
Redactie en bestuur NJG
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Het operationele team
van de Maeslantkering
De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, en de Hartelkering ter hoogte van
Spijkenisse, zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van een groot deel van Zuid-Holland. De beslissing
om beide keringen te sluiten en de daadwerkelijke sluiting gebeurt volautomatisch, zonder inmenging
of acties van mensen. Maar tijdens het stormseizoen – van 1 oktober tot 15 april – staat er dag en
nacht een operationeel team klaar om bij een mogelijke sluiting de volautomatische procedures te
controleren en bij gebreken in te grijpen. Dit jaar gaat de Maeslantkering zijn 20e stormseizoen in.

Gesloten Maeslantkering tijdens een functioneringssluiting. De twee kerende wanden hebben ieder een afmeting van 210 meter breed, 22 meter hoog en
15 meter diep.
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Op 12 januari afgelopen winter waarschuwde
Rijkswaterstaat voor verhoogde waterstanden
langs de hele Noordzeekust door twee stormen die kort achter elkaar de kust zouden
bereiken, gecombineerd met springtij. In de
loop van de dag volgden de eerste maatregelen. De zeesluis bij Delfzijl ging dicht en
enkele dijken in Noord-Nederland werden
afgesloten. Dan wordt ook het operationele
team van de Maeslantkering opgeroepen, net
als het team van de Oosterscheldekering. De
voorspelde waterhoogte waarop de Maes
lantkering gesloten wordt, is enkele maanden
daarvoor met 40 cm verlaagd naar 2,60 m
boven NAP bij Rotterdam en met 60 cm
verlaagd naar 2,30 m boven NAP bij Dordrecht om de kans om de kering te sluiten
onder stormcondities te vergroten. Het doel
hiervan is om de Maeslantkering – naast de
jaarlijkse functioneringssluiting – ook onder
gematigde stormcondities te testen. Dit
heet een verificatiesluiting. Het water kwam
deze keer niet hoog genoeg; de keringen
blijven open.

Opgeroepen
Nadine Slootjes (fysische geografie, UU) is
projectmanager bij de afdeling Operationeel
Waterbeheer en Crisismanagement van Deltares; zij zit als waterloopkundig specialist in
het operationeel team van de Maeslantkering en Hartelkering. “In het waterloopkundig team zitten specialisten van het KNMI,
Deltares en Rijkswaterstaat. De collega’s van
het KNMI kunnen de afgegeven weersverwachting goed interpreteren en bezitten
de kennis hoe die verwachting tot stand
gekomen is; Rijkswaterstaat kent het gebied
en de keringen van binnen tot buiten en
Deltares levert de kennis over het benedenstroomse gebied van de rivieren en de
modellen. Daarnaast maken ook technisch
specialisten onderdeel uit van het team.
Wij oefenen eens per maand met het team,
maar de bijna-sluiting van afgelopen januari
was niet te vergelijken met een oefening. Je
zag de storm uit de eerste hand dichterbij
komen; het was een indrukwekkend mooi
gezicht. Bovendien waren we er alleen met
het team dat op dat moment dienst heeft.
Met de functioneringssluiting een keer per
jaar is het stampvol. Iedereen is er dan bij.”
In het geval van de verificatiesluiting wordt
het operationele team opgeroepen om naar
de Maeslantkering te gaan als het Hydro
Meteo Centrum van Rijkswaterstaat een
waterstand van 2,40 meter boven NAP bij
Rotterdam en/of 2,10 meter bij Dordrecht
voorspelt. Acht uren vóór de verwachte
hoge waterstand worden de scheepvaart en
de Rotterdamse haven op de hoogte gesteld
van de mogelijke sluiting van de kering. Vier
uren van tevoren worden de (droge) dokken
waarin de keringen liggen geopend, zodat
het water in het dok op gelijke hoogte komt
met de waterstand van de rivier. Als de

dokdeuren geopend zijn, wordt het scheepvaartverkeer gestremd. Twee uren voor de
sluiting mogen er geen schepen meer varen
in dit deel van de Nieuwe Waterweg. De
keringen drijven op het water als ze uit het
dok in positie worden gebracht in de Nieuwe
Waterweg. Dat duurt een half uur. De keringen worden daarna gevuld met water en
zinken af in positie. Anderhalf uur na het
begin van deze procedure is de Maeslantkering gesloten. Als de piek van de storm
voorbij is en het water aan weerszijden van
de kering even hoog is, wordt de kering
weer geopend. Eerst wordt het water uit
beide armen gepompt zodat ze op het
water gaan drijven; daarna worden ze weer
terug in het dok gebracht – iets wat alleen
bij hoog water mogelijk is – en twee uren
later is de kering open en opgeborgen, en is
er weer scheepvaartverkeer mogelijk.

Automatisch
Slootjes: “De sluiting van de Maeslant- en
Hartelkeringen gebeurt automatisch. Het
BOS – Beslis en Ondersteunend Systeem –
neemt volgens een vastgesteld protocol alle
beslissingen. Het operationeel team controleert of het BOS alle procedures correct
afwerkt. Mocht daarin iets mis gaan, dan
kan het team handmatig ingrijpen met
behulp van een boekwerk met uitgewerkte
protocollen. Er kunnen problemen zijn
met de hardware: de kering kan vastlopen,
pompen kunnen uitvallen, het aandrijf
mechanisme van de armen kan stuk gaan.
Daarom zitten er ook technisch specialisten
in het team. Ik kijk als waterloopkundig
specialist of de metingen over waterhoogtes
goed binnenkomen, of de software doet
wat het hoort te doen en de goede beslissingen neemt. De meteoroloog in het team
kijkt bijvoorbeeld of de weersverwachtingen
ook anders geïnterpreteerd kunnen worden

Zicht op de vakwerkarmen tijdens het uitvaren
van de kering uit het dok naar de Nieuwe Waterweg. De totale lengte van de armen is 238 m.

en wat voor consequenties dat zou kunnen
hebben. Er is gekozen voor een automatisch
systeem omdat deze minder foutgevoelig
zou zijn. Bovendien heeft het grote economische consequenties voor de Rotterdamse
haven als de Maeslant- en Hartelkering
dicht gaan. Het sluitmoment en de sluit
frequentie van de keringen is een politiekbestuurlijke afweging geweest, gebaseerd
op de optimale afweging tussen economische belangen en de bescherming tegen
overstromingen. Bij een automatische procedure zijn deze belangen gewaarborgd en
is het minder eenvoudig om van de procedures af te wijken.

Veiligheid
Niet iedere dijk in Nederland geeft dezelfde
mate van bescherming aan het achterland.
De hoogte van de dijk en daarmee het risico
op een overstroming zijn in de huidige
regelgeving opgesteld afhankelijk van dat
wat er achter de dijk zit. Een grote stad,
een industriegebied of havens met een grote
economische waarde worden met een hogere
graad van veiligheid beschermd dan een
landbouwgebied waar alleen akkers zijn en
minder schade zal optreden bij een overstroming.
In het Deltaprogramma – dat de overheid in
2010 gestart is om Nederland ‘waterbestendig’
te maken in een veranderend klimaat met
mogelijk vaker en meer extreme situaties
van wateroverlast – zijn de ideeën over
waterveiligheid veranderd. De tientallen
projecten binnen ‘Ruimte voor de rivier’
en dijkringen met een variabele dijkhoogte,
afhankelijk van het achterland, zijn getuigen
van de nieuwe inzichten.
Slootjes: “De bouw van de Maeslantkering
is gestart in 1991 en afgerond in 1997.De
levensduur waar de Maeslantkering op is
ontworpen is 100 jaar. In theorie zou hij in
2097 vervangen moeten worden. Door klimaatverandering is het goed denkbaar dat
de kering vaker gesloten moet worden dan
de eens per 10 jaar waarvoor hij ontworpen
is. Dat betekent meer slijtage en mogelijk
eerder vervanging. Daarom zal in 2040
opnieuw de discussie gevoerd gaan worden
hoe Nederland het beste beschermd kan
worden tegen het water. Dan worden ook
andere oplossingen verkend zoals het
afsluiten van de Nieuwe Waterweg met
zeesluizen. Het is onmogelijk om nu in te
schatten wat het belang van de Rotterdamse
haven is aan het eind van deze eeuw. Misschien is hij wel verdwenen. Er zijn al veel
discussies – zowel in het werkveld als in de
politiek – geweest over wel of niet afsluiten.
Ik vind het een wijs besluit van Minister
Schultz dat zij de keuze voor eventuele
afsluiting van de Nieuwe Waterweg met
zeesluizen uitgesteld heeft.”
Aukjen Nauta
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“Wedden dat…” in Calpe
Het tussen Valencia en Alicante gelegen vissersdorp Calpe is meegesleurd in de hevige bouwtsunami
die grote stukken Spaanse kust de afgelopen decennia overstroomde. Calpe is nu dus een zogeheten
moderne badplaats en dankzij de nodige hoogbouw bijna een klein Benidorm, waarvan je de hoogste
flats bij helder weer achter de baai kunt zien uitsteken. Een goed ding van Calpe is dat er nog steeds
een levendige vissershaven is. Daarnaast mag het zich beroemen op de aanwezigheid van het kleinste
natuurpark van Spanje, zo niet van heel Europa.

