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 Van aardgas naar  
aardwarmte  / Het is u vast niet ontgaan: de 
Nederlandse regering heeft eind maart 2018 besloten om 
de gasproductie in het Groningen veld geheel te stoppen in 
2030. Eind vorig jaar publiceerde het Netherlands Journal 
of Geosciences (NJG) in een speciale uitgave een overzicht 
van de wetenschappelijke kennis van de geïnduceerde aard-
bevingen in Groningen tot dan toe. Het feit dat de aardbeving 
bij Zeerijp (M=3.4) begin dit jaar binnen de marges van de 
risicomodelleringen van veel wetenschappers viel en der-
halve niet als een verrassing kon worden beschouwd, telt 
niet meer mee. Er is echter nog veel wat we niet begrijpen 
– het onderzoek gaat dus door: meer kennis vergaren over 
hoe gasproductie uit het Groningse gasveld aardbevingen 
opwekt, inclusief de factoren die verantwoordelijk zijn 
voor vertraagde aardbevingsreacties op veranderingen  
in productie. Onderzoekers onderschrijven unaniem dat 
de aardbevingsactiviteit nog jaren na het stoppen met  
de gaswinning zal aanhouden. Het had allemaal weinig 
impact op de besluitvorming. 

Het publiek en de politiek reageerden positief op het  
verrassende besluit van het kabinet. Het serieus nadenken 
over en overzien van de consequenties van deze beslissing 
is pas net begonnen. De discussie richt zich voornamelijk 
op hoe we zo snel mogelijk ‘van het gas af’ moeten. Dit is 
begrijpelijk gezien het ongemak van de bevingen voor de 
bewoners van de provincie Groningen. Inmiddels heerst in 
heel Nederland een anti-aardgas stemming. Dit sentiment 
is als olie op het vuur geweest rondom de maatschappelijke 
discussie over energietransitie: weg van fossiele brandstof-
fen. Dit alles om de CO

2
-uitstoot te beperken en daarmee de 

doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te realiseren. 
In 2050 moet de CO

2
-uitstoot 80 tot 95 procent minder zijn 

dan in 1990. Onderhandelingen voor een nieuw Klimaat-
akkoord voor Nederland zijn momenteel in volle gang.  
In juli 2018 moet dit akkoord op hoofdlijnen rond zijn. 
Doel is om in 2030 de uitstoot van CO

2
 met 49% terug te 

dringen. Begin 2019 moet het akkoord in werking treden.

Verwarming van huizen, kantoren en fabrieken gebeurt nu 
bijna exclusief met behulp van aardgas. Het streven is dat 
rond 2030 tenminste een kwart van alle woningen van het 
aardgas af is. Die twee miljoen woningen zullen voorzien 
zijn van isolatie en elektrische warmtepompen, of aange-
sloten zijn op een duurzaam warmtenet. Aardwarmte kan 
hierbij een belangrijke rol gaan spelen als de geologische 
karakteristieken van de ondergrond dat toelaten. Geothermie 
in Nederland staat nog in de kinderschoenen al zijn de 
ambities groot: een groei van de huidige 3 PJ (PetaJoule) naar 
110 PJ in 2050 is nodig om dit waar te maken (=15 procent 
van de totale warmtevraag!). De vereiste kennis zal o.a. 
geleverd moeten worden door instituties als EBN, TNO en 
Deltares, belangrijke werkgevers voor aardwetenschappers. 
Een van de afspraken in het klimaatakkoord zou wel eens 
kunnen zijn dat Energie Beheer Nederland (EBN), ooit 
opgericht voor olie- en gaswinning, verandert in een ‘groen’ 
staatsbedrijf en daarmee een regiefunctie krijgt in de 
Nederlandse energietransitie. Door de activiteiten van de 
olie-, gas- en overige mijnbouwindustrie is de ondergrond 
van Nederland goed in kaart gebracht. Mocht geothermie 
rond grotere steden en voor het midden- en klein bedrijf 
(MKB) een optie worden voor de warmtevoorziening dan is er 
nog veel fijnmazig en doelgericht (aard-) wetenschappelijk 
werk aan de winkel. Momenteel wordt nog maar 2 procent 
van de Nederlandse kassen verwarmd met behulp van 
aardwarmte. 

De vliegende haast om Nederland aardgasvrij te maken komt 
wat plots en door de omstandigheden afgedwongen over. 
Aardgas is de meest CO

2
-vriendelijke van de fossiele energie-

bronnen. Een belangrijk deel van de wereld investeert in 
een energietransitie ‘weg van steenkool’. In de Verenigde 
Staten heeft het succes van schaliegas het gebruik van kolen 
sterk doen dalen. In China doen ze er alles aan om minder 
kolen te verstoken in hun elektriciteitscentrales en worden 
er onder meer langetermijncontracten gesloten met gas-
exporterende landen. Ook in Europa neemt de vraag naar 
aardgas alleen maar toe en lijkt het een sleutelrol te gaan 
spelen in de transitie naar een koolstofarme economie.  
De internationale energietransitie dient een gemeenschap-
pelijk duurzaam doel, maar kent verschillende snelheden. 
Nederland behoort helemaal niet tot de Europese koplopers 
op het gebied van duurzaam energieverbruik. Het huidige 
beleid is er op gericht plotseling een voortrekkersrol te 
gaan vervullen. Ik hoop van harte dat dat lukt – de praktijk 
zal het uitwijzen.

