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Homo sapiens
geologicus / Grote stapels boeken van de

het model de prijs op zijn beurt zal beïnvloeden. Ik vraag
mij af of Harari zich een wereld kan voorstellen zonder
geologen en mijnbouwers: ik vooralsnog nog niet.

Israëlisch historicus, filosoof en futuroloog Yuval Noah
Harari, liggen bij boekhandels overal ter wereld: Sapiens een kleine geschiedenis van de mensheid en Homo Deus een kleine geschiedenis van de toekomst. Sapiens
beschrijft de afgelopen 70.000 jaar in zevenmijlslaarzen,
een reis van de jager-verzamelaar naar de moderne mens.
Via talloze tot de verbeelding sprekende onderbouwingen,
betogen en verhalen waarin elementen uit onder meer de
biologie, theologie, geschiedenis en economie zijn verwerkt, komt de auteur uit bij de numeriek succesvolle
mens van de 21ste eeuw die zich afvraagt hoe het nu verder moet. Staan we aan de vooravond van nog meer succes
of tekent zich een Frankensteinachtig spookbeeld af waarbij de mensen verworden tot gevaarlijke ontevreden goden
die niet weten wat zij willen. In Homo Deus geeft Harari de
lezer, na zijn betoog hoe het verder zal gaan in een wereld
vol kunstmatige intelligentie, algoritmen en big data, op
zijn laatste bladzijde nog wat vragen mee ter overdenking.
Is leven echt alleen maar informatieverwerking? Wat is
belangrijker: intelligentie of bewustzijn? Wat gebeurt er
met ons als er superintelligente onbewuste wezens komen
die ons beter kennen dan wij onszelf? Harari maakt in zijn
analyses en beschrijvingen duidelijk dat er iets fundamenteels in ons wereldbeeld zal veranderen. Vele professies
worden door het inzetten van onfeilbare zelflerende algoritmes op termijn overbodig. Robots vervangen onder
andere chauffeurs en artsen. Ook de interpretatie van nonverbale expressie en gevoelens kunnen worden uitgevoerd
door robots.

De geologie heeft vanaf haar oorsprong een grote vlucht
genomen door de verwevenheid met het winnen van energie, vooral van fossiele brandstoffen. Het vermogen van
mensen om energie om te zetten in warmte, licht en beweging zijn een drijvende kracht achter onze culturele en
economische vooruitgang in de afgelopen 10.000 jaar
geweest, aldus Vaclav Smil in zijn boek Energy and Civilization. Energie is een van de belangrijkste factoren die een
samenleving vormen. De huidige energietransitie, waarin
we hopen los te komen van fossiele brandstoffen, leidt tot
verandering van de inzet van Homo sapiens geologicus.
De focus op toepassingen van de geologie zal verschuiven
naar kennis over strategische mineralen voor de nieuwe
technologieën die nodig zijn in het eindspel vol robots en
algoritmen zoals die door Yuval Noah Harari wordt voorspeld. Miljardairs als Jeff Bezos (Amazon) en Bill Gates
(Microsoft), met een wat minder sombere visie dan de
auteurs Harari en Smil, zijn gestart met Breakthrough
Energy Ventures. Dit fonds van meer dan $ 1 miljard investeert in innovaties op het gebied van schone energie zodat
iedereen op de planeet van een goede levensstandaard kan
genieten, inclusief elektriciteit, gezonde voeding, comfortabele gebouwen en gemakkelijk vervoer, zonder bij te dragen aan de klimaatverandering. Innovaties op het gebied
van schone energie moeten zo sneller op de markt komen.
Dat we het, ondanks alle speculaties over buitenaards
leven en buitenaardse strategische mineralen, voorlopig
met moeder aarde zullen moeten doen is zonneklaar.
Vooralsnog genoeg werk aan de winkel. U begrijpt dat ik
de laatste tijd veel heb gelezen waarvan ik u in dit stukje
deelgenoot maak. Geen doorsnee leeskost, maar uiterst fascinerend!
Lucia van Geuns

Maar wat is dan het lot van Homo sapiens geologicus?
Deze subspecies, gewend om in grotere tijdsperiodes te
denken, heeft in haar nog jonge geschiedenis een forse
evolutie doorgemaakt. Van een observerende en beschrijvende professie van de stamvaders James Hutton en William Smith in de 19e eeuw tot beslissers achter de beeldschermen op basis van complexe, steeds fijnmaziger en
interactieve 3D-computermodellen gebaseerd op talrijke
uitdijende datasets. Homo sapiens geologicus wordt door
steeds krachtiger software ondersteund. Zoals de voorspellende modellen van het weer het weer niet beïnvloeden,
zullen de geologische modellen de chaotische dynamiek
van de aarde niet veranderen. Zo gemakkelijk laat moeder
aarde zich niet foppen. Dit in tegenstelling tot modellen
die bijvoorbeeld de olieprijs haarfijn voorspellen, waarbij

Beste lezer
Voor u ligt de eerste editie van de Geo.brief nieuwe stijl. We
denken dat deze nieuwe layout onze artikelen een nog mooier
en prominenter podium biedt, met meer ruimte voor foto’s en
een duidelijker onderscheid tussen de artikelen. We horen graag
wat u ervan vindt op geobrief@kngmg.nl

De redactie

. kngmg

Op 10 november ontving prof. dr. Jan van Hinte, emeritus
hoogleraar Paleontologie en Stratigrafie aan de Vrije
Universiteit, de Van Waterschoot van der Gracht Penning
2017 van het KNGMG. Het werk, onderzoek en enthousiasme
van Van Hinte zijn van grote betekenis geweest voor de
ontwikkeling en internationalisering van de Mariene Geologie
in Nederland. Een terugblik.

Geohistory Analysis / De constructie
van een -voor die tijd- hoge-resolutie numerieke lineaire tijdschaal, in combinatie met magnetostratigrafie en de conventionele chronoen biostratigrafie, betekende een revolutie in
de aardwetenschappen. Het bracht de geologische geschiedenis in proportie en maakte het
mogelijk om snelheden van geologische en
biologische processen te kwantificeren. Hierdoor kon hij een later internationaal veel toegepaste methode, de zogenaamde ‘geohistory
analysis’, ontwikkelen om de snelheid van
het wegzakken (subsidence) van een sedimentair bekken te analyseren. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een dieptezonering van
benthische foraminiferen en andere indicaties van afzettingsomstandigheden. Jan van
Hinte wordt eind 1978 benoemd tot hoogleraar in de Paleontologie en Stratigrafie aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie,
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Het werk, het
onderzoek en het
enthousiasme

> Van Hinte (1935) studeerde geologie in
Utrecht bij professor Von Koenigswald. Hij
promoveerde cum laude in 1962 bij prof. dr.
Drooger op de biostratigrafie van een tektonisch complex gebied in Oostenrijk. Gedurende de jaren zestig werkt hij in de olie-industrie, eerst in Bordeaux in Frankrijk en daarna
in Calgary, Canada, waar hij in het Arctische
gebied werkt, aan de Pacifische westkust en
de Atlantische oostkust. Vervolgens werkte hij
in Houston (VS) waar hij wordt ingezet op
wereldwijde projecten.
In 1970 neemt Van Hinte als eerste Nederlander deel aan een expeditie van het Deep Sea
Drilling Project (Leg 12 van DSDP) waarbij de
net opgestelde theorie van plaattektoniek
werd getoetst. Hierna keert hij terug naar Bordeaux waar hij voor Exxon aan de slag gaat
aan de nieuwste technieken in de stratigrafie
(Geohistory), de ontwikkeling van de numerieke tijdschaal en afzettingsmilieus van
gesteenten. Gedurende deze periode werkt hij
aan de ontwikkeling van een absolute tijdschaal in samenwerking met Bill Berggren,
die bij het Woods Hole Oceanographic Institution werkte. Van Hinte publiceerde een tijdschaal voor de Jura en het Krijt, Bill Berggren
voor het Cenozoïcum.
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getiteld IJstijden en Tijdseisen, werkte inspirerend op vele studenten en promovendi. Aan
de VU start hij een vernieuwend onderzoeksprogramma gericht op de verdere verfijning
en ontwikkeling van de geohistory analysis.
Van Hinte heeft als eerste in Nederland een
uitgebreid programma opgezet voor marien
geologisch en actuo-micropaleontologisch
onderwijs en onderzoek. Het actuo-micropaleontologisch onderzoek had tot doel om de
te gebruiken proxies voor klimaat- en afzettingsomstandigheden verder uit te diepen.
Proefschriften van Dick Kroon, Geert Jan
Brummer (planktonische foraminiferen) en
Van Marle (benthische foraminiferen), die
onder de leiding van Van Hinte tot stand kwamen, waren hierbij instrumenteel. Ook heeft
Van Hinte de aanzet gegeven voor het kalibreren van de Strontium Isotopen zeewater referentie curve (Hubert Vonhof). Hij was een
belangrijke pleitbezorger van het concept van
Sequence Stratigraphy, en organiseerde vele
cursussen over dit onderwerp samen met Pete
Vail aan de VU en elders. Ook was hij aanjager
van de Nederlandse inzet bij het opzetten van
het succesvolle UNESCO programma “Training Through Research”, waaruit een aantal
proefschriften resulteerden.
Jan van Hinte is van cruciaal belang geweest
voor de Nederlandse deelname aan het Ocean
Drilling Programme, een ook nu nog zeer succesvol internationaal grootschalig en vooraanstaand marien geologisch onderzoeksprogramma, waar Nederland nog steeds aan meedoet. Hij realiseerde zich snel de impact die
deelname aan ODP binnen een Europees consortium zou hebben op onderwijs en onderzoek. Van Hinte werd uitgenodigd voor de
positie van Co-Chief Scientist van Leg 93 aan
boord van de Joides Resolution, een zeer eervolle positie! Door Jans enthousiasme kreeg
Nederland al snel een leidende positie binnen
het Europese ODP Consortium. Mede hierdoor internationaliseerden de Nederlandse
(Mariene) aardwetenschappen.