De rots gezien vanuit het noorden. In het midden van de foto is het schuifcontact zichtbaar.
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Het gaat feitelijk om een gigantisch brok
kalksteen aan de kustlijn, dat door zijn in
zee stekende ligging de haven beschermt.
Al beslaat het natuurgebied maar 45 ha,
deze langwerpige Peñon de Ifach (Catalaans
Penyal d’Ifac) rijst wel steil op vanuit de
kust tot een hoogte van 332 m bij een lengte
van 1 km. Daarmee is het een indrukwekkende monoliet, bevolkt door honderden
meeuwen en andere vogels. De belangrijkste
natuurwaarde schijnt de vegetatie te zijn
vanwege enkele endemische plantensoorten.
Tegelijkertijd is het voor de stoerdere toeristen een uitdaging om naar het ruige topje
te klimmen voor een spectaculair uitzicht
over kust en achterland.

Monoliet
Na de Rots van Gibraltar is deze Peñon de
grootste monoliet van Europa. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat beide rotsen
belangrijke bakens vormden voor de zeevaarders van de Oudheid. Fenicische zee
lieden kenden de ‘Noordelijke Rots’ ter
onderscheiding van de ‘Zuidelijke Rots’,
oftewel Gibraltar. Voor mij, tijdelijk huurder
van een pal naast de Peñon gelegen appartement met prettig uitzicht op zowel vissershaven als rots, rijst meteen na aankomst
de geologische vraag wat deze monoliet daar
doet. Ik wed met mezelf dat ‘ie allochtoon
is. Niet met meereizend lief, die zal het
geologische kader worst wezen.
Zo’n wedje met mezelf is niet zo vreemd als
je weet dat in mijn vroegere promotieveldwerkgebied op Kreta een flink stuk terrein
met de oudere Neogene bekkenvulling rijkelijk is voorzien van allochtone Krijt-kalken
en aanverwante elementen. De grootste
blokken kunnen een doorsnede hebben van
500 m en minstens 150 m dik zijn, zo niet
meer. Een veel kleiner, maar wel markant
blok ligt net als de Peñon de Ifach bij de
waterlijn in de Golf van Merabellou. Als je de
goede plek weet, kun je onder het N-hellend
schuifvlak staan en de schuifrichting (uit
10° NE) inmeten. Dat blok Tripolitzakalksteen sierde later de omslag van mijn
proefschrift en sindsdien is het af en toe ook
in andere publicaties afgebeeld. Kortom, een
mogelijke analogie met Kretensische olistolieten levert ineens een prettige prikkel om
meer dan alleen toeristische uitstapjes te
maken.
In geologisch opzicht hoort de wijde omgeving van Calpe tot de Externe Betische Zone.
De daar aanwezige geplooide en kalkrijke
voormalige bekkenrandafzettingen vormden
in de tachtiger jaren van de vorige eeuw
onderdeel van het veldwerkgebied van de
Amsterdamse sedimentair geologen. Onder
leiding van de toenmalige docenten Tiny
Geel, Warner ten Kate en Thomas Roep
(helaas allen reeds overleden) hebben heel
wat Amsterdamse doctoraalstudenten daar
hun eerste stratigrafische onderzoeken

gedaan. Werk dat meer dan eens uitliep op
een huwelijk met een lokale schone. In een
van die jaren vergezelde ik mijn collega’s
enkele dagen in de binnenlanden en een
van de dingen die me bij is gebleven is het
praktische nut van goed met je loep kunnen
kijken naar de forams in de kalken. Herkenning van de associatie van grote foraminiferen maakt dat je de pakketten direct in een
zeker tijdsgewricht kunt plaatsen.

Schuifzone
In de keukenkast van onze flat blijkt een
Calpse kalender te hangen met als aandachttrekker een aanzicht van de Peñon gezien
vanaf het water aan de noordkant. De foto
maakt indruk. “Dit lijkt echt op m’n Kretensische glijblok”, mompel ik. “Dit moet ik
ook te zien krijgen”. Maar ja, hoe doe je dat,
er staan allerlei flats voor de noordkant
en het natuurgebied is ook nog eens afgeschermd. Dus eerst maar eens de rots
bestijgen via de officiële wandelroute, goed
voor een stevige ochtendwandeling. Bij vertrek is de lucht nog helder en er blijkt een
aardig wandelpad naar boven te zijn tot
je halverwege door een voor de klimmers
uitgehakte tunnel komt. Daarna volgt het
ruigere wandelwerk over karstkalken, met
zijn scherpe randen en rillen. Maar het pad
naar de top is goed aangegeven en al blijk
je niet de enige te zijn die zich uitgedaagd
voelt om de top te bereiken, het is een
mooie wandeling onder begeleiding van
talloze meeuwen. Eenmaal boven is het
genieten van het weidse landschap achter
de nu bescheiden hoogbouw.
Uiteraard vergeet ik niet om ook naar de
kalken te kijken. Welke ouderdom heeft
deze rots? In een mooi uitgeprepareerde
karstspleet lachen Nummulieten me toe.
Mooi, want Eoceen is het label dat er bij
hoort. Een los brok schuift in mijn broekzak.
Die avond wandel ik met geliefde over de
mooi aangelegde wandelboulevard langs de
zuidkant van de rots. Een wandeling waarbij
pijnlijk duidelijk wordt dat lang niet alle
jonge meeuwen het redden om tot volwassenheid te komen. Het pad eindigt bij de
vermeende schuifzone met de kalken, maar
een zichtbaar contact met onderliggend
sediment blijkt teveel gevraagd. Dat wordt
dus de andere kant opzoeken, die van de
foto in de keuken.
De volgende ochtend is na enig zoeken
duidelijk dat je met wat gescharrel via een
illegaal paadje langs de zeereep het natuurgebied kunt binnendringen om zo een eind
in de goede richting te komen. Onderweg
wat jongelui passerend die opzettelijk de
eenzaamheid zoeken en zich duidelijk
afvragen wat die vent daar moet. Maar de
wandeling wordt beloond met een goed
zicht, alleen op afstand. Het schuifvlak is
goed ontsloten, maar je hebt wel een telelens nodig voor een plaatje, nu je er toch

De rots vanuit het westen gezien, met strand en
vissershaven ervoor.

niet bij kunt komen. Het cameraatje in mijn
broekzak heeft die lens niet. Stom, ik zal met
mijn grote camera in rugzak en met telelens
nog een keer terug moeten. En zo gebeurt,
want gelukkig bivakkeren we dichtbij.