Lucia van Geuns
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‘Geothermie in Nederland staat 
nog in de kinderschoenen al zijn 
de ambities groot’
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. fotoprijs nac

 >  De foto toont een detail van een net naar 
het oppervlak gehaalde boorkern met daarin 
een opvallend kleurrijk en fijngelamineerd stuk 
banded iron formation (BIF), afkomstig van zo’n 
honderd meter diep onder de grond . De naar 
boven gehaalde stukken kern zijn in rijen in een 
aluminium doos gelegd. De stratigrafische top is 
gemarkeerd met oranje pijlen en het gesteente 
is nat besprenkeld om de kleuren beter tot uiting 
te laten komen.

Ik heb de foto genomen nabij het plaatsje Kuru-
man, Zuid-Afrika, richting de Kalahariwoestijn.  
In september en oktober van vorig jaar was ik 
daar om toezicht te houden op een eenmalig 

boorproject ten behoeve van mijn promotie-
onderzoek. Het doel: een zo volledig mogelijke 
boorkernintersectie dwars door de Kuruman 
Formatie. Deze eenheid van circa 200 meter dik 
en 2,48 miljard jaar oud bestaat in zijn geheel uit 
BIF, een chemisch sedimentair gesteente gevormd 
in de ijzerrijke en zuurstofloze oceanen van  
de vroege aarde. De achterliggende reden: het 
onderzoeken van cyclische patronen in de strati-
grafie van de BIF en hun mogelijke verband met 
astronomische klimaatforcering. 

Uren kun je er naar kijken, naar de regenboog- 
en pasteltinten, de laagjes, en je afvragen wat 
voor betekenis ze hebben. Zijn het jaarlagen, 

getijden afzettingen, turbidieten? Of kijken we 
vooral naar diagenetische structuren? En vooral: 
waar zitten de Milankovitch-cycli? We gaan het 
uitzoeken.

Margriet Lantink

Met dank aan:
Dr F.J. Hilgen, prof. dr P.R.D. Mason, prof. dr N.J. Beukes, dr H. 
Tsikos, dr J.H.F.L. Davies, prof. Dr U. Schaltegger, M. Roeterink, 
S. Hilgen, A. Birch, J.W.C. Botha, Orex Exploration, OB Mining 
and Drilling, AGES, Boart Longyear, NWO Open Programma 
grant ALWOP.192 en Swiss National Science Foundation grant 
200021_169086.

Freshly drilled banded iron formation, 
Kuruman, Zuid-Afrika
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ICT-medewerkers van de faculteit Geowetenschappen en MSc-studente Laura Coumou 
werden goede bekenden van elkaar tijdens hun zoektocht naar een computer op de 
Universiteit Utrecht die krachtig genoeg was om de berekeningen voor haar 
scriptieonderzoek te draaien. De vele uren die Coumou vorig jaar doorbracht achter 
een ratelende computer, al ploegend door talrijke berekeningen, resulteerden 
uiteindelijk in haar afstudeerscriptie over de relatie tussen bodemdaling en landgebruik 
in de Mekongdelta, de rijstschuur van Vietnam. Als klap op de vuurpijl werd haar scriptie 
beloond met de KNGMG Escherprijs, uitgereikt tijdens het afgelopen NAC in Veldhoven.