Snellius II expeditie / In 1979 neemt
UNESCO het initiatief voor een internationale
expeditie in Oost Indonesische wateren. Jan

Jan van Hinte is van
cruciaal belang geweest
voor deelname aan het
Ocean Drilling Programma

van Hinte was een belangrijke aanjager van
dit initiatief binnen de Nederlandse zeegaande onderzoekswereld. Hij speelde een hoofdrol bij de opstelling van het programma als
coördinator van het thema “Geologie en
Geophysica van de Banda Arc en aangrenzende gebieden”. Hij slaagde er in om een uitgebreid zeegaand programma gericht op de
complexe geologische en klimatologische evolutie van het studiegebied te laten combineren met een uitgebreid landprogramma vooral gericht op verticale tektonische bewegingen.
De eerste resultaten van het programma werden gepubliceerd in een speciaal volume van
Netherland Journal Sea Research onder redactie van Jan van Hinte en co-editors, dat binnen twee jaar na de afloop van de expeditie
werd uitgebracht en 47 artikelen bevatte.
Hierna verschenen een reeks van succesvolle
losse artikelen en proefschriften. De resultaten van Snellius II leidden daarna dan ook tot
een aantal vervolgonderzoeken in Indonesië.
Een van de positieve resultaten van Snellius II
is dat thematisch gedreven onderzoeken hebben geleid tot vergaande multidisciplinaire
samenwerking binnen de Nederlands Mariene onderzoekwereld. Deze vooral door Jan
van Hinte gestimuleerde vernieuwende aanpak is bepalend geweest bij de keuze voor de
opzet en uitvoering van het thema “Tracing a
seasonal upwelling” van het Nederlandse-

Indische Oceaan Programma (1991-1993),
waarbij Van Hinte eveneens een leidende en
nationaal bindende rol speelde.
Jan van Hinte heeft een cruciale rol gespeeld
bij de totstandkoming en de uitvoering van
de multidisciplinaire projecten GEM, het Global Emiliania Modeling Initiative, waarbij die
éne kalkalg -E. huxleyi- functioneerde als de
Drosophila van de oceaan, en later CODENET.
Als eindverantwoordelijke voor de geologische poot van het project stond Van Hinte
garant voor een visionaire en tegelijk praktische planning en strategie. Gedurende de
meer dan vijf jaar dat het project heeft
geduurd heeft hij hele reeksen postdocs, promovendi en studenten van zijn brede expertise laten profiteren, of ze nu gevestigd waren
aan de Vrije Universiteit, elders in Europa of
daarbuiten.
Inmiddels is Van Hinte rustend lid van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen
(KNAW) en lid van vele geologische verenigingen. Hij is o.a. benoemd tot fellow van de Geological Society of America (GSA), lid van de
American Association of Petroleum Geologists (AAPG) en de American Geophysical
Union (AGU).
Jan Smit
Een select aantal publicaties van Jan van Hinte:
> Hinte, J. E. v., 1976, a Cretaceous timescale: AAPG bulletin,
v. 60, no. 2, p. 498-516.
Hinte, J. E. v., 1978, Geohistory Analysis-Application of
Micropaleontology in Explora-tion Geology: AAPG bulletin, v. 62,
no. 2, p. 201-222.
> Bruins, J., van Hinte, J. E., and Zijderveld, J. D. A., 1986,
Upper Cretaceous to Paleo-cene magnetostratigraphy of Deep
Sea Drilling Project Site 605, Northwest Atlantic, v. 93,
p. 881-890.
> Van Marle, L. J., Van Hinte, J. E., and Nederbragt, A. J., 1987,
Plankton percentage of the foraminiferal fauna in seafloor
samples from the Australian-Irian Jaya continental margin,
eastern Indonesia: Marine Geology, v. 77, p. 151-156.
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Het jaar 2017 is wat bosbranden betreft de boeken ingegaan als een gitzwart jaar.
Portugal werd het hardst getroffen, maar ook in de Verenigde Staten, Spanje, Italië
en de Balkan woedden vorig jaar meer branden dan normaal, met doden en veel
schade tot gevolg. Een onderzoeksteam op de Vrije Universiteit bestudeert dit
soort bosbranden op wereldwijde schaal. Met behulp van satellietdata pogen zij
branden in kaart te brengen en de ruimtelijke en temporele patronen te begrijpen.
Zo hopen de onderzoekers de rol van de mens, het klimaat en andere factoren in
het ontstaan van branden beter te duiden en hun uitstoot te bepalen.

Brand in Canadees
bos.
Foto: Randi Jandt

> In Nederland horen we vooral via de
media over bosbranden en dan in het bijzonder als het branden zijn in gebieden waar veel
mensen wonen. Zo was het Canadese Fort
McMurray in 2016 veelvuldig in het nieuws en
afgelopen jaar het Middellandse Zeegebied.
Door een combinatie van hittegolven, harde
wind, een ontstekingsbron en slecht bosbeheer in gebieden met bijvoorbeeld veel
extreem brandbare Eucalyptus plantages kan
een bosrijk gebied in een hel veranderen. De
meeste slachtoffers, meer dan 100, vielen
vorig jaar in Portugal, vaak mensen die bij
het vluchten met hun auto een vuurzee in
reden terwijl achtergebleven huizen veelal
intact bleven.
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Bliksem / De meest gestelde vraag bij dit
soort branden is of ze door klimaatverandering komen. Een relevante vraag, zeker aangezien de hittegolf tijdens de bosbranden die
vorig jaar in Portugal woedden direct verband
hield met orkaan Ophelia – een opmerkelijke
orkaan waarvan er in een warmere wereld
meer zullen voorkomen. Daarnaast zijn de
gebieden waar de branden voorkomen de
afgelopen eeuw ongeveer twee graden opge-

warmd waardoor de vegetatie droger geworden kan zijn. Bij de grootste brand van Californië van afgelopen december speelde dit
waarschijnlijk ook een rol, terwijl het brandseizoen in de winter normaal gesproken minder intensief is.
Toch is bosbeheer voorlopig een belangrijker
factor, iets dat gelukkig mogelijkheden
schept bij het voorkómen of beperken van
bosbranden. Door brandbare boomsoorten
zoals Eucalyptus en sparren te vervangen
door veel minder brandbaar loofbos, is een
hoop ellende te voorkomen. Hoewel bliksem
een ontstekingsbron kan zijn, worden de
meeste branden nog steeds door de mens aangestoken. Het is, op basis van de satellietgegevens over branden die nu zo’n twintig jaar
bestrijken, niet te zeggen dat er een toename
is in de branden in het Middellandse Zeegebied.
Dat ligt anders bij de bossen in boreale gebieden waar de mens uiteraard een veel minder
Experimentele brand in Kruger Nationaal Park,
Zuid-Afrika, met linksboven de drone die de
samenstelling van de rookpluim meet.
Foto: Roland Vernooij

Verbrand bos in Canada waar na afloop metingen
worden gedaan om te bepalen hoeveel biomassa
verloren is gegaan.
Foto: Sander Veraverbeke

belangrijke factor is, hoewel je ook daar meer
branden ziet in de buurt van wegen. Sander
Veraverbeke, universitair docent op de VU,
publiceerde in 2016 in Nature Climate Change dat de toename van het aantal branden in
Noord-Amerika deels kan worden toegeschreven aan een toename van het aantal ontstekingen door bliksem, iets wat verband houdt
met een warmere wereld. Overigens is het

Brand in Canadees bos.
Foto: Randi Jandt

goed om te beseffen dat deze branden onlosmakelijk verbonden zijn met de ontwikkeling
van het boreale bos, doordat zij zorgen voor
regeneratie en diversiteit.
Ook branden en savannes zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Sterker nog, zonder
branden zouden de meeste savannes dichtgroeien en veranderen in bos. Veel savannes
branden om de paar jaar af waarbij alleen het
gras verbrandt, de bomen hebben veelal een
dikke bast die hen beschermt tegen de hoge
temperaturen. Het overgrote deel van het
totale gebied dat wereldwijd ieder jaar verbrandt (meer dan het totale oppervlak van
India!) ligt dan ook in de savannes. Aangezien
de savannes zo dominant zijn in de statistieken over branden en omdat, vooral in ZuidAmerika en Afrika, die savannes in hoog
tempo worden omgezet in landbouwgrond,
neemt wereldwijd het aantal branden juist af,
zoals het werk van Niels Andela, voormalig
PhD-student aan de VU, vorig jaar in Science
liet zien.