Artikel
Eenmaal thuis wil ik meer te weten te
komen over de Calpe rots. Met name of
er geologische artikelen over bestaan.
Al scholar-googlend lijkt er niks te vinden,
tot ik met andere trefwoorden op een paper
door oud-collega Tiny Geel over deze regio
stuit. Tiny heeft jaren gezwoegd om de
geologische resultaten van dit onderwijs
gebonden onderzoek af te ronden. En nu
word ik verwezen naar haar solo-artikel
anno 1995 in het tijdschrift Basin Research
“Oligocene to Early Miocene tectonosedimentary history of the Alicante region
(SE Spain): implications for Western Mediterranean evolution”. Ik blijk het niet eens
digitaal op te hoeven zoeken. Tiny gaf me
er destijds een overdruk van. En Tiny, die
Calpe nog zonder hoogbouw meemaakte,
vermeldt kort maar krachtig dat deze Peñon
de Ifach een brok Eocene platformkalk is,
die in een Miocene mergelserie verzeild is
geraakt. Kortom een allochtoon bekken
element is, oftewel een mega-olistoliet.
Tiny geeft aan dat de herkomst in zuidelijke
richting gezocht moet worden, omdat naar
het noorden geen Eocene platformkalken
aanwezig zijn. Bovendien geven Miocene
turbidieten ook paleostroomrichtingen naar
het noorden aan. Het hele artikel nog eens
doornemend realiseer ik me weer eens
hoeveel waardevolle regionale kennis en
inzicht door Tiny is doorgegeven, wat het
nu mogelijk maakt om ook mijn wedje te
winnen.
Anne Rutger Fortuin
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Avalanches of sediment form
deep-marine depositions
The deep ocean is the largest sedimentary system basin on the planet.
It serves as the primary storage point for all terrestrially weathered sediment
that makes it beyond the near-shore environment. These deep-marine
offshore deposits have become a focus of attention in exploration due to
the progressive depletion of conventional onshore reservoirs. Florian Pohl’s
performs experiments in the Eurotank of Utrecht University linking the
sedimentological characteristics of turbidity currents to the topography
of the ocean floor.
The principle transport agent in deep
ocean environments are turbidity currents,
avalanches of sediment and water that travel
down the continental slope, continue for
1000s of kilometres over the ocean floor,
and build up lobe shaped sandy deposits
(submarine fans) that form massive oil and
natural gas reservoirs.
For the exploration and production of oil and
gas from these reservoirs the understanding
of the sand distribution is essential, because
it results in variations in permeability and
porosity. The sand distribution is controlled

by the flow dynamics of the turbidity currents. Therefore, oil companies design
numerical models of turbidity currents from
the past to predict the sand distribution
of the deposits and hence, reservoir architecture and quality.

Hostile and dark
Turbidity currents are very destructive and
can destroy pipelines and communication
cables that carry approximately 95% of
trans-oceanic data traffic, including the
internet and the global financial markets.
Despite their significance, the surface of the

moon is better known than the surface of
the deep oceans, which represents a poorly
accessible, hostile and dark environment to
research efforts. Due to difficulties in predicting the timing of individual flow events,
their destructive behaviour, and the fact that
installing monitoring equipment in a deepmarine environment remains difficult and
expensive, there is only a limited number of
studies of natural turbidity currents on the
ocean-floor. Consequently, very little is
known about the processes in real world
turbidity currents that shape deposits. With
our research, we aim to improve the understanding of the flow dynamics in these currents and the associated deposits. This will
improve the accuracy of numerical models,
as well as risk assessment of hazards caused
by turbidity currents.

The deep ocean in the laboratory
In my PhD project, I physically model scaled
turbidity currents in a flume tank. This provides insights into the relationships between
basin configuration, fluid dynamics and
associated depositional styles in a controlled
environment. Specifically, I focus on the
transition zone between steep channel
systems and flat submarine fans. Turbidity
currents keep most of their sediment load
in suspension on the continental slope
and erode into the underlying substrate,
thus forming canyons and channels. Upon
approaching the more gently dipping abyssal plane, these currents lose their transport
capacity and start to deposit their sediment
load. The fluid dynamics within these currents and their related depositional patterns
at these transitions are contentious and
poorly understood.
In the Eurotank laboratory at Utrecht University, we design experiments which
resemble the above-mentioned ocean-floor
variations. We generate a series of experimental currents over a range of basin geo
metries to investigate the linkages between
the velocity of flows, their density structure
and the associated depositional style.

Counterintuitive depositional patterns
Florian Pohl in the Eurotank Laboratory at Utrecht University.
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Experimental results show that basin geo
metry has a strong influence on both the

flow dynamics and the depositional pattern
of turbidity currents. Currents going through
a slope break tend to thicken, which leads
to a drop in bed shear stress and initiates
sediment deposition. The pattern of these
deposits is strongly controlled by the precise
geometry of the slope break. The dipping
angle upflow of the slope break controls the
point where the current begins to deposit
sediment, whereas the dipping angle downflow of the slope break controls the thickness
of the deposits.
Grain size analysis of the deposits reveals a
downstream coarsening trend; this contradicts the classic model which predicts
downstream fining between the proximal
and distal regions of the deposits. Based on
our flow measurements, the downstream
coarsening results from rapidly triggered
deposition of sediment at the base of the
flow, in combination with delayed adjustment of the vertical suspended grain size
distribution within the current. Hence, the
downstream coarsening reflects the adjustment delay between different mechanisms
in the current.

A) The experimental setup designed
for the investigation of the current
response to an abrupt change in the
dipping angle of the flume tank
floor. A mixture of sediment and
water is pumped into the flume tank
and travels through the experimental setup driven by gravity acting on
its excess density. B) A photography
of the experimental setup during an
experiment. Current velocity was
monitored by Ultrasonic Velocity Profilers. These profilers emit an ultrasonic pulse into the flow, which is
reflected by the moving sediment
particles. The frequency of the
reflected pulse is shifted due to the
Doppler effect, which is used to calculate the flow velocity of the turbidity current. Vertical sediment concentration and grain size distribution
was captured by siphoning on the
turbidity current and analysis of the
sediment with a laser particle sizer.
C) Flow dynamic measurements of
the turbidity current in front of and
behind the slope break.

Comparison to outcrops
This research also relies on the study of
sedimentary rocks from ancient turbidity
current deposits in outcrops. They provide
the opportunity to investigate the architecture and its evolution through time, and to
validate the experimental result against a
real turbidite system. The sites we use are
in the Permian of South Africa (Karoo Basin)
and the Eocene of Svalbard (Tertiary basin),
since these systems have a basin geometry
comparable to our experiments and, therefore, provide good analogues to test our
laboratory results. Grain size analysis of
deposits in the Karoo Basin show a down-

stream coarsening in the proximal part of
the deposits, a result similar to our experimental study. Hence, we think that the
experimental turbidity currents from our
lab reproduce the processes of natural
turbidity currents.

Implications and outlook
To date, we show that the timing of flow
dynamic adjustments to changes in slope
angle results in a distinct signal in the
deposits, a fact that was previously not
recognised. We propose that downstream

coarsening can be found in deposits formed
due to a rapid change in the ocean-floor
topography. This knowledge can be used
for interpretations of flow properties and
ocean-floor topography from past turbidite
systems in the rock record. Furtherrmore,
the different timing of flow dynamic processes in turbidity currents is crucial for the
development of numerical models, which
are used by the petroleum industry for the
predictions of location and quality of sand
bodies on the ocean floor.
Future work will address the flow transition
from a confined channel to an unconfined
fan setting. We will use 3D experiments in
the Eurotank during the summer of 2017.
The results of this work will contribute to
our understanding of flow dynamics in the
deep ocean, which will help to minimise
risks in exploration and production of
hydrocarbons, and to evaluate the hazards
posed by these currents to infrastructure
along the ocean floor.
Florian Pohl

Illustration of the flow dynamics and the associated deposits of turbidity currents in a slope break setting. Flow direction is from left to right. After the turbidity current enters the flume a vertical sediment
stratification develops which increases the grain size and concentration of the sediment at the base of
the flow. Downflow of the slope break, thickening of the currents and reduction in shear stress results
in deposition. The combination of deposition with the increase in grain size at the flow base results in
a downstream coarsening trend in the proximal parts of deposits.

Florian Pohl werkt als aio op het Vidi-project ‘EuroSEDS:
Eurotank Studies of Experimental Deepwater Sedimentology’
van dr. Joris Eggenhuisen. Wervelende lawines voeren sediment 1000 km ver door meanderende geulen op de bodem
van de oceanen. Deze lawines worden nagemaakt in het
laboratorium om erachter te komen hoe dat kan, en om
te voorspellen waar in oceanen zand afgezet wordt.
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.zaken overzee
Van Synapsida naar Mammuthus trogontherii

Op de scheiding tussen Europa en Azië
Eind juli 2017 was het dan eindelijk zover. Op uitnodiging van een filmmaatschappij in de Russische stad
Perm (Oeral) namen mijn vrouw, Elena Yazykova, doctoraal studente Elzbieta Teschner (Universiteit van
Opole, Polen) en ik vanuit St. Petersburg de nachtvlucht naar Perm. Twee-en-een half uur later (en
+2 uur tijdsverschil) stonden we op een overvolle, kleine luchthaven te wachten op vervoer naar de stad.