Bodemdaling  
  en landgebruik 
     in Vietnam

Rijstbouw in Vietnam  |  Foto: Khánh Hmoong / Flickr

. Escherprijs

Geo.brief


5

G
eo

.b
rie

f 4
 / 

20
18

Voor Coumou kwam de aankondiging dat zij 
dit jaar de Escherprijs met haar MSc-scriptie 
had gewonnen als een totale verrassing tijdens 
een verblijf in het buitenland. “Ik kreeg een 
belletje van een onbekend nummer. Maar ik 
dacht: vast werk-gerelateerd, dat komt later 
wel weer. Pas toen ik op mijn vakantieadres 
mijn mail checkte trof ik een mailtje aan met 
het nieuws. Toen viel bij mij ook het kwartje, 
er was mij al een paar keer gevraagd of ik dit 
jaar naar het Nederlands Aardwetenschappe-
lijk Congres (NAC) in Veldhoven zou komen. 
Het was een mooi cadeautje van mijn scriptie-
begeleiders, zij hadden de scriptie namelijk 
achter mijn rug om aangemeld.”
Ze oogt ontspannen tijdens het interviewge-
sprek in Utrecht, in de week voor de uitreiking 
van de Escherprijs in Veldhoven – en waarom 
ook niet: Coumou is succesvol afgestudeerd, 
heeft al een baan op zak, een wetenschappelijk 
artikel op basis van haar prijswinnende onder- 
zoek in de maak (inmiddels gepubliceerd) en 
nog een vakantie in het buitenland in het 
vooruitzicht. 
Utrecht is ook de stad waar Coumou de afge-
lopen jaren haar studie Aardwetenschappen 
volgde. Al snel bleken de fysisch geografische 
vakken haar het beste te bevallen, vertelt ze: 
“De stenen waren niet echt mijn ding, merkte 
ik. De aardkern en mantel zijn mij net te 
abstract, ik vind het fijner als dingen wat  
tastbaarder zijn.”

Aaneenschakeling
Terwijl Coumou haar studiejaren doorneemt 
valt op hoe het gevolgde pad een logische 
aaneenschakeling vormt: haar fascinatie voor 
onderzoek naar water begon al gedurende 
haar bachelorstudie en net toen ze met haar 
masteropleiding begon won ze een studie-
beurs van Topsector Water, het consortium 
van verschillende Nederlandse waterbedrijven 
en kenniscentra. Coumou was daardoor auto-
matisch twee jaar lang actief als ambassadeur 
Topsector Water. En dat bleek weer een opstapje 
te zijn voor haar studiestage bij Arcadis,  
hetzelfde bedrijf waar ze sinds april werkt. 
Coumou: “Als waterambassadeur kon ik zelf 
bepalen welke evenementen ik bijwoonde, 

het was erg vrijblijvend. Je leert er wel veel 
mensen kennen die werkzaam zijn in de 
watersector en uiteindelijk ben ik daardoor 
ook aan mijn stage gekomen. Ik woonde een 
presentatie bij van een medewerker van Arcadis, 
en achteraf vroeg ik hem of er nog plek zou 
zijn voor een stage. Dat bleek uiteindelijk zo, 
en nu kan ik daar ook blijven werken. Dat was 
allemaal niet gepland.”
Haar afstudeeronderzoek blijkt een logische 
combinatie van de twee specialisaties waar ze 
zich op focuste gedurende haar masteropleiding 
Earth Surface and Water. “Mijn hoofdspeciali-
satie was kust- en riviermorfodynamiek. Daar-
naast richtte ik mij ook op Natural Hazards & 
Earth Observation, hier kwam remote sensing 
om de hoek kijken. In mijn afstudeeronderzoek 
had ik ook allebei nodig, een combinatie van 
de kennis en de technieken.”
Het combineren van deze twee specialisaties 
leverde dan ook een behoorlijk lange scriptie-
titel op die zelfs bij Coumou nog niet helemaal 

vloeiend over de tong rolt: Relating Land Sub-
sidence to Land Use through Machine Learning 
using Remote-Sensing Derived Data – A case 
study in the Mekong Delta, Vietnam.

Wat heb je precies onderzocht?
“Ik wilde graag een koppeling maken tussen 
bodemdaling en remote sensing. Wij – mijn 
drie begeleiders en ik – kwamen er achter dat 
er maar weinig bekend is over de relatie tussen 
bodemdaling en type landgebruik. Wat eigen-
lijk best jammer is, want het zou het bodem-
dalingsprobleem inzichtelijk kunnen maken 
en houvast aan overheden bieden om maat-
regelen te nemen. Op basis van de bodem-
dalingsprocessen is er ook zo’n verband te 
verwachten. Mijn onderzoek spitste zich uit-
eindelijk toe op drie vragen: hoeveel daalt elk 
type landgebruik? Is er na een verandering 
van landgebruik een verandering van de  
snelheid van bodemdaling?  En als laatste:  
in hoeverre valt aan de hand van het type 
landgebruik te voorspellen hoeveel bodem-
daling te verwachten is? 
Maar het is niet voor niks dat hierover nog  
zo weinig gegevens zijn: er zijn wel instru-
mentaria voor het meten van bodemdaling, 
maar om op deltaschaal de snelheden in 
kaart te brengen vormt een grote uitdaging.”

Waarom is dat zo moeilijk?
“Stel dat ik jou in een grasveld zet en vraag: 
hoe snel daal je – hoe pak je dat aan? Om te 
beginnen heb je een absoluut nulpunt nodig, 
dat is al een uitdaging. Soms komt er in een 
gebied sediment bij, neem je dat ook mee? 
Bovendien: één meetpunt zegt niet zo veel, 
wanneer je een representatieve snelheid per 
landgebruikstype wilt weten zijn er veel meer 
meetpunten nodig. Omdat het bij bodemdaling 
om millimeters tot centimeters per jaar gaat, 
heb je ook nauwkeurige, en dus kostbare, 
apparatuur nodig. Als je nu start met meten, 
dan heb je alleen maar data van dit moment 
– maar om bodemdaling te meten heb je een 
meetserie nodig. Zo kwam remote sensing om 
de hoek kijken, want satellieten hebben al 
een hele tijd data verzameld. Uit radarbeelden 
zijn hoogtes en daarmee bodemdalingssnel-

Laura Coumou
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heden te halen. Uit andere satellietbeelden 
valt landgebruik af te leiden.”