Ruimtelijke resolutie / Naast het
bestuderen van dit soort patronen en trends
is het berekenen van de uitstoot van branden
een hoofdthema van het ‘firelab’ op de VU.
Het firelab, bestaande uit de groep van hoogleraar Guido van der Werf en Sander Veraverbeke, werkt nauw samen met o.a. VU ecoloog
en hoogleraar Hans Cornelissen. De Global
Fire Emissions Database die door Van der

Brand in de Braziliaanse savanne, deze branden
worden voor landschapsmanagement en
wetenschappelijk onderzoek aangestoken.
Foto: Roland Vernooij

Werf is ontwikkeld, wordt tegenwoordig meer
dan 300 keer per jaar geciteerd. De gegevens
uit de database zijn voornamelijk afkomstig
van satellietdata en modelstudies en worden
gebruikt door verschillende wetenschapsvelden om bijvoorbeeld klimaatmodellen te
draaien, en om uitstootgegevens van verschillende landen te bepalen. Er wordt nauw
samengewerkt met collega’s bij ruimtevaartorganisaties NASA en ESA, en ook wordt er
veldwerk in de tropen gedaan in samenwerking met lokale partners.
Wereldwijd zijn branden de belangrijkste
bron van roet en koolmonoxide, maar uiteraard komen er ook broeikasgassen vrij. In het
algemeen kan de CO2-uitstoot van een brand
niet vergeleken worden met de uitstoot van
fossiele brandstoffen, omdat de CO2-uitstoot
van branden wordt gecompenseerd als gras of
bos na een brand weer aangroeit. Op dit
moment wordt er door PhD-student Dave van
Wees hard gewerkt om de ruimtelijke resolutie van de database op gelijke schaal te krijgen met de satellietdata: van de huidige 25 bij
25 kilometer naar 500 naar 500 meter, oftewel een factor 2500 meer detail.
Hoewel de CO2-uitstoot van branden dus minder relevant is voor klimaatverandering (tenzij branden gebruikt worden bij ontbossing
en het ontginnen van veengronden), zijn er
wel verschillende projecten gestart om de uitstoot van methaan en lachgas bij branden te
verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door de

savannes vroeg in het droge seizoen af te
branden in plaats van laat in het seizoen. Het
idee is dat de branden dan minder destructief
zijn en dat er in het verbrande gebied ook
veel plekken zijn die niet gebrand hebben.
Hierdoor ontstaan een soort van brandgangen die voorkomen dat het hele gebied alsnog
in de fik vliegt, mocht een brand laat in het
droge seizoen ontstaan als de vegetatie nog
meer uitgedroogd is. In Australië zijn er al
elektriciteitsmaatschappijen die op deze
manier hun CO2-uitstoot compenseren.
Naarmate het koolstofbudget waarmee de
opwarming van de aarde onder de twee graden kan blijven opraakt, zal negatieve emissie
belangrijker worden en zal er meer aandacht
komen voor dit soort maatregelen. Ongewis is
nog hoeveel effect dit zal hebben, en dit is
onderwerp van verder onderzoek. Zo is promotieonderzoek van Roland Vernooij erop
gericht om beter te begrijpen hoe brandmanagement in savannes tot het verminderen
van uitstoot kan leiden.
Guido van der Werf
guido.vander.werf@vu.nl
> Andela, N. et al. (2017). A human-driven decline in global
burned area. Science 356 (6345), 1356-1362.
> Veraverbeke, S. et al. (2016). Lightning as a major driver of
recent large fire years in North American boreal forests. Nature
Climate Change 7, 529–534
doi.org/10.1038/nclimate3329
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Metingen van de hoeveelheid organisch
materiaal die bij een brand in Canadese
bossen verloren gaat.
Foto: Sander Veraverbeke
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Verloren werelden herscheppen
uit stukjes tand en bot
Renée Janssen en Trix
in Naturalis.

Renée Janssen was negen jaar oud toen ze besloot paleontoloog te worden na het
zien van de film Jurassic Park. Afgelopen jaar rondde ze haar promotietraject aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam af waar ze met hulp van isotopenanalyses de
leefwerelden van haaien, schildpadden en uiteindelijk ook dinosaurussen in kaart
bracht.

Isotopengeochemie / Weer veel later
leerde ik dat paleontologen gebruik maken
van een heel scala aan verschillende taxonomische, morfologische en chemische technieken om het verleden tot leven te wekken.
Gedurende mijn masteropleiding en promotietraject specialiseerde ik mij in één van
deze methodes: isotopengeochemie.
Isotopen zijn atomen van hetzelfde element
die alleen van elkaar verschillen in massa. De
meeste elementen hebben meerdere isotopen,
en elementen in natuurlijke materialen
bestaan altijd uit een mengsel van verschillende isotopen in een bepaalde verhouding.
Sommige isotopen zijn radioactief: ze vervallen tot een ander element. Maar ook de verhouding tussen stabiele isotopen kan verschuiven omdat het massaverschil invloed
heeft op de snelheid waarmee de atomen reageren in chemische en fysische reacties.
Neem bijvoorbeeld een dier die vegetatie eet
met een bepaalde verhouding tussen koolstof-12 en koolstof-13, de twee niet-radioactieve, stabiele isotopen van koolstof. Een deel
van de opgenomen koolstof wordt gebruikt
als bouwstof voor de spieren, botten en tanden, maar de metabolische processen die
daartoe leiden hebben een voorkeur voor de
zwaardere variant, koolstof-13. Het gevolg is
dat weefsels van het dier net een beetje meer
koolstof-13 bevatten, en net een beetje minder koolstof-12, vergeleken met haar voedsel.
Wordt het dier vervolgens verslonden door
een carnivoor, dan verschuift de verhouding
nog wat verder in dezelfde richting, en zo ver-

der met elke stap in de voedselketen.
Er is dus een relatie tussen het trofisch
niveau van een dier, de plek dat het dier in de
voedselketen inneemt, en de verhouding tussen verschillende koolstofatomen. Maar fractionatie, het scheiden van isotopen, vindt
plaats in vele andere processen, bijvoorbeeld
bij fotosynthese in planten die een verschillend type fotosynthese hebben. Of wanneer
water verdampt en neerslaat: de lichtere atomen verdampen het makkelijkst, maar de
zwaarste atomen regenen het eerste uit.
Zwaardere elementen fractioneren minder
sterk in biologische processen, maar de isotopenverhouding van deze elementen varieert
per mineraalsoort en gesteentetype ten gevolge van geologische processen.
Zo wordt de isotopische samenstelling van bijvoorbeeld een dinosaurustand uiteindelijk
bepaald door de geologische ondergrond, het
hydrologisch klimaat en het voedsel dat de
dinosaurus at. Vooral de isotopenverhoudingen in de robuuste hydroxylapatietkristallen
van het harde tandglazuur kunnen miljoenen
jaren bewaard blijven zonder significant aangetast te worden door diagenese. Een fossiele
tand vormt zo een tijdscapsule, een chemische recorder waarop een schat aan informatie is te vinden. Met een chemische voorbehandeling en een massaspectrometer zijn de
isotopen die miljoenen jaren gevangen lagen
in het kristalrooster te bevrijden en scheiden,
en valt deze informatie te ontrafelen.

Verloren werelden / Gedurende mijn
master- en promotieonderzoek aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam gebruikte ik de isotopische samenstelling van koolstof, zuurstof
en strontium om meer te weten te komen
over het dieet en gedrag van uitgestorven vertebraten en hun leefomgeving. Ik keek daarbij
naar verschillende ecosystemen en tijdsperiodes.
Bij fossielen afkomstig uit de subtropische
Maastrichtste Krijtzee richtte ik mij op de
haaien en reptielen. Ik kon vaststellen voor
welke elementen de isotopenverhoudingen
goed bewaard waren gebleven en voor welke
elementen dat niet het geval was. Haaientanden die ik analyseerde lieten zien dat het zeewater in deze ondiepe zee een grote variatie

Tand van een uitgestorven buffelsoort, afkomstig uit Trinil.
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> Als kind raakte ik, zoals vele leeftijdgenootjes, door de spektakelfilms Jurassic Park
en The Lost World gefascineerd door het idee
dat je ‘terug in de tijd’ kon reizen en prehistorische monsters opnieuw ‘tot leven’ kon wekken – zo niet letterlijk, dan wel figuurlijk.
Later, tijdens het bezichtigen van een tentoonstelling over dinosaurussen in het Museon in Den Haag, naar aanleiding van het
immense succes van de dinosaurusfilms, voelde ik naast fascinatie ook frustratie. Ik kon
het niet bevatten: dit haast magische vermogen van wetenschappers om verloren werelden te kunnen herscheppen uit een paar
stukjes steen en bot.