Skeletten van Synapsida in het museum in Perm
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Van nachtrust kon geen sprake zijn die dag.
Dat maakte ook niet zo veel uit want het
nieuwe natuurhistorische museum in de stad,
Muzei Permskikh Drevnostej, lonkte. Daar
zouden we tevens de filmcrew ontmoeten.
Ter plekke deed de zaal met de voorwereldlijke zoogdierachtige reptielen (Synapsida;
zie Benton, 2014) prachtig aan, en ook dino’s
(typisch Aziatische soorten) ontbraken niet.
Meteen werd duidelijk hoe goed de publieksvoorlichting, zeker voor kinderen, hier is
aangepakt – niets dan hulde. We hebben
zelfs moeten ‘lopen’ als Synapsida, samen
met timide kinderen die de geluidsman en
cameraman een beetje onwennig bejegenden.
De film (documentaire) wil inzicht geven in
hoe paleontologen te werk gaan, wat hen
bezielt en hoe ze hun kennis delen met het
publiek. Om die reden zal de productie een
heel persoonlijke tint krijgen.

Perm stratotype
Ze zijn maar wat trots op ‘hun’ Perm, als
tijdseenheid (www.stratigraphy.org) en
tevens op degene die hen die eer bezorgd
heeft – de Schotse geoloog Roderick Impey
Murchison (1792–1871). In de stad is er
ruime aandacht voor de lokale geologie
(denk ook aan steenzout), terwijl het in de
wijde omgeving wemelt van tijdelijke en
(semi-)permanente ontsluitingen van permische gesteenten (donkerrode tot chocoladebruine zandstenen, conglomeraten, e.d.).
Op enige afstand van Perm (2–4 uur rijden)
bevinden zich ware knekelvelden van
Synapsida die in de Sovjettijd ( jaren 50-60
van de vorige eeuw) werden ontgonnen;
gekeken wordt of hier opnieuw opgravingen
op grote schaal mogelijk zijn. De resultaten
van dat eerdere werk zijn nu te bewonderen
in het Paleontologisch Instituut in Moskou.

Uitstapjes
Na een ontmoeting met de producer in
Perm en het verwerken van de eerste
indrukken, ging de reis door naar Kungur in
het zuidoosten. Hier werden, via een aantal
verraderlijk gladde bospaadjes, klifachtige
rotsformaties met fossielrijke Permische
gesteenten aan een kort onderzoek onderworpen. Brachiopoden (tientallen en stevig
op elkaar gepakt) en bryozoën (Fenestellidae)
werden al gauw herkend op een plek die
zich op honderd meter bevindt van de
spoorlijn waarover de Transsiberië Express
zijn weg vervolgd. Daarna koers naar de
plaatselijke druipsteengrotten; een ware
trekpleister voor toeristen en dagjesmensen.
Binnen was het stervenskoud, maar prachtig
om te zien. Hier en daar waren rotsformaties
een beetje al te kunstmatig aangelicht, maar
goed – de doorsnee bezoeker wil ook wat.
De dag erna werd de trip in zuidwestelijke
richting vervolgd, naar Okhansk. Ter plekke
eerst een ontmoeting met de huidige gouverneur, en daarna met hem en zijn vrou-

De filmcrew: van links naar rechts: Nikolai, Sergey, John, Elżbieta, Mila, Elena en Alexei

welijke gevolg op een boot naar waar een
tijd geleden een deel van het skelet van een
supergrote steppemammoet (‘slon’ in het
Russisch), luisterend naar de naam Mammuthus trogontherii, is aangetroffen. Vanaf
de boot werd de lokatie bewonderd en
besproken met een tweetal collega’s uit
Moskou. Er zit nog heel wat in de grond,
maar dat is voor later, na de barre winter.
Een deel van het opvallend broze skelet
wordt nu in het museum in Perm vakkundig
uitgeprepareerd. In de stad zelf is deze
olifant heel erg hot, getuige de festiviteiten
die er eind juli plaatsvonden op het enorme,
centrale plein en de overweldigende media
aandacht. Elena kreeg de gelegenheid in een
powerpoint de paleontologische activiteiten
in Polen (Krasiejów en Opole; European
Centre of Palaeontology, ECP) en in Maastricht toe te lichten. Het aanwezige publiek
( jong en oud) kent nu ook de Maastrichtse
mosasauriërs Bèr, Carlo, Kristine en Lars.
De laatste plek die werd aangedaan was
Otsjor. In het lokale museum schetste Elena
opnieuw een beeld van hoe collega’s in
Polen en Nederland paleontologie ‘aan de
man’ krijgen en houden. Vanuit het geïnteresseerde publiek kwamen heel spontane
en spitsvondige vragen die aantonen dat er
nog heel wat winst te behalen valt. In de
museumtuin is een aantal gietijzeren reconstructies opgesteld van Ivantosaurus,
Estemmenosuchus, Biarmosuchus en Anoplosuchus. Die namen zijn gemeengoed
geworden, en silhouetten en abstracte
voorstellingen van deze dieren komen zelfs
terug in de toestellen in de belendende
speeltuin. Ook heel modern is het feit dat er

serieus rekening gehouden wordt met het
idee dat er te veel namen in omloop zijn
voor deze synapside gedrochten. Seksuele
dimorfie kan een hoop verschillen tussen de
diverse ‘soorten’ verklaren. Uiteraard zullen
het de mannetjes geweest zijn die de meest
idiote uitstekels, knobbels en andere uitwassen op hun kop droegen – imponeer
gedrag avant la lettre.
De gemaakte opnames worden nu ge-edit.
De uiteindelijke film zal in de herfst van dit
jaar op twee speciale festivals vertoond
worden aan internationale televisiezenders
die hopelijk tot aankoop overgaan. Daarover dan later meer.
John W.M. Jagt (Natuurhistorisch
Museum Maastricht)
Referentie
Benton, M.J. (2014). Vertebrate palaeontology (4th edition),
480 pp. Wiley-Blackwell, Oxford.
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De Zuidwalvulkaan in het Geologisch
Museum Grou
Enige jaren geleden bracht een kennis ons een anderhalve meter lange smalle
houten bak waarin 15 gesteentemonsters. “Dit is voor jullie; jullie kunnen
hier meer mee dan ik. Het is een boorkern uit de ondergrond van de
Waddenzee. Deze boring ging door de Zuidwalvulkaan”. We vroegen onze
kennis voorzichtig hoe hij nu in het bezit van deze boorkern was gekomen.
Maar daarop kregen we geen antwoord.
‘Boorkern’ is ook een groot woord. Het is
een verzameling van gesteentefragmenten
uit een boorkern die waarschijnlijk overgebleven is na onderzoek. Enkele stukken zijn
goed herkenbaar; onder andere een zandsteen uit de Vlieland zandsteen Formatie
(Valanginien, Rijnland groep, Friesland

Locatie van de Zuidwal vulkaan en een profiel door
de vulkaan. | Uit: M.J. van Bergen & W. Sissingh (2007)
In: Geology of the Netherlands, eds. T.E. Wong et al..
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member). Deze Vlieland zandsteen is in het
Zuidwalveld het reservoirgesteente waaruit
sinds 1988 gas gewonnen wordt. Naar dit
gas was men in 1970 op zoek toen Elf
Petroland hier de eerste boring zette.

Centrale Riftstructuur
Het verhaal is bekend. Op circa 1950 meter
diepte werd een oude vulkaan, de Zuidwalvulkaan, aangeboord. De vulkaan werd toevallig gevonden hoewel bekend was dat hier
ter plekke een afwijkend magnetisch veld
aanwezig is. Dat er mogelijk een vulkaan
in de ondergrond zat, was al vele decennia
eerder geopperd. Het ontstaan van deze
vulkaan is ook duidelijk. Het uiteenvallen
van Pangea was hier debet aan. In de Midden-Jura leidde rifting tot de opening van
de Atlantische Oceaan. De vertakking van
de centrale riftstructuur die door Nederland
liep, maakte een actieve riftfase mee tijdens
het Laat Oxfordien – Vroeg Kimmeridgien.
De extensie had opwelving van de mantel
tot gevolg en decompressie leidde tot
gedeeltelijke opsmelting van de lithosfeer.
Dit magma was in de Late Jura, 152 ± 3 Ma
verantwoordelijk voor het ontstaan van de
Zuidwalvulkaan.
Terug naar onze ‘boorkern’. Er zijn vier
opvallende gesteenten aanwezig; pyroklastische gesteenten. Hebben we dan werkelijk overblijfselen van een boring door de
Zuidwalvulkaan gekregen? De enige boring
die echt door de vulkaanafzettingen ging, is
de eerste Zuidwalboring. Restanten van deze
boorkern worden bewaard in het kernhuis van
TNO te Zeist. We mogen onze gesteenten
vergelijken met de boringen ZDW 1, ZDW 2,
ZDW 3 en ZDW A-3. De resultaten zijn
verbluffend. ‘Onze’ vier pyroklastische
gesteenten zijn direct te correleren met de
pyroklastische gesteenten van de ZDW 1
boorkern op dieptes van respectievelijk
3000, 2510, 2175 en 1955 meter.