Was er een speciale reden om de Mekong-
delta in Vietnam te gaan onderzoeken?
“Op basis van nieuwe hoogtedata is duidelijk 
dat deze delta inmiddels al onder de zeespiegel 
ligt en door zal blijven dalen. Het is een voor-
beeld van een delta die een groot probleem 
gaat krijgen als het op deze wijze blijft zakken. 
De Mekongdelta is te vergelijken met Neder-
land: er wonen zo’n achttien miljoen mensen, 
er is steeds meer bebouwing, en het grootste 
gedeelte van de delta wordt voor landbouw 
gebruikt. Het is een van de belangrijkste plek-
ken ter wereld voor rijstproductie, en Vietnam 
exporteert daar veel van. Dus als het daar mis 
gaat, dan voelen wij het hier uiteindelijk ook.”

Wat voor landgebruik kent de delta zoal?
“Ik heb zo’n zestien typen gebruikt, en je ziet 
over de afgelopen tientallen jaren enkele 
trends. In de eerste plaats is er de urbanisatie 
en een steeds intensievere landbouw, met 
name in de rijstproductie. Tegenwoordig  
kunnen ze drie keer per jaar oogsten, vroeger 

was dat slechts één keer. Sommige gebieden 
waren in de jaren tachtig en negentig nog niet 
eens ontgonnen, nu wel. Een andere trend is 
dat mangroves aan de kust worden gekapt voor 
het ontwikkelen van commerciële garnaal-
visserij, dat is op zichzelf al niet zo’n goede 
ontwikkeling aangezien mangroves een 
natuurlijke bescherming tegen de zee vormen.
Voor de bodemdaling van de delta was al een 
database beschikbaar, maar voor het landge-
bruik nauwelijks; dus besloot ik om zelf kaarten 
te maken op basis van beschikbare satelliet-

beelden. Ik heb vier kaarten gemaakt voor de 
periode 1988 tot 2009 omdat we een serie 
nodig hadden om ook te kunnen testen of een 
verandering van landgebruik in het verleden 
nog invloed heeft op huidige bodemdalings-
snelheden.”

En toen het meest vernuftige gedeelte van 
je afstudeeronderzoek: machine learning. 
Wat houdt dat in?
“Waar het op neer komt is dat je een algoritme 
naar patronen in een grote dataset laat zoeken 
en deze patronen gebruikt om classificaties  
te maken of voorspellingen te doen op basis 
van vergelijkbare data. Dit wordt ook wel data 
mining genoemd. Ik moest zorgen dat de goede 
instellingen en inputdata werden gebruikt – 
dat was nog best een gepuzzel – en de computer 
moest de rest doen. 
Ik heb hiervoor de methode random forest 
gebruikt. Ken je de determinatiekaarten 
waarmee je bomen in een bos kunt identifice-
ren? Ze werken als een beslisboom waarmee je 
uiteindelijk bepaalt met wat voor soort boom 
je te maken hebt. In mijn onderzoek ging het 
om een algoritme dat op basis van een trainings - 
set duizenden beslisbomen maakte en dat 
daarna deze beslisbomen weer toepaste om 
landgebruik te classificeren. 
Bij het maken van de trainingssets kwam nog 
behoorlijk wat handwerk kijken: voor een 
deel van elk satellietbeeld moest ik handmatig 
aangeven waar zich welk soort landgebruik 
bevond. In de volgende stap paste het algoritme 
al die beslisbomen toe op de rest van het 

EERvOLLE vERMELDiNG

De Escherprijs-jury heeft eveneens een eervolle vermelding toegekend aan Md Ashrafuzzaman 
(Universiteit van Twente) voor zijn scriptie ‘Surface Topography Effects On Seismic Ground 
Motion And Correlation With Building Damages During The 2015 Mw 7.8 Nepal Earthquake’. 
Professor Mark van der Meijde, de begeleider van Md Ashrafuzzaman, heeft tijdens de 
uitreiking ook namens Ashraf de eervolle vermelding in ontvangst genomen.

De jury beoordeelde in haar verslag: “[The] major earthquake in Nepal caused surprisingly 
limited ground motion and less accompanying damage than would be expected for such  
a magnitude earthquake. In an effort to answer the question why  this was the case, Mr  
Ashrafuzzaman modelled the seismic wave propagation into the Kathmandu valley and  
validated his model with the actual distribution and severity of building damage in the area.  
His conclusion is that surface topography prevented the seismic energy to enter  
the valley thereby reducing peak ground displacement by a factor of 10.”