Tand van Tyrannosaurus rex Tristan.
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vertoonde wat betreft zuurstofisotopen, waarschijnlijk ten gevolge van de wisselende toevloed van rivierwater. Ook onderzocht ik of
de uitgestorven schildpaddensoort Allopleuron hofmanni die in deze zee rondzwom een
herbivoor of een carnivoor was, en hoe diep
hij dook om zijn voedsel te bemachtigen. Het
bleken onderzoeksvragen die nog niet zo eenduidig op waren te lossen. Zie hier de uitdaging van een proxy die door meerdere factoren wordt beïnvloedt: zowel je dieet als hoe
lang je gemiddeld je adem inhoudt hebben
effect op de koolstofisotopenverhouding van
je weefsels.
Het grootste deel van mijn promotieonderzoek speelde zich echter boven zeeniveau af,
in de landschappen van Indonesië in het
Kwartair. Ik onderzocht voornamelijk tanden
van herbivoren afkomstig van een scala aan
paleontologische vindplaatsen met variërende ouderdom. De oudste vindplaatsen zijn
Trinil en Sangiran, waar de Pleistocene Javamens (Homo erectus) is gevonden.
Tanden van herbivoren zijn het meest
geschikt om de vegetatie en het klimaat te
reconstrueren en zo kwam ik erachter waar
en wanneer runderen en herten aan boomblaadjes knabbelden, en waar en wanneer ze
op savannes graasden. Hiermee kon ik reconstrueren hoe bebost of open de landschappen
van de Javamens waren. Uiteindelijk koppelde
ik dit vegetatiesignaal ook aan het klimaat:
tijdens glacialen zijn er in de Indonesische
archipel veel meer open graslandschappen
aanwezig, in tegenstelling tot de wijdverbreide interglaciale regenwouden die wij met
deze regio associëren.
Naast het onderzoek voor mijn proefschrift
werkte ik ook aan een voor mij wel heel bijzonder project samen met mijn oude scriptiebegeleider Anne Schulp van Naturalis, namelijk aan de zoektocht naar seizoenale variatie
in tanden van twee Tyrannosaurus rex: de statige oude dame Trix in Leiden en haar neefje
Tristan in Berlijn. Twintig jaar na het zien
van Jurassic Park was het mij gelukt: ik was
een dinowetenschapper geworden.

Riesling / De gevarieerde samenstelling
van mijn promotieonderzoek was deels een
reflectie van de weg die ik naar mijn promo-

Tanden van herbivoren
zijn het meest geschikt
om het klimaat te
reconstrueren

Renée Janssen en Anne Schulp
werkend aan Tristan.

tie aflegde. Mijn bachelor- en masterscripties
vormden een eerste stap op die weg, en na
mijn afstuderen werkte ik verder aan mijn
onderzoek naast een parttime baan als labassistent, in hetzelfde lab waar ik ook een groot
deel van mijn data produceerde. Gelukkig
mocht ik mij gedurende een periode van
anderhalf jaar volledig storten op het verzamelen van de laatste data die ik nodig had, en
kon ik beginnen met het schrijven van mijn
proefschrift.
Zoals vaak het geval is in wetenschappelijk
onderzoek kwamen er tijdens mijn promotieonderzoek nóg meer interessante onderzoeksvragen naar boven dan er werden beantwoord. En ik had het geluk om die lijntjes na
mijn promotie verder te kunnen vervolgen
met een postdoctoraal onderzoek aan het

Max Planck Instituut voor Chemie in Mainz
in Duitsland.
Werken aan een onderzoeksinstituut is een
heel andere ervaring vergeleken met een universiteit. Soms mis ik de reuring van studenten in de gangen. Maar gelukkig werken in
ons laboratorium ook studentassistenten
(HiWi’s in het Duits) van de naastgelegen universiteit; zij vormen een onmisbare ondersteuning van het dagelijks werk en doen mij
met plezier terugdenken aan de tijd dat ik
zelf nog labassistent was. Het instituut biedt
veel mogelijkheden om te werken met de
nieuwste technieken of samen te werken met
de verschillende onderzoeksgroepen. Nog een
bijkomend voordeel van mijn nieuwe werkplek is de locatie in een zonnige wijnstreek.
Discussies die in het lab beginnen worden op
warme zomernamiddagen met plezier op het
terras voortgezet, vergezeld van een goed glas
Riesling of Weissburgunder.
Eén van de spannende nieuwe technieken
waarmee ik inmiddels aan de slag ben gegaan
is het meten van de isotopenverhoudingen in
calcium. Omdat calcium zo’n groot deel uitmaakt van fossiel botmateriaal, is het een element waarvan valt te verwachten dat het
goed gepreserveerd is gebleven – zelfs indien
andere elementen door diagenese zijn aangetast. En dat komt goed uit, want we hebben
de beschikking over unieke fossiele botmonsters van verschillende Homo erectus individuen uit Indonesië. Tijdens mijn promotieonderzoek kon ik niet bewijzen dat de koolstofen zuurstofisotopenverhoudingen in deze
monsters goed bewaard waren gebleven. Met
hulp van calciumisotopen kunnen we straks
alsnog meer komen te weten over het dieet en
trofisch niveau van deze menselijke voorouder.
Renée Janssen
r.janssen@mpic.de
Janssen, R., 2017. Isotope records in vertebrate fossils: from
the Cretaceous seas to Quaternary Sundaland. (proefschrift)
Janssen, R., Joordens, J.C.A., Koutamanis, D.S., Puspaningrum, M.R., de Vos, J., van der Lubbe, J. H.J.L., Vonhof, H.B.,
2016. Tooth enamel stable isotopes of Holocene and Pleistocene
fossil fauna reveal glacial and interglacial paleoenvironments of
hominins in Indonesia. Quaternary Science Reviews 144,
145-154.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto: Timo G. Nijland
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. stukje steen

Hessische diabaas / Hessische
diabaas is een wat verwarrende naam voor
een mooie, robuuste steen. Het is een deels
omgezet ultrabasisch gesteente afkomstig van
de rand van het Rothaargebergte ten westen
en zuidwesten van Marburg in Duitsland, het
gebergte waar onder andere de Lahn, Dill en
Sieg ontspringen. De steen is het resultaat
van intrusies van magma tijdens het BovenDevoon.
Karakteristiek zijn de wat lichter gekleurde
grijsgroene, veelal diffuus begrensde knolletjes in de donkere grondmassa. Dat zijn restanten van het oorspronkelijk magmatisch
gesteente, die niet naar serpentijn en amfibool omgezet zijn. De bouwsteen is in Nederland typisch voor het Interbellum, vaak verwerkt als bruut behakte blokken in de plintzone of als robuuste ornamenten in het veelal
rood baksteenmetselwerk. De steen komt ook
wel voor als gepolijste platen.
Het bekendste pand waaraan Hessische diabaas gebruikt is, is wellicht het voormalige
kantoor van de Nederlandse Handels Maatschappij in Amsterdam uit 1919-1926, beter
bekend als De Bazel. De architect Karel de
Bazel, die het ontwierp met onder andere
Adolf van Gendt, zou de steen in Nederland
geïntroduceerd hebben, maar Van Gendt
paste de steen in deze periode ook al toe.
Behalve aan de plint en als kolommen, zoals
bijvoorbeeld aan het voormalig Gouvernement in Maastricht en in het gebouw op de
hoek Rijnstraat-Vrijheidsstraat in Amsterdam,
is de steen veel voor beeldhouwwerk
gebruikt. Vaak als ornamenteel werk, zoals
aan het Van Elmpthuis, een voormalig bankgebouw op de hoek Herestraat 106 in Groningen van de architect A. Th. van Elmpt uit 1928.
Soms gaat het om toepassing in vrijstaande
beelden. Op de foto een fraai voorbeeld: de
sculptuur van de zangpedagoog Johan Messchaert in Hoorn uit 1930, van de Gentse
beeldhouwer Jozef Cantré.

. geofoto

Ongeveer 52°35’00” Noord ; 5°21’40” Oost / In het
oostelijk deel van het Markermeer worden de Marker Wadden gerealiseerd, waarvan de kern wordt gevormd door een kleine groep van
met slib opgespoten eilanden. Dit ambitieuze project, dat zal leiden
tot een geheel nieuw natuurgebied met een totaal land/water oppervlak van ongeveer 750-800 hectare, wordt door een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis uitgevoerd. De eerste fase begon in 2016 en zal naar verwachting duren
tot 2020. Mijn luchtfoto dateert van eind september 2017.
Voor de aanleg van het eerste natuureiland is 50 miljoen euro
beschikbaar, genoeg om te beginnen met de eerste 300 hectare. Dit
geld is opgebracht door Natuurmonumenten, de Nationale Postcode
Loterij, de Rijksoverheid en de provincie Flevoland. De archipel moet
in een latere fase uitgroeien tot ongeveer 800 hectare, met een
onderwaterlandschap met paaiplaatsen, geulen en slenken. Daarvoor is uiteindelijk 75 miljoen euro nodig.