Gerommeld
Verbluffend is ook dat de overige fragmenten uit onze collectie niet overeenkomen
met gesteenten uit de ZDW 1 boorkern,
met uitzondering van de zandsteen uit de
Vlieland zandsteen Formatie. We hebben
wel het ‘tegenstuk’ van één van de andere
gesteenten teruggevonden in de boorkern
van ZDW A-3. Onze ‘boorkern’ klopt met
andere woorden niet; er is in het verleden
mee gerommeld, mogelijk zelfs samengesteld.
De vier pyroklastische gesteenten (lapilli
tufsteen) zijn zeer verschillend. Alle vier
bestaan ze uit een dichte pakking van pyroklasten met variatie in grootte en samenstelling, met daartussen een aphanietische
matrix. Opvallend is dat een deel van de
pyroklasten uit plutonische gesteenten
bestaat. De gesteenten in de pyroklasten
zijn macroscopisch niet te determineren.
Er zijn heel veel slijpplaatjes nodig om een
goed beeld te kunnen krijgen.
Uit deze vier gesteentemonsters kunnen
wij helaas de geologische geschiedenis van
de Zuidwalvulkaan niet afleiden. Het zeer
dikke, inhomogene pakket pyroklastisch
materiaal doet vermoeden dat de vulkaan
vele, hevige eruptiefasen heeft meegemaakt.
Verweerde assen uit dit vulkanische complex zijn zelfs in afzettingen in het Bekken
van Parijs en in het Franse subalpiene bekken teruggevonden. De plutonische fragmenten in de gesteenten lijken niet afkomstig uit de mantel. Zouden ze opgepikt zijn
uit het kristallijne basement uit de diepe
korst? Of zou er in de ondergrond een magmatisch complex aanwezig zijn, dat gerelateerd is aan het vulkanisme van de Zuidwalvulkaan?
Met de schaarse kennis die wij hebben,
kunnen we geen antwoord geven op deze
vragen. Maar we zijn blij dat de pyroklastische gesteenten uit onze ‘boorkern’ wel
degelijk uit afzettingen van de Zuidwal
vulkaan afkomstig zijn!
Maaike van Tooren
Mineralogisch Museum Grou
www.mineralengrou.nl
Dank aan Alex Klomp, kernhuis TNO te Zeist, voor de hulp
bij het ontrafelen van de herkomst van de gesteenten.

.geo foto

Luchtfoto van Lakagígar vulkanisch
gebied in zuid-centraal IJsland
Coördinaten: ongeveer 64°05’30 N,
18°22’45 W

Beschrijving: Foto genomen naar het zuidwesten, d.w.z. parallel aan een aantal grote
NO-ZW breuken die de foto links en rechts
begrenzen, en die het centrum vormden van
de enorme spleeterupties die in 1783-84
gezamenlijk meer dan 12-14 km3 lava uitspuwden en vele dorpen vernietigden. De
enorme hoeveelheid vrijgekomen (zwavelrijk)
vulkanisch gas resulteerde voorts in de dood
van een groot deel van de veestapel op
het eiland, en leidde tot mislukte oogsten
in zowel IJsland als belangrijke delen van
Noordwest-Europa. Deze Lakagígar-eruptie
had een tijdelijke wereldwijde temperatuursdaling tot gevolg, en is duidelijk terug te
vinden in ijskernen, sedimenten en boomringen over een groot deel van de Aarde.

Fotograaf: Geoloog Jeroen Peters (doctoraal:
structurele geologie; promotie: mariene
geologie) kwam in 1985 in dienst bij Shell.
Hij werkte eerst 16 jaar in het buitenland
(UK, Oman, China, Brunei), en daarna, vanaf
2003, in het hoofdkantoor in Den Haag, o.m.
als Vice President Exploration Europa & SubSaharan Africa en Chief Explorer. Het onverwachte overlijden van zijn vrouw in 2016 deed
hem besluiten om parttime als consultant te
gaan werken. Hij combineert zijn interesses
in reizen, hiking en geologie met zijn passie
voor fotografie. Jeroen zal een nieuwe
rubriek vullen met foto’s uit zijn collectie
en website (www.earthimagegallery.com)
met een bijgaande korte geologische uitleg.
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Boorputintegriteit bij ondergrondse
opslag van CO2
Ondergrondse opslag van CO2 in lege olie- of gasvelden biedt mogelijkheden
om uitstoot van CO2 naar de atmosfeer te beperken. Wil een dergelijke
opslag echter effectief zijn, dan moet de CO2 in het reservoir kunnen worden
vastgehouden. Boorputten zijn onmisbaar om toegang te krijgen tot het
opslagreservoir, maar vormen tegelijkertijd prominente en relatief directe
transportpaden door het natuurlijke afdekgesteente. Tim Wolterbeek
(Universiteit Utrecht) doet onderzoek naar mogelijke lekkage van CO2
via boorputten.

Ongewenste vloeistofmigratie kan worden
voorkomen met kunstmatige barrières,
doorgaans van cement en staal, die worden
aangelegd bij de bouw en/of buitengebruik
stelling van boorputten. Beide materialen
zijn echter vatbaar voor chemische aantasting door CO2-rijke vloeistoffen. Het is dan
ook belangrijk om te weten hoe chemische
reacties de doorlatendheid en structurele
integriteit van boorputten kunnen beïnvloeden. In het Hoge Druk & Temperatuur (HPT)
Laboratorium van de Universiteit Utrecht
kunnen de fysische en chemische omstandigheden die onderin boorputten heersen
worden nagebootst. Onze experimenten
laten zien dat CO2 in realistische situaties
geen probleem hoeft te vormen, of zelfs
positieve effecten op boorputintegriteit kan
hebben, dankzij de lengte van boorputten en
de invloed van geochemische gradiënten.

Een reactief systeem
Zoals gezegd zijn het staal van boorputbebuizingen en het omliggende cement
gevoelig voor chemische reactie met CO2rijke vloeistoffen. De verzuring die optreedt
wanneer CO2 in formatiewater oplost, versnelt staalcorrosie en daarmee aantasting
van bebuizingen. Aan de andere kant levert
dissociatie van koolzuur ook carbonaationen
op, die samen met het opgeloste ijzer kunnen neerslaan. Als dergelijke precipitaten
een beschermlaagje op het staal vormen,
dan kan dat verdere corrosie juist sterk
vertragen (ref. 1). Chemische reacties tussen cement en CO2 zorgen voor uitloging
van portlandiet (Ca(OH)2) en andere alkaline
fasen in het cement, waardoor dit typisch
van grijs naar oranje verkleurt.
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Bij deze reacties komen calciumionen vrij en
wordt de pH naar hogere waarden gebufferd,
wat neerslag van ijzer- en calciumcarbonaten
bevordert.
Deze carbonaten kunnen later weer in
oplossing gaan, als het cement met zoveel
CO2 in aanraking is gekomen dat de alkaline
cementfasen uitgeput raken en de vloeistofpH weer zakt. Dit resulteert doorgaans in een
opeenvolging van reactiezones, bestaande
uit a) een poreuze, door amorfe silica
gedomineerde zone aan het blootgestelde
oppervlak, gevolgd door b) een carbonaatrijke zone, c) een sterk verdicht reactiefront, d) een meer open, portlandiet-verarmde zone en uiteindelijk e) schijnbaar
onaangetast cement.
Hoewel de reacties die kunnen optreden
tussen staal, cement en CO2-rijke vloeistoffen redelijk goed zijn gedocumenteerd, is
ons beeld van wat deze reacties doen met
de doorlatendheid en structurele integriteit
van boorputmaterialen relatief beperkt. De
manier waarop reacties verlopen in reactieexperimenten met statische vloeistoffen
hangt sterk af van het relatieve volume aan
CO2. Bij blootstelling aan beperkte hoeveelheden CO2 zien we voornamelijk carbonaatvorming, wat leidt tot een afname in de
porositeit en doorlatendheid. Aangezien
minder poreuze materialen over het algemeen sterker zijn, leidt dit ook tot een
toename in mechanische sterkte van het
cement. Maar de experimenten laten ook
zien dat blootstelling aan grotere volumes
CO2 kan resulteren in verregaande decalcificatie en degradatie van het cement,
met als gevolg een verminderde afdichting
en mechanische verzwakking.