Jury-voorzitter Johan Weijers voegt hieraan toe: “De jury was verder gecharmeerd van de  
uitgebreide literatuurstudie en goede figuren. Een belangrijk punt voor de jury was ook dat 
Ashraf de best beschikbare seismische modeleercode heeft gebruikt en goed onderbouwd 
heeft waarom. Hij heeft hier dus echt goed over nagedacht en niet, zoals vaak gebeurt,  
de eerste de beste software gebruikt die toevallig beschikbaar is of al gebruikt wordt.”

Gemiddelde bodemdalingssnelheden 
(cm/jaar) per landgebruiksklasse  
voor de periode 2006-2010 waarbij het 
landgebruik ongewijzigd bleef tussen 
1988 en 2009. Pijlen markeren bodem- 
dalingssnelheden per gebied. n = aantal 
punten gebruikt voor het berekenen  
van het gemiddelde.
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Het KNGMG kan jaarlijks prijzen uitreiken voor de 
beste afstudeerscriptie van studenten van een 
Masteropleiding Aardwetenschappen in Neder-
land. Een scriptie kan een nieuwsgierigheids-
gedreven, toegepast of interdisciplinair karakter 
hebben. Voor een nieuwsgierigheids-gedreven 
onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming 
de belangrijkste criteria; bij een toegepast onder - 
werp kijkt de jury vooral naar het vernieuwende en 
probleemoplossende karakter; en bij onderwerpen 
die gebaseerd zijn op een interdisciplinaire aan-
pak wordt met name gelet op innovatieve ideeën. 
Onafhankelijke jury’s bestaande uit aardweten-
schappers uit de academia, kennisinstellingen 
en industrie beoordelen de ingezonden scripties.
De beste Bachelor-theses kunnen ingezonden 
worden voor de Jelgersmaprijs, vernoemd naar 
Kiek Jelgersma, vooraanstaand wetenschapper 
bij de Rijks Geologische Dienst. De prijs van  
750 euro wordt gesponsord door TNO-Geologi-
sche Dienst Nederland.
De beste Master-scripties kunnen ingezonden 
worden voor de Escherprijs, vernoemd naar de 
Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. 
B.G. Escher, schrijver van handboeken, mede 
ook voor amateurs om de wetenschap onder de 
aandacht van de samenleving te brengen. De 
winnaar van de Escherprijs ontvangt een bedrag 
van 2500 euro beschikbaar gesteld door Shell. 
Beide prijswinnaars ontvangen een oorkonde, 
een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een 
uitnodiging om te publiceren in The Netherlands 
Journal of Geosciences. 
Denkt u zelf in aanmerking te komen voor de 
prijs of begeleidt u een student van wie de scrip-
tie bovengemiddeld is, stuur dan de scriptie 
digitaal (als pdf-file) naar het secretariaat van het 
KNGMG (kngmg@kngmg.nl) onder vermelding 
van de prijs waarvoor deze is ingediend.  
De inzending dient voorzien te zijn van een korte 
inleiding van de scriptiebegeleid(st)er, waarin 
wordt vermeld het aantal weken dat er aan  
het werk besteed is. De sluitingsdatum voor 
inzendingen is 1 oktober 2018.
De jury’s hopen weer een groot aantal scripties 
te mogen ontvangen!
Voor meer informatie zie: www.kngmg.nl/
escherprijs en www.kngmg.nl/jelgersmaprijs 

Oproep Jelgersma- en 
Escherprijs 2017/2018satellietbeeld om zo voor elk gebiedje het 

landgebruik te bepalen. Dat gaat overigens 
niet pixel voor pixel, maar per groepje pixels 
die bij elkaar passen. Gelukkig maar, want 
het bleek al een hele toer om een computer 
op de universiteit te vinden die krachtig 
genoeg was om het programma te kunnen 
draaien. En voor het tweede gedeelte van 
mijn onderzoek, waarbij ik dezelfde methode 
gebruikte om de bodemdalingssnelheid te 
voorspellen op basis van het landgebruik,  
was het nog moeilijker. Gebruik maken van 
een supercomputer was te kostbaar voor een 
afstudeerproject. Op een gegeven moment 
kwam ik bijna iedere dag wel langs bij de  
ICT-medewerkers van de faculteit Geoweten-
schappen. Het was flink zoeken en ze hebben 
mij echt goed geholpen, en uiteindelijk lukte 
het.”