Geo.brief 1 / 2018

12

Bij de creatie van de Marker Wadden gaat het om ‘bouwen met &
voor de natuur’. Het project heeft meerdere doelen, met name de
verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de hoeveelheid slib in het Markermeer, de creatie van nieuwe natuurgebieden op en rond de eilanden en de verbetering van de vis- en vogelstand. De (trek)vogelpopulaties liepen de laatste jaren duidelijk
terug doordat vogels door het slib niet meer bij schelpen – hun voornaamste voedsel – konden komen. Voorts is er een recreatieve functie, want één van de eilanden zal in de toekomst worden opengesteld voor natuurliefhebbers en watersporters.
Hoewel getijdenwerking door de aanleg van de Afsluitdijk sinds
1932 is verdwenen uit het IJsselmeer, is er sprake van een door wind
gedreven waterstandsdynamiek. Een paar lage delen van de nieuwe
eilanden zullen met opzet onbeschermd blijven, wat naar verwachting zal leiden tot een dynamische ontwikkeling van deze gebieden,
bijvoorbeeld door overstromingen tijdens stormen. Dergelijke onbeschermde kustdelen zullen een belangrijk studieobject vormen voor
zowel natuurorganisaties als ingenieursbureaus. Vooral laatstgenoemden zijn geïnteresseerd in mogelijke verdere toepassingen van
‘bouwen met slib’, bijvoorbeeld in delta’s in andere delen van de
wereld.
Tekst en foto: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

Nieuwe eilanden
in de Markermeer
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. zaken overzee

Ebel Smidt – na Mozambique,
Egypte, Nederland, Palestina en
Roemenië – in hartje Afrika

Geo.brief 1 / 2018

14

Het water en het welzijn
van Rwanda
Voor hydrogeoloog Ebel Smidt betekent overzee de Middellandse Zee over
en naar hartje Afrika, naar Rwanda. Sinds mei 2016 werkt hij als teamleider
van het Water for Growth Rwanda project, een integraal
watermanagementproject dat is gefinancierd met Nederlands
ontwikkelingsgeld.

Het Virunga-gebergte
in Rwanda.
Foto: Wikipedia

> Tijdens een reis van Schiphol naar Kigali
voel ik mij altijd een beetje omgekeerde vliegtuigvluchteling. Bij de oversteek van Europa
naar Afrika, vliegend over het restant van de
Tethysoceaan, gaan mijn gedachten associatief naar continentale bewegingen, de invloed
ervan op waterstromen, hoe de mens zich
daarbij aanpast en welke drama’s er zich
afspelen diep onder mij.
Deze processen hebben de complexe geschiedenis van Rwanda mede bepaald omdat
coltan, cassiteriet, goud, water en zand er
voorkomen. Zijn daar lessen uit te trekken
voor het werk dat er in projecten zoals Water
for Growth Rwanda gedaan wordt? Hoeveel
rendement mogen we verwachten voor de
circa 35 miljoen euro die Nederland in dit
programma voor stroomgebiedbeheer en
decentralisatie investeert? En wat is mijn persoonlijke balans van een nieuwe lange missie
van drie tot vier jaar, na 17 jaar in Nederland
en het korte missie-buitenlandcircuit gewerkt
te hebben?

Foto boven: Ebel Smidt en zijn vrouw Dineke voor
een reconstructie van het paleis van de koning
van Rwanda in Nyanza.
Foto onder: de Muhazi dam in Oost-Rwanda, foto
gemaakt met een drone.

Mid-term Review / Er zitten wel wat
constructie- en uitvoeringsfoutjes in ons Integrated Water Resources Management (IWRM)
project, en het kost allemaal meer energie en
tijd dan gedacht, maar grosso modo doen we
de dingen die we geacht worden te doen volgens het Mid-term Review team dat het project in oktober bezocht. We kregen gelukkig
veel praktische adviezen ter verbetering van
ons functioneren. Het project versterkt watermanagement instituties op nationaal, stroomgebied- en districtniveau, begeleidt decentraliseringsprocessen in het algemeen, draagt
kennis over op het gebied van IWRM en
stroomgebiedbeheer, voert praktijkprojecten
uit vanuit een apart IWRM-fonds en doet
acquisitie naar extra gelden voor dat fonds.
Daarnaast doen we nog specifieke studies
naar urgente problemen zoals het beperken
van overstromingsrisico’s in het vulkaangebied in het noorden van het land en grondwateronderzoek in het droge, oostelijke deel en
ondersteunen we het watermonitoringsprogramma van onze counterpart. Het is wat dat
betreft een droomproject: we hebben veel
ruimte om waterbeheerplannen op stroomgebiedsniveau te maken en mogen ook demonstratieprojecten uitvoeren. Ook zijn er
gesprekken gaande om het concept van
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Inburgeren / Was ik 1984 bij de eerste
uitzending naar Mozambique nog een beetje
als Kuifje in Afrika, na zes jaar waren mijn
vrouw en ik wel behoorlijk Mozambikaan
geworden, mede dankzij een goede Portugese
talencursus. Maar ook dankzij het adagium
‘Je neemt jezelf mee overzee’ – met dank aan
de organisatie Dienst Over Grenzen die een
goede begeleiding gaf. Inburgeren werkt als
er respect is voor het nieuwe en als je je eigen
identiteit kan en mag bewaren. Waren we in
Mozambique na een jaar al behoorlijk ingeburgerd, in de jaren negentig in Egypte duurde dat wel drie jaar omdat de verhoudingen
complexer waren. In Mozambique werd jezelf
zijn gewaardeerd, in Egypte waren er meer
ongeschreven en ook wel geschreven regels
die de omgang tussen Egyptenaren en buitenlanders bepaalden. Omdat we er vijf jaar bleven is er toch een blijvende betrokkenheid
met het land en de mensen ontstaan net als
met Mozambique.
Na terugkomst in Nederland in 1999 vanwege
de kinderen, versterkte de band met Palestina
en het Midden-Oosten en de Arabische wereld
door vele korte missies. Hetzelfde gebeurde
met Roemenië. De delta’s van Rijn, Maas,

Donau en Nijl bleken meer samen te brengen
dan sediment en water, fysica en hydrologie,
mijn oorspronkelijke vakgebieden. Het belang
van de menselijke factor bracht mij ertoe ook
aan de slag te gaan als geregistreerd mediator, voornamelijk in de waterwereld. Die
keuze leek in februari 2016 te leiden tot een
baan bij een waterschap. Maar de sollicitatiecommissie gaf toch de voorkeur aan een
jonge kneedbare juriste afkomstig uit een
ander waterschap. Drie uur na die beslissing
belde Euroconsult Mott McDonald of ik
beschikbaar was om teamleider van Water for
Growth Rwanda te worden. Het ja-antwoord
samen met mijn vrouw en met instemming
van onze inmiddels volwassen kinderen was
snel gegeven. Sinds mei 2016 ben ik weer lange-missieganger. Over het inburgeringsproces
in Rwanda zijn we beiden zelf tevreden,
alleen zouden we meer tijd willen maken
voor het leren van de rijke taal.

Fractals, serendipiteit
& biomimicry
Geo.brief 1 / 2018
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De elegantie van de fractale wiskunde
van Mandelbrot heeft het begrip en simulatie van landschappen en andere natuurlijke vormen enorm gestimuleerd. Googelen op nature en fractals levert fascinerende plaatjes op van schaalbare vormen en
processen. Bekend zijn koraal-, kust- en
rivierpatronen. Mandelbrot was iemand
die typisch buiten de lijntjes kon kleuren.
Serendipisch denken en werken leert dat
veel netjes binnen de lijntjes kleuren ook
nodig is om juist het bijzondere buiten de
lijntjes te kunnen ontdekken, als de geest
er maar open voor staat. Het mooie van
biomimicry vind ik dat het die geestesgesteldheid institutionaliseert: goed kijken
naar alles wat je ziet binnen de lijntjes en
dan iets uitvinden dat de lijntjes doet
opschuiven: bijvoorbeeld een injectienaald die nadoet wat een mug doet: vrijwel pijnloos prikken. Ik ben mijn opleiders in de hydrologie aan de VU nog
altijd dankbaar voor hun onderwijs in die
geest.

Anti-erosie geulen graven tijdens community werk
aan het einde van de Waterweek 2017 in een
demonstratieproject.

Landscape Restoration (LR) uit te mogen voeren in een deel van onze demonstratiestroomgebieden met veel ruimte voor praktijkprojecten.  Een mooi vooruitzicht.
Met het Mid-term Review team  ben ik het
eens dat we over het algemeen nuttig werk
doen. Hoe efficiënt onze uitvoeringsprojecten
zijn kunnen de Rwandese organisaties zelf,
met nog enige steun van ons en andere projecten, gaan monitoren. Hoe dat het beste kan
hoeven we gelukkig niet zelf uit te vinden. Er
is hier al veel relevante expertise beschikbaar
over hoe de implementatie van de wereldwijd
afgesproken Sustainable Development Goals
(SDG’s) te monitoren. Het Water for Growth
Programma beoogt ook bij te dragen aan de
realisatie van deze SDG’s in Rwanda.

Zelfbewust / De trots van Rwanda op de
snelle wederopbouw na de genocide van 1994
en de doorzettende economische groei is
terecht. Alle experts zijn het er ook over eens
dat de kapitaalinjecties van de internationale
donors erg veel hebben bijgedragen aan die
groei en dat de Rwandese governance systemen meer ruimte moeten gaan bieden voor
decentralisatie en de private sector. Onze
stroomgebiedsplannen en ons investeringsfonds proberen bij te dragen aan beide ont-

wikkelingen. Maar er is ook verzet tegen vanuit gevestigde belangen op centraal niveau en
vanuit de semi-staatsbedrijven.
De recente benoeming  van een Rwandese
expert vanuit de Wereldbank als premier is
wel een goed signaal, zeker omdat de Wereldbank investeren in Human Capital tot prioriteit gemaakt heeft. Daarin heeft Rwanda al
enorme stappen gemaakt. Maar helaas kunnen veel opgeleide jongeren geen passend
werk vinden. Twee van onze wachters studeren voor een BSc, wat hen hopelijk meer kans
geeft op de schaarse arbeidsmarkt. Vanwege
de enorme bevolkingsdruk is arbeidsmigratie
voor Rwanda niet erg. Rwandezen in het buitenland zorgen al voor een belangrijke deviezenstroom naar het thuisfront.
Om de uitdagingen van een verscheurd land
en de snelle groei inclusief de verzoeningsmechanismen en de onvrede van groepen in het
buitenland van binnenuit mee te mogen
maken is een mooie ervaring. Ook om een
nieuw zelfbewust Afrika te zien ontstaan,
met alle uitdagingen die er bij horen. Er zit
een dynamiek in dit continent die ik de laatste tien jaar mis in Europa – en zeker in
Nederland. Nederland heeft aardbevingen
zelf veroorzaakt en doet er decennia over om
dat toe te geven en schade te herstellen. In
Rwanda zijn regelmatig overstromingen en
droogte en wordt er binnen een paar dagen
aan oplossingen gewerkt inclusief een op consensus gericht proces. De Rwandese mentaliteit lijkt op de mentaliteit die ik vanuit mijn
jeugd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw
ken en van de jaren na de onafhankelijkheid
in Mozambique: meer poetsen dan praten,
met zijn allen de schouders eronder.