Proefopstelling gebruikt voor de kristallisatiekracht experimenten op metaal oxides.

Structurele beschadigingen
Ondanks de chemische gevoeligheid is de
algemene verwachting dat correct geplaatst
cement met weinig tot geen structurele
imperfecties (scheuren, poreuze zones, etc.)
een goede barrière kan vormen tegen lekkage
van CO2. Dit omdat de matrix van zowel
cement als van afdekgesteente een zeer
lage doorlatendheid heeft, waardoor CO2
moeilijk kan indringen en het bereik en de
invloed van reacties beperkt zullen blijven.
Studies naar aardgaslekkage laten echter
zien dat we niet zomaar kunnen aannemen
dat boorputten vrij zijn van imperfecties.
Zelfs in gevallen waar de bouw en buitengebruikstelling vlekkeloos zijn verlopen, zal
CO2-injectie leiden tot veranderingen in
de temperatuur en mechanische spanningstoestand van (oude) boorputten, ook als
deze zich op enige afstand van het injectiepunt bevinden.
Dergelijke veranderingen kunnen leiden
tot structurele schade, zoals breuken in het
cement of ontkoppeling langs grensvlakken
van staal, cement en gesteente. Die
beschadigingen bieden mogelijke paden

waarlangs stroming kan plaatsvinden en
CO2 de boorput verder kan binnendringen.
Het effect van CO2 op het cement, in termen
van versterking of verzwakking, zal afhangen
van een dynamisch samenspel tussen chemische reactie en vloeistoftransport. Enerzijds is het mogelijk dat lekkage progressief
kan verergeren door aantasting van cement
en staal, anderzijds zou neerslag van carbonaten lekkage kunnen doen afnemen. Welk
scenario de overhand zal hebben, is tot
voor kort enkel op teststukken en cementmonsters van enkele centimeters tot decimeters lengte onderzocht. Deze schaal is
onvoldoende om alle aspecten te vangen
die van belang zijn om het gedrag van echte
boorputten te onderzoeken en begrijpen.
De cementpluggen in echte boorputten
hebben doorgaans een lengte van enkele
tientallen meters. Over die afstand kunnen
gradiënten in vloeistofcompositie het reactief transport van CO2 sterk beïnvloeden. In
het HPT Laboratorium is daarom een proefopstelling ontwikkeld waarmee op 6-meterlange ‘mini-boorputten’, met aangebrachte
interne beschadigingen, kan worden geëxperimenteerd (ref. 2) We hebben tests uitgevoerd op vier van zulke mini-boorputten,
door er CO2-rijk water doorheen te laten
stromen gedurende drie tot veertig dagen,
onder temperatuur- en vloeistofdrukcondities die representatief zijn voor de
situatie in boorputten op 1 tot 3 km diepte.
Tijdens de experimenten maten we de veranderingen in de doorlatendheid veroorzaakt door reacties tussen het cement en
de CO2-rijke vloeistof. Mineralogisch en
microstructureel onderzoek na het experiment stelde ons in staat om gemeten veranderingen te correleren met chemische
veranderingen in het cement.

Schematische weergave van (A) een geologisch opslagsysteem voor CO2 (niet op schaal), bestaande
uit een leeg gasveld. Geïnjecteerde CO2 migreert door het reservoir, waarbij het (oude) boorputten
kan bereiken. (B) de belangrijkste barrières tegen vloeistofmigratie in een buitengebruik-gestelde
boorput en (C-E) mogelijke lekpaden voor CO2 langs structurele beschadigingen.

Schaaleffecten bevorderen afdichting
In vergelijking met eerdere laboratoriumonderzoeken op cm/dm-schaal laten de experimenten op onze mini-boorputten veel
grotere veranderingen in doorlatendheid
zien. Waar de doorlatendheid van de miniboorputten stabiel bleef tijdens initiële
doorstroming met water, nam die tijdens
doorstroming met CO2-rijk water in drie
dagen tijd af met twee tot vier ordes van
grootte, ofwel een reductie in leksnelheid
van meer dan 99%. Hoewel het cement
dichtbij de CO2-inlaat (het lekkagepunt)
vrijwel volledig is omgezet en gedegradeerd,
wat leidt tot een lokale vergroting van de
poriënruimte, is enkele meters hoger in de
boorput (stroomafwaarts van de CO2-inlaat)
progressief meer neerslag van calciumcarbonaat-mineralen te zien, wat leidt tot een
zeer sterke verlaging in poriënruimte. De
sterke afname in doorlatendheid wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door afdichting
van de scheuren langs het cement-staal

Samenvatting van het reactief CO2 transport in de ‘mini-boorputten’ waarop we hebben getest. (A–E)
doorsnedes door een van de teststukken op progressief grotere afstand van de CO2-bron.

grensvlak door de neerslag van calciumcarbonaten, mogelijk ondersteund door migratie en opeenhoping van fijne cementdeeltjes
die losgeraakt zijn. De resultaten illustreren
dat blootstelling aan CO2 bestaande boorputbeschadigingen significant kunnen

afdichten. De experimenten laten echter
ook zien dat dit zelf-afdichtend vermogen
sterk afhankelijk is van de initiële wijdte
van de beschadiging. Beschadigingen wijder
dan 50 μm (groter dan haarscheuren) laten
in de experimenten een grote afname in
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doorlatendheid zien, maar bereiken niet
noodzakelijkerwijs een volledig ondoorlatende staat. Numerieke modellen, ontwikkeld in samenwerking met de Hydrogeologie
Groep, kunnen onze experimenten op dezelfde schaal nabootsen en geven de mogelijkheid tot het variëren van de maat van de
beschadiging en andere modelparameters.
Deze computersimulaties bevestigen dat
zelf-afdichting sterk wordt beïnvloed door
onregelmatigheden in initiële beschadigingswijdte (ref. 3). Om betrouwbare opschalings
relaties te verkrijgen voor de gehele lengte
van het boorputcement is het daarom
belangrijk dat toekomstige boorputmodellen beschadigingen met variabele wijdte
bevatten.

lijker te dichten zijn. Verder moet gezegd
worden dat verschillende factoren een
vergelijking tussen onze experimenten en
echte boorputten bemoeilijken. Zo kan de
lekkende vloeistof bestaan uit natte, superkritische of gasvormige CO2, in plaats van
uit CO2-rijk water zoals dat waarmee we
hebben getest. Deze vloeistoffen zouden
in extreme situaties kunnen leiden tot uitdroging van het cement waardoor krimpscheuren kunnen ontstaan. Hoewel we
hebben geobserveerd dat breuken in het
cement mechanisch versterkt worden bij
beperkte reactie met CO2 (ref. 4), is meer
onderzoek nodig naar de mogelijke effecten
van dergelijke chemisch-mechanische koppelingen.

CO2-lekkage langs boorputten?