Na al dat gereken, wat leverde het je op?
“We zien echt verschil in hoeveel de bodem 
daalt per type landgebruik, iets waar we op 
hoopten. En niet alleen het huidige landge-
bruik, maar ook het landgebruik dat tientallen 
jaren eerder plaatsvond beïnvloedt de bodem-
dalingssnelheid. Wel is er grote variatie binnen 
een landgebruiksklasse en overlap tussen de 
klassen. Je kunt dus niet hard stellen dat een 
bebouwd gebied als een stad altijd harder 
daalt dan landbouwgebied – maar het is wel 
de trend. Enkele landgebruikstypen zijn heel 
dominant in de delta, zoals rijstbouw en 
boomgaarden, en deze vertonen ongeveer 
dezelfde bodemdalingssnelheid. Natuurlijke 
gebieden dalen minder snel dan waar het 
land (intensief) wordt gebruikt. 
Een interessante uitzondering, die we ook 
niet hadden verwacht, betrof de intensieve 
landbouw: daar zakt de bodem veel minder 
hard dan vermoed. We denken nu dat dit onder 
andere komt doordat bij dit landgebruik het 
bodemoppervlak vrijwel altijd nat wordt 
gehouden waardoor processen die bodem-
daling veroorzaken niet of nauwelijks hun 
gang kunnen gaan.
Ook hebben we gekeken naar het voorspellen 
van de bodemdaling op basis van landbouw-
type: ongeveer 17 procent van de variatie in 

bodemdalingssnelheden in onze dataset kon 
door het landgebruik worden verklaard. Dat 
klinkt misschien weinig, maar gezien de lokale 
variatie, de vele verschillende processen en  
de foutenmarge binnen de dataset waren wij 
daar best tevreden over.”

Wat zou jij de regering van Vietnam nu 
adviseren om bodemdaling tegen te gaan? 
“De eerste stap is erkenning van het probleem 
en een stukje bewustwording bij zowel rege-
ring als inwoners. Het daalt nu al grandioos 
in de delta en hoe langer men wacht met het 
treffen van maatregelen, hoe groter de pro-
blemen in de toekomst zullen worden. Volgens 
mij is de regering er nu wel van doordrongen 
dat er een probleem is, maar dit aanpakken is 
een tweede. Over het algemeen speelt grond-
wateronttrekking waarschijnlijk de grootste 
rol, maar om daarmee te stoppen, dat gebeurt 
niet zomaar. Bovendien zijn er veel verschillen 
per gebied, ook andere processen kunnen een 
rol spelen.
We hebben in dit onderzoek alleen naar land-
gebruik gekeken. Een deel van de bodemdaling 
valt daarmee te verklaren, maar ook weer niet 
alles. De mate van grondwateronttrekking per 
type landgebruik lijkt mij een nuttige variabele 
om in een vervolgonderzoek toe te voegen, net 
als kijken naar het watermanagement – al is 
ook dat niet gemakkelijk om te achterhalen. 
Het is niet goed bekend hoeveel water er per 
type grondgebruik wordt onttrokken.”

Heb je zelf geen interesse om deze vragen 
verder te gaan onderzoeken, bijvoorbeeld 
met een promotieonderzoek?
“Ik heb besloten om het komende jaar te kijken 
hoe het werken bij een consultancybedrijf 
bevalt. Dus nu nog niet, ook geen promotie-
onderzoek – maar ik sluit het zeker niet uit 
voor later!”

Bjinse Dankert

> Minderhoud, P.S.J. et al. (2018). The relation between land 
use and subsidence in the vietnamese Mekong delta. Science  
of The Total Environment 634, 715-726.
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.372 
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. excursie

De Laacher See caldera   in de Eifel

Explosief, daarmee wordt de vulkanische geologie in de Eifel het 
beste beschreven. Nog geen 13 duizend jaar geleden vonden hier 
de laatste, grote uitbarstingen plaats – een geologische oogwenk. 
Kring KNGMG Noord organiseerde in mei een driedaagse excursie 
langs verschillende geologische bezienswaardigheden, gevormd 
tijdens de laatste fase van het vulkanisme in de Duitse streek.

Van links naar rechts: Lavakeller Mendig, ondergronds afgebouwde 
basalt lava; De basalt kolommen die in het centrum van de laag 
verbreden (langzame afkoeling) waren zeer geschikt voor grote 
molenstenen die slijtvast en zelf-scherpend zijn door de vele kleine 
(gas)holten; Laacher See Mofette met bubbels van opborrelende CO2; 
Rockeskyller Kopf: doorsnede door kraterwand met afzettingen uit 
de vroegste vulkanische fase met daarop discordant een nieuwe 
explosieve afzetting op de oude kraterrand.  |  Foto’s: Jan Schreurs