Patronen / Ik ben opgeleid als theoretisch fysicus tot kandidaatsniveau (BSc tegenwoordig) en drs/MSc hydrogeoloog aan de VU,
project- en procesmanager bij de Open Universiteit en NMI-gecertificeerd mediator. Mijn
passie gaat naar de complexe relatie tussen
acties en denken. De fysicus in mij leert mij
dat we denkend water zijn, de geoloog dat
zo’n klotsend kuipje hersenen een succesvolle
aanpasser bleek in de afgelopen 15 miljoen
jaren, en de mediator dat vechten, verbergen
of vluchten allemaal nuttige strategieën zijn

. aankondiging

esmidt@water.rw

21 – 23 maart 2018, Teylers Museum, Haarlem

NCK Conference 2018
The annual conference of the Netherlands Centre for Coastal research (NCK) will be held from
Wednesday to Friday March 21-23, 2018 at Teylers Museum in Haarlem, the Netherlands.
Please reserve the dates.
The 2018 NCK Days will be hosted by TNO - Geological Survey of the Netherlands as part of its
100-year mapping anniversary. The theme of the meeting is Geo-logic in coastal and shelf
research: a matter of multidisciplinarity.
Abstracts should be submitted before Wednesday February 7, 2018.
Practical information / Location: Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH, Haarlem, the
Netherlands (see https://www.teylersmuseum.nl). The ice breaker will take place on Wednesday
evening from 19:30h at nearby Stempels, Klokhuisplein 9, Haarlem, the Netherlands. Lunches
and the conference dinner will also be hosted at this location.
The fees are:
• Full package (including ice breaker, two conference days, excursion, museum access and
dinner): € 200
• Single conference day (Thursday or Friday, excluding dinner): € 85
• Conference dinner: € 45
For people registering early, the Ambassador City Centre Hotel offers standard rooms for € 89
(single occupancy) or € 99 (double occupancy)) per night, excluding € 3.25 tourist tax per
person per night but including breakfast. Please use the booking form with group code GF1952
and send it to groepsreserveringen@haarlem.com.
Preliminary program
March 21 / Ice breaker
March 22 / Keynotes Gerd Masselink (University of Plymouth) and Cees Laban (Marine 		
Geological Advice, former Head of Marine and Coastal Research at the Geological Survey of the
Netherlands)
Presentations and poster session 1
Excursion: City Walk Haarlem - building stone and coastal geology
Opportunity to see the collection of Teylers Museum
Conference dinner
March 23 / Keynote Carol Cotterill (British Geological Survey)
Presentations and poster session 2
Opportunity to see the collection of Teylers Museum
Best paper and poster awards
Further information / www.tno.nl/nckdays2018
Sytze van Heteren: sytze.vanheteren@tno.nl
Ina Vissinga-Schalkwijk:ina.vissinga@tno.nl
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om te overleven. De reis van het eerste geologische veldwerk in de Belgische Ardennen in
1973 naar integraal waterbeheer in Rwanda
anno 2017 is een continue leer- en toepassingstraject van actie en reflectie.  Het werken in verschillende culturen heeft geholpen
flexibel van geest te blijven. Chemisch-fysisch
heeft ander drinkwater daarbij wellicht
geholpen dankzij de twintig procent van ons
bloed dat nodig is om onze hersenen te laten
functioneren.
Fascinerend in breder verband van kennisontwikkeling vind ik dat de grondwatergroep
van de Universiteit van Utrecht samenwerkt
met neurologen die onderzoek doen naar Alzheimer. Het begrip van grondwaterstroming
helpt om onze hersenen beter te begrijpen.
Het herkennen van dit soort patronen in kennisontwikkeling wordt gestimuleerd door creatief, fractaal en serendipisch denken en leidt
tot toepassen in innovatieve werkvelden als
biomimicry (zie kader). Als ontdekkingen en
innovaties schaalbaar zijn via fractale patronen kunnen we bingo roepen.  IWRM is een
bewezen op te schalen concept en Landscape
Restoration lijkt ook net zo’n succesvol containerbegrip te zijn. Doen dus.
Aardwetenschappers zijn door hun relativering van tijd geneigd tot geduld vermoed ik.
En dat delen we met theoretische en experimentele fysici die recent nog bewezen dat de
botsing van twee zwarte gaten zo’n 15 miljard
lichtjaren geleden meetbare zwaartekrachtgolven opleveren. Bij zoveel wijsheid blijf ik
maar het liefst bescheiden en probeer het
water in Rwanda effectiever bij te laten dragen aan welvaart en welzijn van de lokale
bevolking. Op de meeste dagen zeggen mijn
klotsende hersenen dat het werk in Rwanda –
net als werk in Mozambique en Egypte, ons
eigen landje en andere delen van de wereld –
wel ergens goed voor is. Al is het alleen maar
omdat het bijdraagt aan vergroting van
human capital: het meest kostbare wat we als
mensheid bezitten.
Ebel Smidt

. nwo & nioz

NICO: expeditie over veranderende oceanen
Hoe krijgen we grip op de kansen en bedreigingen van de zeeën die aan
het veranderen zijn? In de nationale, multidisciplinaire expeditie
Netherlands Initiative Changing Oceans (kortweg NICO) verzamelen
onderzoekers van ruim twintig organisaties kennis om Nederland
hiervoor beter toe te rusten. NWO en NIOZ organiseren samen de
expeditie ten behoeve van de Nederlandse mariene onderzoeksgemeenschap van onder meer aardwetenschappers en biologen.
> Vanaf de Pelagia, het onderzoeksschip
van NWO-instituut NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), doen
ongeveer 100 wetenschappers van december
2017 tot juli dit jaar onderzoek naar de veranderde oceanen. Schrijvers, fotografen en journalisten kijken op diverse etappes over hun
schouder mee. NICO vaart grofweg via de
Atlantische Oceaan naar de Cariben en weer
terug via de Noordzee naar de Azoren.
NWO en NIOZ geven met deze expeditie een
impuls aan de Nederlandse mariene onderzoeksgemeenschap. En passant geeft NICO
invulling aan kennisvragen uit de Oceanennotitie die in  april 2017 door de Rijksministerraad goedgekeurd werd. De notitie zet het
belang uiteen van gezonde en veerkrachtige
oceanen. Duurzaam beheer en gebruik vergt
breed en vaak multidisciplinair onderzoek
naar bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen,
zeespiegelstijging, ecologie en vervuiling.

Foto boven: De RV Pelagia in Atlantische wateren. Foto midden: De stoffilter van het NIOZ
op zee. Foto onder: Route van de twaalf etappes
van de NICO-expeditie.

Selectieprocedure / De selectie van
onderzoeksvoorstellen verliep op een voor
NWO bijzondere manier. Na een open call
voor voorstellen konden onderzoekers hun
plannen kort beschrijven. Tijdens twee workshops werden de voorstellen toegelicht en
gebundeld. De wetenschappelijke begeleidingscommissie onder leiding van prof. Jack
Middelburg (aardwetenschappen UU) hakte
waar nodig knopen door. Op deze manier is
het gelukt bijna alle voorstellen ‘aan boord’ te
krijgen. Zo organiseerden NWO en NIOZ in
heel korte tijd (van augustus tot november

2017) een vaarprogramma waarbij onder
meer aardwetenschappers, biologen, oceanografen en ecologen met elkaar op pad gaan.
Verder was er een oproep aan masterstudenten om mee te varen, zodat ze praktische
onderzoekservaring kunnen opdoen. Per leg
varen enkele masterstudenten mee.