Naast bovenbeschreven onderzoek bestuderen we ook de mogelijkheid om, indien
zelf-afdichting van de boorput niet kan
worden gegarandeerd, de buisdiameter
mechanisch op te rekken en te vergroten,
om zo holtes en breuken in het omliggende
cement dicht te drukken. Om een dergelijke
oprekking te bewerkstelligen moeten echter
grote interne spanningen kunnen worden
aangelegd, zeker voor buizenstaal zoals
gebruikt in oudere boorputten. Chemische

Onze resultaten suggereren dat kleine
scheuren en openingen in het cement of
langs cement-staal en cement-gesteente
grensvlakken zichzelf in de aanwezigheid
van CO2-rijk water kunnen afdichten over
lengtes van tientallen meters. De experimenten tonen echter ook aan dat het zelfafdichtend vermogen van beschadigingen
sterk afhankelijk is van hun initiële wijdte,
waarbij grotere defecten beduidend moei-

reacties waarbij een toename van het vaste
stof volume ontstaat, zouden kunnen dienen
als expansiemiddel, zoals b.v. hydratie van
ingebrachte, interne, pluggen van metaaloxide-houdend materiaal. Hoewel we hebben
aangetoond dat zeer grote mechanische
spanningen kunnen worden ontwikkeld met
dit soort reacties (ref. 5), maken onze laboratoriumexperimenten ook duidelijk dat
gecontroleerde toepassing van dergelijke
technieken nog niet vanzelfsprekend is.
Tim Wolterbeek
t.k.t.wolterbeek@uu.nl
Tim Wolterbeek promoveerde op 18 november 2016 aan
de UU op zijn proefschrift ‘Impact of chemical and mechanical processes on wellbore integrity in CO2 storage systems’. Promotor was prof.dr. C. J. Spiers, co-promotoren
waren dr. C.J. Peach, dr. A. Raoof. Hij gaat als post-doc verder met zijn onderzoek naar boorputintegriteit en mogelijke toepassingen van kristallisatiekracht.
Literatuur
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app
Wat zien we onderweg: reizen met een geologie app
Flyover Country is een hele mooie app (gratis op itunes and Google
Play), ontwikkeld door Shane Loeffler en Amy Myrbo van de Universiteit van Minnesota. Het idee voor de app is geboren zittend bij een
vliegtuigraampje, naar buiten kijkend en zich afvragend wat daar
allemaal te zien was.

de vliegtuigstoel, is er ook aandacht
voor en uitleg over grootschalige
landschapsvormen. En als het zicht
wat minder is door al die wolken kun
je je kennis over wolkenvorming ook
nog eens opfrissen.

Loeffler realiseerde zich dat veel
mensen zonder geologische achtergrond niet weten wat daar beneden
allemaal te zien is, en zo veel moois
missen op een schaal die toch een
prachtig overzicht geeft. Het vertalen
van dit idee naar een werkende app
kreeg de financiële steun van de
National Science Foundation. De app
die daaruit voortkwam werd een
onderdeel van het Earthcube initiatief.
Earthcube is open collectief, opgericht
door de National Science Foundation,
voor de financiering van een ’community-created’ cyberinfrastructuur
voor het bij elkaar brengen en het
toegankelijk maken van enorme
hoeveelheden data van de natuur.
Flyover Country linkt naar de Geo
science data in Earthcube.

De plannen voor de volgende app
gaan dan ook in de richting van
actuele wolkenvorming en het weer
‘en route’. We hebben hem recent
geprobeerd met een reis naar
Bretagne en voor een hard-rock
geoloog is het toch leuk om te weten
hoe het basement zich daar in het
landschap manifesteert.
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Met de app kun je heel simpel een
route uitzetten op de kaart. De geologisch relevante data worden vervolgens opgehaald en kunnen opgeslagen worden om tijdens de reis
zelfs in ‘flightmode’ te gebruiken. De
GPS in je mobiel of ipad geeft direct
aan waar je je op de kaart bevindt,
met links over wat er daar te zien is.
De app heeft overigens ook een
auto-route modus voor mensen die
liever wat dichterbij de grond reizen.
Het blijft vooralsnog bij een grootschalig overzicht, maar dat is ook
voor een geoloog die het detail wil
begrijpen toch een hele mooie
manier om te reizen.
Overigens zag ik dat er ook een grote
hoeveelheid aan geologische excur-

sies naar klassieke locaties in de VS
in de app toegankelijk zijn. Hoe vaak
heb ik niet vanuit de autostoel op
doorreis mooie ontsluitingen gezien
die ik met een spijtig ‘geen tijd’
achtergelaten heb. Dan krijg je toch
het gevoel ietwat te vroeg geboren
te zijn, maar het is wel super om dit
soort mooie ontwikkelingen te zien
groeien. Omdat de app uitgaat van

https://itunes.apple.com/us/app/
flyover-country/id1059886913?mt=8
Jan Schreurs

exploratie
Geologische kaarten voor het Continentale Plat
van het Verenigd Koninkrijk
Publiekelijk beschikbare overzichtskaarten die de exploratie naar koolwaterstoffen vergemakkelijken, het
is iets waar TNO - Geologische Dienst
van Nederland al decennia aan werkt.
Voor het Verenigd Koninkrijk (VK) is
het echter nog een betrekkelijk nieuw
fenomeen. Toen ik aan de kartering
van de Diepe Ondergrond in Nederland werkte, leek het mij niet meer
dan logisch dat elk land rondom de
Noordzee iets dergelijks onderneemt,
maar de realiteit is anders. Elk land
gaat anders met data van boringen
en seismiek om en daarom zijn er
grote verschillen hoe afgeleide producten kunnen worden gemaakt en
beschikbaar gesteld.

Centrale Noordzee en de Moray
Firth
In het VK is het een stuk moeilijker
dan in Nederland om zelfs maar aan
een eenvoudige composite log, die
een geologische samenvatting geeft
van een boring, te komen. Een paar
jaar geleden deed ik een klein projectje naar de zogeheten Plenus Marl,
die zich op de grens van het Cenomaan en het Turoon bevindt. Om de
door mij geselecteerde boringen te
kunnen bekijken diende ik mij te
begeven naar het kantoor van het
Department of Energy and Climate
Change (DECC) alwaar een zeer
behulpzame geoloog mij van micro
fiches voorzag die met behulp van
een projector bekeken konden worden
... het hoofd 90 graden gedraaid want
de logs zijn alleen als notenbalken te
projecteren.
Omdat de exploratie naar olie en gas
in de periode vóór de grote olieprijsdaling in 2014 al op een heel laag
pitje stond, heeft men Sir Ian Wood
(bekend als naamgever van de Wood
Group) in 2013 gevraagd om een
rapport op te stellen waarin aanbevelingen worden gedaan om de olieen gassector uit het slop te trekken.
Een van de raadgevingen was het
beschikbaar stellen van regionale
geologische kaarten voor alle zeeën
rondom het VK. Een jaar later verscheen er inderdaad een publieke
aanbesteding voor dit project, uitgebracht door de Oil and Gas Authority,
de opvolger van DECC. Inmiddels

Het diktegrid van het Onder-Krijt in de Centrale Noordzee en de Moray Firth. Rood is dun, groen is dik.
De zwarte cirkels vertegenwoordigen de boringen de we hebben gebruikt om de dikte mee te calibreren.

werken we alweer een jaar lang aan
dit project, waarin een hele serie van
kaarten en datasets wordt geleverd
en beschikbaar gesteld per deelgebied. In juli van dit jaar zijn de data
voor de Centrale Noordzee en de
Moray Firth opgeleverd (http://dataogauthority.opendata.arcgis.com/
datasets?q=Geology) en inmiddels
werken we aan de kaarten van de
Zuidelijke Noordzee. We maken diepteen diktegrids van de eenheden zoals
Paleoceen, Boven-Krijt en Rotliegend,
structurele-elementen kaarten, afzettingsmileu-kaarten en nog een heel
aantal.

North Sea Digital Atlas
Het is een project van drie jaar, en de
meeste geologen zullen meteen zeggen dat je in die tijd nooit een dergelijk project – inclusief seismische
interpretatie – kunt doen. Dat is waar!