Laacher See panoramafoto vanaf de Lydiaturm aan de rand van de Veitskopf.  |  Foto: Jan Schreurs
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 >  Als Limburger en geoloog had ik de Eifel 
natuurlijk al meerdere malen bezocht. Toen 
een tijdje geleden KNGMG Kring Noord aan-
kondigde een excursie naar de Eifel te organi-
seren hebben we ons toch direct aangemeld. 
Een goede gelegenheid om de geo-vrienden 
uit het noorden weer eens te zien en na vele 
jaren de geologie van de Eifel weer op te  
frissen. 
Onze Duitse buren verdienen een compliment 
voor de vele educatieve borden, geo-wandelingen 
en goede musea in de Eifel. Daarmee heb je 
feitelijk de excursiegids in het veld en voor de 
ontsluiting in het groot staan. Op vele plaatsen 
kun je zelfs via een QR code en je mobieltje 

die erg reëel overkomt. Nabij het museum kun 
je tot 30 meter onder de grond afdalen in de 
‘Lavakeller’, te midden van een lavastroom die 
in de 19e eeuw op grote schaal (3 km2) gemijnd 
is voor het vervaardigen van molenstenen die 
wereldwijd werden verscheept. 

Vlakbij Mendig ligt de Laacher See, een caldera 
met een meer van zo’n 3.3 km2, gevormd tijdens 
de laatste kolossale explosieve erupties. 
Nieuw voor mij waren de vele plekken waar 
nu nog steeds actief vulkanisch gas ontsnapt 
(voor het merendeel CO

2
): mofette – een naam 

met een Latijnse/Franse oorsprong die in  
het Duits linkt aan müffeln, een vieze reuk. 

De Laacher See caldera   in de Eifel

tekst en uitleg krijgen in het Nederlands.  
We hadden onze eigen gidsen bij ons, Heinz 
Bürgisser en Willem Schuurman, die een 
goede selectie voor ons hadden gemaakt, 
gefocust op het Kwartaire vulkanisme, uit  
het vele wat de geologie in de Eifel heeft te 
bieden. 

 Laacher See  /  De laatste fase van vul-
kanisme in de Eifel is erg jong: 12.900 jaar is 
niets op de geologische tijdschaal. Dat is in 
het Lava-Dome museum in Mendig heel aan-
schouwelijk gemaakt door een gefingeerde 
uitbarsting in het hier en nu te plaatsen, com-
pleet met een uitzending van de Tagesschau 
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Dat was inderdaad de eerste indicatie: de 
geur van rotte eieren, hoewel CO

2
 reuk- en 

smaakloos is. 
Recente krantenberichten wijzen erop dat  
de CO

2
-seeps aan de oostkant van het meer  

de laatste tijd actiever zijn. Je ziet er CO
2
- 

Phreato-magmatic eruption

Een week na de excursie stuurde gids  
Heinz Bürgisser het volgende naschrift: 
‘Less than a week after our trip to Eifel volcanoes, a vol-
cano mentioned by me a couple of times, Kilauea on 
Hawaii’s Big Island, experienced a major eruption in 
its caldera earlier today, with the eruption cloud rea-
ching 30.000 feet. It is possibly a phreato-magmatic 
eruption after retreat of the magma in the central pipe 
and groundwater rushing in, like the ones that happe-
ned at the initial stage of the Laacher See eruption. The 
last violent eruptions at Kilauea’s caldera were in 1924. 
Due to the intense monitoring of Kilauea by the USGS 
such an eruption was thought likely towards the end of 
last week; accordingly, the part of Hawaii Volcanoes 
National Park that encompasses Kilauea closed to the 
public on Friday and has stayed closed since then.’ 

Lavafontein op Kilauea Volcano’s Lower East Rift 
Zone, 21 mei 2018.  |  Foto: U.S. Geological Survey  >>

minnende grassen en dode vliegen. Volgens 
oude verhalen zijn er in de 19e eeuw zelfs een 
aantal jonge Jezuïeten uit het naburige klooster 
in hun slaap omgekomen door CO

2
-vergifting 

in een gebouw dat gedeeltelijk stond op een 
mofette-opening. 

 Antiduinen en trass  /  Van de laatste 
expressie van het Laacher See vulkanisme 
trok de excursie naar de Wingertsbergwand, 
op twee kilometer afstand van de krater, waar 
een veertig meter dik pakket van tefra, gerela-
teerd aan de uitbarsting van 12.900 BP, is  
te zien is. In de tefra zijn drie fasen van de 
uitbarsting te herkennen, met ignimbrieten, 
grote anti-duinen, lavabommen en tuffen. 
Zelfs de Rijn bij Brohl is daarbij geblokkeerd 
geweest door de pyroclastische stromen van 
de vulkaan. De tuffen van deze uitbarsting 
zijn het beste te zien in de Trasshöhlenweg in 
het Brohltal. Trass is een tufgesteente waarmee 
een hydraulisch cement gemaakt kon worden. 
De Romeinen kenden de eigenschappen van 
dit gesteente al, maar pas 1700 jaar later is 
het herontdekt en met name door Hollanders 
gewonnen, die dit soort cement hard nodig 
hadden bij hun water werken.