Legs / In totaal telt de NICO-expeditie
twaalf etappes, of ‘legs’ in Engelse zeevaarttermen. De eerste leg eindigde op de vooravond van de jaarwisseling. Het meer aardgerichte onderzoek vindt plaats tijdens vijf legs.
In leg 1 (Texel naar Las Palmas) werden boorkernen genomen ten behoeve van paleo-klimaatonderzoek. Leg 2 onderzoekt het Saharastof in de Atlantische Oceaan. Tijdens leg 7,
van Sint Maarten naar Nassau, ligt de focus
op hetgeen de Mississippi in de Golf van Mexico achterlaat. Op leg 9 kijken onderzoekers
naar de functie van onderwaterkloven (specifiek de Whittard canyon) in relatie tot voedingsstoffen. De laatste leg, nummer 12, gaat
onder meer over de gevolgen van diepzeemijnbouw.  
De expeditie is via de website www.nico-expeditie.nl en diverse sociale media kanalen te
volgen.Ook verschijnen achtergrondartikelen
op een themapagina van de website Kennislink.
René Prop
r.prop@nwo.nl
Foto’s: NICO Expedition

’Een nieuwe generatie mariene
wetenschappers is opgestaan’
> De eerste NICO-etappe zit erop! Volgens
de kapitein hebben we nu precies 2018 mijl
gevaren, toepasselijk! Wij hebben het laatste
station gedaan en zetten koers naar Las Palmas: een mooie gelegenheid om de balans op
te maken.
Ons avontuur begon precies twee weken geleden vanaf Texel – niet helemaal zonder gebreken en ook onderweg zijn we het een en
ander aan materiaalpech tegengekomen.
Door de inzet en het aanpassingsvermogen
van de bemanning is het toch gelukt ons volledig geplande programma te draaien. Wat
natuurlijk ook hielp, was het uitstekende
weer. Dat maakt het werken niet alleen een
stuk aangenamer, maar het is dan ook veel
gemakkelijker om zware apparatuur over
boord te zetten en weer binnen te halen van-

wege weinig golfslag. Nog belangrijker: er zijn
tijdens de tocht geen ongelukken gebeurd en
er is geen wetenschappelijke apparatuur
kapot gegaan of kwijtgeraakt.

45 meter kernmateriaal / Wat houden we over aan deze vaartocht? We hebben 6
stations aangedaan, waar we in totaal meer
dan duizend monsters hebben genomen, verdeeld over de waterlaag en het sediment.
Toen we wegvoeren, was het wateroppervlak
nog geen tien graden; inmiddels is het meer
dan twintig graden Celsius. Het diepste monster kwam van 4400 meter, het ondiepste van
het wateroppervlak.
Daarnaast is er meer dan 45 meter kernmateriaal uit de bodem van de Atlantische Oceaan
gehaald. In totaal zijn we meer dan 65 uur

met het nemen van monsters bezig geweest,
werk voor 10 wetenschappers en 12 bemanningsleden.

Het Grote Analyseren / Is de
opbrengst hoog? Of juist laag? Het cliché wil
natuurlijk dat de uitkomsten van zulk onderzoek niet zijn uit te drukken in een getal, laat
staan in een prijs. De toekomst zal leren of
NICO-1, met de weinig romantische code
64PE428, succesvol zal zijn gebleken. Wellicht
zijn de resultaten die uit onze monsters naar
boven komen drijven voorspelbaar, misschien
controversieel en wie weet spectaculair.
Natuurlijk is elke vaartocht spannend en
avontuurlijk. Soms weet je al tijdens de expeditie of je succesvol bent geweest: wij zullen
onze nieuwsgierigheid echter nog een tijdje
moeten bedwingen. Gezien de hoeveelheid
materiaal, in combinatie met hetgeen nog
verzameld wordt op de toekomstige NICOetappes, kan het haast niet anders dat er iets
spannends huist in de beestjes, het water of
het sediment, inmiddels veilig opgeborgen in
koelkasten, vriezers en containers. Onze tocht
zit er bijna op, maar het meeste werk ligt nog
voor ons: zodra wij en de samples weer thuis
zijn, begint het Grote Analyseren pas.
Maar is er nog een andere, tastbare opbrengst.
Een nieuwe generatie mariene wetenschappers is opgestaan. Zeven studenten van de
Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit
zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering
van ons programma. Zij hebben met eigen
ogen gezien en met eigen handen ervaren
wat de basis is voor menig wetenschappelijk
artikel, waar zij anders enkel vanuit de collegebanken mee in aanraking waren gekomen.
Met het vooruitzicht van de NICO-tochten die
nog komen, denk ik dat de overdracht van de
wetenschapspraktijk op volle oceaan, in veilige handen aan het raken is.
Lennart de Nooijer
lennart.de.nooijer@nioz.nl
Foto’s: NICO Expedition

Groepsfoto van de wetenschappers en bemanning tijdens Leg 1.
Foto Thijs Heslenfeld
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NICO-etappe 1 / 27-12-2017, RV Pelagia
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Retentie van
Radioactief afval in de
Rupel Klei
In het OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) wordt onderzocht hoe
veilige, lange termijn eindberging van radioactief afval in diepe ondergrondse lagen mogelijk
is. De Rupel Klei is een van de formaties waar onderzoek naar wordt gedaan. Alwina Hoving
van de Universiteit Utrecht focust zich in haar promotieonderzoek op de chemische
interacties tussen radionucliden en Rupel Klei.

Werken in een ‘glovebox’
met zuurstofloze
condities.

Links: Vers Rupel klei monster. Midden: kleurmethode voor de karakterisatie Rupel klei. Rechts: Onder hoge druk en zuurstofloze
condities het poriewater uitpersen.

Chemische interacties / Er zijn verschillende typen formaties die geschikt zouden kunnen zijn voor zo’n eindberging, zoals
zoutafzettingen, graniet en kleiformaties. De
belangrijkste functie van eindberging is om
het radioactieve afval te isoleren van het aardoppervlak en de biosfeer. De verpakking van
het afval en de gebouwde ondergrondse faciliteit vormen de eerste barrière. De geologische
formatie vormt vervolgens een dikke hydraulische barrière die moet voorkomen dat bij
eventuele lekkage opgeloste radionucliden
uit het afval naar het aardoppervlak getransporteerd kunnen worden. Kleiformaties zijn
goede hydraulische barrières en hebben ook
de eigenschap dat ze de verspreiding van
radionucliden kunnen voorkomen door chemische interacties.

Deze chemische interacties bestaan uit
adsorptie van radionucliden aan de kleimineralen en redoxreacties. Bij een redoxreactie
worden elektronen overgedragen van het ene
molecuul naar het andere. Hierdoor komt het
molecuul in een andere redoxtoestand, zoals
bijvoorbeeld het metaal ijzer (Fe0) dat kan
oxideren naar ijzerroest (Fe3+). Moleculen in
verschillende redoxtoestanden hebben verschillende eigenschappen en kunnen bijvoorbeeld beter of juist minder goed oplosbaar
zijn in water. Mijn promotieonderzoek focust
op deze chemische interacties tussen de klei
en radionucliden. De klei die centraal staat in
mijn onderzoek is de Rupel Klei, in België de
Boomse Klei, waarnaar in België al decennia
onderzoek gedaan wordt in het kader van
opslag van radioactief afval.

Hogere saliniteit / Om de chemische
interacties tussen de Rupel Klei en radionucliden te kunnen voorspellen, moeten we eerst
weten welke stoffen en mineralen die hierbij
een rol kunnen spelen in de klei aanwezig
zijn. Er is al veel onderzoek gedaan aan de
Boomse Klei in België. Over de samenstelling
van het poriewater en de variatie aan redoxactieve mineralen in de Rupel Klei in Nederland
is echter veel minder bekend.
Om dit te onderzoeken is vers sediment nodig
dat niet is blootgesteld aan zuurstof. De
redoxactieve mineralen (mineralen die redoxreacties kunnen aangaan) in de Rupel Klei
zijn namelijk niet stabiel wanneer ze in aanraking komen met zuurstof. Bijvoorbeeld het

mineraal pyriet (FeS2) wordt dan omgezet
naar een ijzeroxide, waarbij zuur vrijkomt en
sulfaat oplost in het poriewater. In een zuurstofloze kast (glovebox) heb ik analyses uitgevoerd om verse monsters van twee boringen
in Nederland te karakteriseren. Het poriewater van de Rupel Klei in de kernen uit het
zuidwesten van Nederland blijkt een veel
hogere saliniteit te hebben dan dat van de
Boomse klei in België. Dit zoutgehalte kan
invloed hebben op de adsorptie van radionucliden aan de klei, omdat ze moeten concurreren met de andere ionen die aanwezig zijn
in het poriewater.
Analyses van de sedimenten lieten zien dat de
Rupel Klei in het zuidwesten van Nederland
minder pyriet en carbonaat bevat dan de klei
uit de diepe locatie in het zuidoosten. Ook zat
er in de kernen uit het westen een kleine hoeveelheid ijzeroxides. Waarschijnlijk komt dit
verschil door oxidatie. De pyriet oxideert naar
ijzeroxide en het zuur dat hierbij vrijkomt
lost de carbonaten op. Mogelijk heeft de oxidatie in de Rupel Klei in het zuidwesten insitu plaatsgevonden. Tijdens erosie, nog voor
de afzetting van de bovenliggende Breda Formatie, zou een oxidatiefront de Rupel Klei
bereikt kunnen hebben.

Elektrochemisch versus
chemisch / Chemische karakterisatie van
redoxactieve mineralen in de Rupel Klei vertelt ons hoeveel er van een mineraal aanwezig
is. Dit zegt echter niet altijd iets over hoeveel
hiervan kan reageren met een radionuclide.
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> Radioactief afval in Nederland is afkomstig van verschillende bronnen zoals kernenergie, de productie van medische isotopen
en de industrie. Dit afval wordt nu bovengronds in speciale gebouwen op het terrein
van COVRA bij Borssele opgeslagen. Deze
bovengrondse opslag is veilig, maar wordt
niet gezien als definitieve oplossing voor een
groot deel van het radioactieve afval. Het
meeste opgeslagen radioactieve afval is namelijk niet binnen 100 jaar vervallen tot veilige
stralingsniveaus. Voor dit afval is een periode
van insluiting van duizenden jaren of langer
nodig. Hiervoor is eindberging in stabiele geologische formaties in de diepe ondergrond
voorzien.