Daarom maken we in dit project
zoveel mogelijk gebruik van bestaande data sets die we integreren en
aanpassen waar nodig. Zo maken we
gebruik van de zogenaamde North
Sea Digital Atlas, die in de jaren 90
door Nopec werd samengesteld en
waarin de bekende Nopec ‘82 en ‘84
regionale lijnen werden geïnterpreteerd. Natuurlijk is er sinds die tijd
heel veel 3D-seismiek geschoten,
maar voor het regionale beeld zijn
deze lijnen tot op de dag van vandaag erg nuttig. Het element dat wij
toevoegen is dat we de NSDA-grids
aan vele honderden boringen calibreren, waardoor het geheel toch een
aanzienlijke update ondergaat.
Alleen op deze manier kunnen we in
drie jaar ongeveer 4500 boringen en
alle wateren van Shetland tot aan de
Ierse Zee bestrijken.
Om onze grids – die dus qua detail

nog een aantal stappen verwijderd
zijn van de grids die in Nederland
beschikbaar zijn via NLOG – op elkaar
aan te laten sluiten hebben we onze
gegevens uitgewisseld met TNO.
Op deze manier werken we aan
een eerste uitgave van publiekelijk
beschikbare geologische kaarten
voor het VK, die tevens over de grenzen heen een goede aansluiting hebben met de omliggende landen. Een
zeer uitdagend project en ik raad
eenieder aan die geïnteresseerd is
in de geologie van de Noordzee de
kaarten, die allemaal in GIS- en PDFformaat beschikbaar zijn te down
loaden via http://data-ogauthority.
opendata.arcgis.com/datasets?q=
Geology)
Henk Kombrink
Lloyd’s Register – Reservoir Services
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nwo
Nationale wetenschappelijke expeditie met de Pelagia
In de eerste helft van 2018 is het
onderzoeksschip Pelagia beschikbaar voor een breed onderzoeksveld. De vaartocht gaat van de
Noordzee naar de Cariben. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen
zelf een idee indienen of een
consortium vormen.
De vaartocht voor een breed wetenschappelijk veld biedt onderzoekers
veel kansen voor de vorming van
nieuwe samenwerkingsverbanden.
Het NIOZ-onderzoeksschip Pelagia is
in de eerste helft van 2018 beschikbaar voor de Netherlands Initiative
Changing Oceans (NICO) vaartocht.
NIOZ, NWO-Instituten en NWO-domein
Exacte en Natuurwetenschappen
nodigen onderzoekers uit het hele
Nederlandse toegepaste en fundamenteel wetenschappelijke mariene
en maritieme veld uit om gebruik te
maken van deze gelegenheid.

Oceanennotitie
De in april 2017 door de Rijksministerraad gepresenteerde ‘Oceanennotitie’
vormt een belangrijke inspiratiebron
voor de NICO-expeditie. In deze notitie
benadrukken de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Buiten-

landse zaken het Nederlandse belang
van een gezonde en veerkrachtige
oceaan. Daarvoor is kennis nodig
over bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen, zeespiegelstijging, ecologie
en vervuiling. De gevolgen van directe
en indirecte menselijke invloeden op
de oceanen zoals verzuring, opwarming en vervuiling zullen centraal
staan bij de expeditie, maar er is
nadrukkelijk ook ruimte voor een
breed scala aan onderzoeksvragen
vanuit verschillende disciplines. De
expeditie staat open voor in principe
alle soorten onderzoek die tussen de
Noordzee en de Cariben mogelijk is.
Voor aardwetenschappers kan het
gaan om bijvoorbeeld kustonderzoek,
oceaanstromingen, zeebodem of
vulkanisme.
Het NIOZ stelt de Pelagia inclusief
vaartijd ter beschikking. Deelnemende
onderzoekers en/of hun instellingen
dekken in principe zelf de kosten van
hun deelname. NWO-domein Exacte
en Natuurwetenschappen verkent
mogelijkheden om aanvullende middelen voor logistieke kosten (reis- en
transport) en bepaalde analyses en/
of consumables ter beschikking te
stellen.

De Pelagia op volle zee.

De Pelagia is de eerste zes maanden
van 2018 beschikbaar en zal dan van
de Noordzee naar de Caribische zee
varen. De precieze route, inhoudelijke invulling en tijdsplanning van de
vaartocht moet nog worden ingevuld.
De wetenschappelijk coördinator Jack
Middelburg gaat met een team van
inhoudelijke en logistieke experts, op
basis van de voorstellen en de input
van de voorbereidende workshop
(29 september), een gebalanceerd
en inspirerend wetenschappelijk programma opstellen voor de expeditie.

Voor meer informatie:
nico-expeditie@nwo.nl

ontstaan, het functioneren en de toekomst van leven in een veranderende omgeving, van moleculaire tot
planetaire schaal.
Het centrum start vijf driejarige projecten. Twee daarvan hebben een
duidelijke link met de aardwetenschappen: de planeet aarde als exoplaneet modelleren, en het ontstaan
van aardachtige planeten waar leven
mogelijk is en waar interactie plaatsvindt met planetaire condities zoals
temperatuur en samenstelling van de
atmosfeer. Omdat aan de basis van
het Origins Center de duizenden
publieksvragen van de NWA staan,
komt er ook een groot outreach programma, met onder meer een zaal
in het vernieuwde Naturalis over de
oorsprong van het leven.

In totaal werken 17 Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen
samen in het Origins Center. De volgende aardwetenschappers zijn erbij
betrokken: Paul Mason (UU), Wim van
Westrenen (VU), Bert Vermeersen
(TUD), Wim Spakman (UU), Inge Loes
ten Kate (UU). Boegbeelden van het
project zijn Louise Vet (NIOO), Rens
Water (SRON) en Nobelprijswinnaar
Ben Feringa. Het openingssymposium
vond plaats op 31 augustus en 1 september in Groningen; de Rijksuniversiteit Groningen is namelijk penvoerder van het Origins Center. Meer info
op www.origins-center.nl

Voor meer informatie over de
Oceanen notitie: https://www.rijks
overheid.nl/documenten/kamer
stukken/2017/ 04/20/kamerbriefoceanennotitie

Origins Center van start
Het Origins Center, het virtuele
platform dat voortgekomen is uit
de Nationale Wetenschapsagenda,
is officieel van start gegaan met
een openingssymposium. Het
platform bevat een sterke aardwetenschappelijke poot bij de
zoektocht naar het ontstaan van
leven.
Het Origins Center heet voluit ‘Center
for the study of origins and evolution
of life, planets and the universe’. Het
platform coördineert en faciliteert
binnen het Nederlandse onderzoeksbestel het onderzoek naar de oorsprong van het leven. De oorsprong
van het Origins Center ligt in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).
De Nederlandse bevolking stelde in
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2015 ruim 12.000 vragen aan de
wetenschap. De bundeling van deze
vragen in uiteindelijk acht routes
moet leiden tot extra investeringen
in onderzoek en innovatie. NWO heeft
in juli een startimpuls toegekend van
ieder 2,5 miljoen euro voor de acht
NWA-routes – waaronder de route
De oorsprong van het leven, op
aarde en in het heelal.

Origins
Het overkoepelende thema van het
centrum is de zoektocht naar de oorsprong van het leven. De onderzoekers
komen uit de aard- en planeetwetenschappen, astronomie, moleculaireen evolutiebiologie, informatica,
fysica, chemie en wiskunde. Samen
gaan ze onderzoek doen naar het

agenda

personalia

7 -8 oktober 2017

3 november 2017

10-11 november 2017

Nieuwe leden

Weekend van de wetenschap.
Zie pagina 3 van deze geo.brief

Workshop 'Grondwater-GeoEnergie:
uitwisseling en integratie van kennis,
expertise en methoden', 9–18 h,
TNO – Geologische Dienst Nederland,
Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht.
Meer info: www.kngmg.nl

Excursie Sedimentologische Kring
naar de Bentheimer Zandsteen, o.l.v.
Harmen Mijnlieff en Rory Dalman
(TNO). Voor meer informatie zie
pagina 2 van deze Geo.brief.

J.W. van der Meij
M.J.J. Theunissen
R. de Bruijn MSc

10–12 oktober 2017
IMS — International Meeting in Sedimentology: 33rd IAS and 16th ASF
joint meetings, Toulouse, Frankrijk.
Info: https://ims2017.sciencesconf.
org/

17 november 2017
6 november 2017
GAIA netwerkdiner, Utrecht.
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

Reünie Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam.
Zie pagina 3 van deze geo.brief

8 november 2017

21 november 2017
Lustrum Symposium 'Mijnbouw
kundige Vereeniging'.
Zie pagina 3 van deze geo.brief

25 oktober 2017

Mineralen- en fossielenbeurs
's Hertogenbosch. Info: https://
www.geologie.nu/event/mineralenen-fossielenbeurs-s-hertogenbosch/

Staringlezing door Dr. Carina Hoorn.
Zie pagina 3 van deze geo.brief.

14 – 15 november 2017

22 oktober 2017
GEA-beurs 'Grote agaten tentoonstelling'. Info: https://www.geologie.
nu/event/gea-beurs-2/

25–26 oktober 2017
WPNC – 2017 14th Workshop on
Positioning, Navigation and Communications, Bremen, Duitsland.
Info: http://www.wpnc.info

24 november 2017
Jaarlijkse symposium Ingeokring
'Digital data in Engineering Geology'.
Info: http://www.ingeokring.nl/
pages/news.php

Mineralenbeurs Rijswijk.
Info: https://www.geologie.nu/
event/mineralenbeurs-rijswijk/
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