De concentratie van het geoxideerde selenium en uranium in water wordt
lager door de reactie met Rupel klei. Afhankelijk van de mineralen die
aanwezig zijn in de Rupel klei ‘verdwijnt’ (adsorbeert of reduceert) de Se
of U langzamer of sneller. De grijze lijn is de oorspronkelijke Rupel klei,
de rode lijn is geoxideerde Rupel klei met ijzeroxides, de oranje lijn
Rupel klei met minder pyriet, en de blauwe lijn Rupel klei met
ijzermonosulfides.

Een voorbeeld hoe een meting met de elektrochemische opstelling eruit ziet.
De grote zwarte piek met schouder is de stroom die je krijgt als je een Rupel
kleimonster oxideert. Deze grote piek bestaat uit een scherpe piek (grijze
piek) die komt van de Fe-klei oxidatie, en de brede piek (gele piek) die komt
van pyriet oxidatie. Sideriet, ook aanwezig in de Rupel klei, geeft geen piek
(groene lijn) in de elektrochemische meting.
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Een voorbeeld hiervan zijn kleimineralen die
ijzer (Fe) bevatten. Soms is alle ijzer redoxactief, soms slechts een deel, en soms is de ijzer
helemaal niet redoxactief. Dit is moeilijk te
voorspellen en hangt af van de hoeveelheid
ijzer in het kleimineraal, waar het in de structuur zit en welk type kleimineraal het is.
Een manier om te kwantificeren hoeveel van
dit ijzer in kleimineralen (Fe-klei) redoxactief
is, is met behulp van elektrochemie. Bij een
redoxreactie worden elektronen van het ene
molecuul naar het andere getransporteerd.
Transport van elektronen kunnen we meten
als elektrische stroom. In een elektrochemische opstelling voegden we het kleimineraal/
sediment toe dat vervolgens oxideert of reduceert. Door toevoeging van een extra stof aan
de oplossing verplaatsten de elektronen zich
van het mineraal naar de elektrode, waardoor
een stroompiek ontstond. De oppervlakte van
de piek geeft aan hoeveel elektronen verplaatst zijn en zo kan de redoxcapaciteit van
een mineraal gekwantificeerd worden.
Bij de oxidatie van de Rupel Klei zijn er verschillende bestanddelen die redoxactief zijn.
De totale stroompiek is opgebouwd uit elek-

Kleiformaties kunnen
de verspreiding van
radionucliden voorkomen
door chemische interacties

tronen die vrijkomen door de oxidatie van Feklei, pyriet, sideriet en organisch materiaal.
Deze verschillende sub-stroompieken kunnen
we deels distilleren uit de totale stroompiek.
Oxidatie van pyriet geeft namelijk een brede
stroompiek, oxidatie van Fe-klei en organisch
materiaal geven een smalle piek. Met deze
methode konden we concluderen dat een
klein deel van de Fe-klei in de Rupel Klei
redoxactief is. In principe heeft pyriet een
veel grotere redoxcapaciteit dan Fe-klei, maar
aangezien er in de Rupel Klei veel meer kleimineralen aanwezig zijn (>30%) dan pyriet
(<5%), kan Fe-klei mogelijk wel een belangrijke rol spelen in reductie, en daarmee retentie, van radionucliden.

Retentie van radionucliden / Urani-

Elektrochemische opstelling om
redoxeigenschappen te meten.

um (U) en selenium (Se) zijn radionucliden
die voorkomen in radioactief afval en die
redoxactief zijn. In hun meest geoxideerde
vorm (U6+ en Se6+ en Se4+) zijn ze goed oplosbaar in water. In gereduceerde toestand (U4+
en Se0) zijn ze slecht oplosbaar in water en
vormen ze een vaste stof.
De Rupel Klei bevat redoxactieve mineralen

. aankondiging

Het is een ingewikkelde mengeling aan reacties en interacties tussen de verschillende
mineralen in de Rupel Klei en de verschillende radionucliden. Electrochemische en chemische karakterisatie van het sediment helpen bij het begrijpen en het voorspellen van
de reacties en van de concentraties van de
radionucliden in het poriewater.
Alwina Hoving
A.L.Hoving@uu.nl, A.L.Hoving@tno.nl
Dit promotieonderzoek is uitgevoerd in het kader van
OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA).
OPERA wordt gefinancierd door het ministerie van Economische
Zaken en Electriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland en
gecoördineerd door COVRA.

15-16 maart 2018: Koningshof, Veldhoven

Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 2018
Om de twee jaar komen Nederlandse aardwetenschappers samen tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC). De 14e editie van het NAC vindt plaats op donderdag 15 en vrijdag
16 maart in Veldhoven. Zoals gebruikelijk zal er veel aandacht zijn voor de verschillende disciplines
binnen de aardwetenschappen en voor het presenteren van onderzoeksresultaten van jonge aardwetenschappers.
Keynote sprekers / Susanne Buiter, Geological Survey of Norway: Solid Earth
Olga Prieto Ballesteros, Centre de Astrobiologica – INTA: Planetary science
Torbjörn Törnqvist, Tulane University: International sinking Delta’s
Hylke de Vries, KNMI: Climate Change (hurricanes)
NWO / NWO financiert mee aan de organisatie van het NAC en reikt er om de twee jaar de
Vening Meinesz prijs uit. Deze prijs van 10.000 euro is bestemd voor aardwetenschappers die korter dan zes jaar geleden gepromoveerd zijn en als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam zijn in
Nederland.
Verder zal NWO in het kader van de in 2017 afgeronde reorganisatie de nieuwe adviesraad voor de
aardwetenschappen presenteren. Deze adviesraad, onder voorzitterschap van Henk Dijkstra, gaat
onder meer het domeinbestuur van NWO Exacte en Natuurwetenschappen strategisch advies
geven over de aardwetenschappen.
Tijdens het NAC organiseert NWO sessies over IODP en ICDP, aardobservatie, over het nieuwe
NWO (de plannen over Veni-Vidi-Vici, het Open Programma), over het Origins Center c.q. het exoplaneten onderzoek. Het KNGMG organiseert op 15 maart het Science and Society debat.
Verdere informatie / Locatie: NH Koningshof, Locht 117, 5504 RM, Veldhoven, The Netherlands.
Registratie via: www.nacgeo.nl. Contact: info@nacgeo.nl

. agenda

. personalia

12-15 februari 2018

Nieuwe leden

SnowHydro 2018 — International Conference
on Snow Hydrology, Heidelberg, Germany.
Voor meer info: http://www.geog.uni-heidelberg.de/hydro/snow2018.html

drs. W. Asyee
dr. A. Daniilidis
E.A. Haan
dr. ir. M. Kortekaas
dr. J.H. Loosveld
E. Peereboom
dr. J.F. van Winden

15 februari 2018
GeoVusie Symposium ‘H2O on Earth, pastpresent-future’, Vrije Universiteit Amsterdam.
Meer info op: facebook.com/symposiumGeoVusie

6 maart 2018
Kring-Noord lezing: Geology of the Eifel: an
introduction – by Jack Lanting
info: www.kngmg.nl/kringnoord

Verhuisbericht leden
drs. W.E. Busser
drs. L. Haaring
dr. A.S. van der Molen
dr. M. Vreugdenhil
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en Se en U zijn redoxactief. Of, hoe en hoe
snel ze met elkaar reageren is nog niet in
detail onderzocht. Naast redoxreacties kan
retentie van radionucliden ook plaatvinden
door adsorptie aan kleimineralen en aan
eventueel aanwezige ijzeroxides. Er zijn nog
veel vragen. Kunnen Se4+ en U6+ gereduceerd
worden door Fe-klei? Als dat niet zo is, kunnen Se4+ en U6+, als ze geadsorbeerd zijn aan
klei, alsnog gereduceerd worden door pyriet?
De uiteindelijke concentratie van radionuclides in oplossing hangt af van of ze gereduceerd of geadsorbeerd zijn.
Uit mijn experimenten blijkt dat na een uur
de meeste Se4+ en U6+ geadsorbeerd is. Na verloop van tijd vindt er reductie plaats en worden de vaste stoffen Se0 en U4+ gevormd. Van
Se is uiteindelijk 99.8% uit de oplossing verwijderd, waarvan bijna alles gereduceerd is.
Van U is 97.6% uit de oplossing verwijderd,
waarvan ongeveer 10% geadsorbeerd blijft en
niet gereduceerd is. Als er ijzeroxides aanwezig zijn dan gaat de adsorptie veel sneller,
maar vindt er geen reductie plaats. De concentraties van de radionuclides in oplossing
blijven dan uiteindelijk ook hoger.
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Brand in de Braziliaanse savanne.
Foto: Guido van der Werf

Bosbranden op wereldwijde schaal
Verloren werelden herscheppen uit stukjes tand en bot
NICO: expeditie over veranderende oceanen
Het water en welzijn van Rwanda
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