De excursie werd afgesloten nabij Gerolstein 
met een wandeling langs de Geo-themaweg 
rond de Rockeskyller Kopf. Deze mooie wan-
deling geeft een compleet beeld van een  
doorsnede van een Eifel-vulkaan en voert 
langs een aantal steengroeven.
Kan het nu slapende vulkanisme toch weer 
opleven? Met zo’n recente geologische 
geschiedenis zit die kans er in. Als je naar  
de gas-seeps staat te kijken dan realiseer  
je wel degelijk dat er nog van alles speelt 
onder die vulkanen. Daar heb je geen actieve 
vulkaan zoals de Kilauea in Hawaï voor  
nodig. Zolang we niet begrijpen hoe het  
Eifel-vulkanisme precies in elkaar zit is het 
belangrijk om te blijven onderzoeken – zelfs 
die kleine bubbeltjes.

Jan Schreurs

Met dank aan John Verbeek, Madelon Nijman,  
Jilles van den Beukel, Heinz Bürgisser en Willem 
Schuurman van KNGMG Kring Noord voor de  
organisatie van deze excursie. 

Website:
Lava-Dome, Deutches vulkanmuseum Mendig:  
http://www.lava-dome.de 

Groepfoto van deelnemers aan de excurise. Op de achtergrond de Rockeskyller Kopf.  |  Foto: Guido Hoetz
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 Rogenstein  /  De vergelijking van ooïden met 
viskuit is al oud. De ooïden van de Rogenstein uit de 
omgeving van Braunschweig zijn daar een mooi voor-
beeld van. De Rogenstein is een roodachtige kalksteen, 
waarin de tot vijf millimeter grote ooïden door een 
bindmiddel van kalk en kwarts worden samengehou-
den. Behalve ooïden komen wat gesteentefragmenten, 
veldspaten en glimmers voor. Het gesteente maakt 
deel uit van de Onder Buntsandstein, afgezet in het 
Noordelijk Germaanse Bekken. In natte perioden 
spoelden zand en klei het bekken in, in droge perioden 
werden de ooïden van de Rogenstein in het ondiepe 
zeewater gevormd.

De erg harde steen laat zich slecht bewerken, en is 
vooral voor opgaand muurwerk in dorpels, zerken  
en funderingen gebruikt; ook voor bestrating vond 

de steen toepassing. In en rond Braunschweig is de 
steen beeldbepalend. Enkele van de vele prominente 
bouwwerken in Braunschweig waaraan de steen 
voorkomt zijn de St. Martinikerk, oorspronkelijk uit 
het eind van de 12e eeuw en in zijn gotische vorm  
uit 1250 – 1400, de Magnikerk, gewijd in 1031 en 
vanaf 1252 vernieuwd, en de westbouw van de Dom, 
gebouwd vanaf het laatste kwart van de 12e eeuw. 
Rond Braunschweig waren meerdere groeves. Op de 
Nußberg werd de steen tot in de 18e eeuw gewonnen. 
De locatie is nu een geologisch monument waar in 
2007 de Rogenstein weer in het zicht is gebracht. Begin 
vorige eeuw waren er aan de Heeseberg in Jerzheim 
nog drie groeves actief, met tezamen gemiddeld  
35 arbeiders.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto: Timo G. Nijland
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Vulkaan Etna 
 op Sicilië (Italië)
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 Ongeveer 37°45’00” Noord ; 14°59’30” Oost  / 
De vulkaan Etna, gelegen in het oostelijk deel van het Italiaanse 
eiland Sicilië, is de hoogste berg in Italië ten zuiden van de 
Alpen. Met een oppervlak van ca. 1500 km2 en een omtrek van 
meer dan 150 km vormt de Etna een zeer actief vulkanisch 
element in de complexe plaattektonische zone langs de zuid-
rand van Europa, met subductie en progressieve ‘roll-back’ 
van de Afrikaanse schol onder Sicilië. 

De Etna vulkaan is sinds mensenheugenis actief, en speelde al 
een rol in de Griekse mythologie als de plaats waar Zeus, de 
oppergod en god van de hemel en donder, het monster Typhon 
– met honderd vuurspuwende drakenkoppen – had opgesloten 
in de ondergrond. Het grote ongenoegen van Typhon over zijn 
ondergronds bestaan zou zich uiten in de vele uitbarstingen 
van de Etna…

Onderzoek toont aan dat de Etna aan de basis is opgebouwd uit 
een oude basaltische schildvulkaan (ouderdom vanaf 500 duizend 
jaar geleden), met daarop sinds 35 duizend jaar een jongere 
stratovulkaan (‘Mongibello’) gekarakteriseerd door meer  
trachytische gesteenten. De vulkanische activiteit is meestal in 
de vorm van as en lavastromen uit een of meer van de hoofd-
kraters nabij de top van de berg (rond 3300 meter hoogte), 
maar soms ook als lavastromen uit de een van de lager gelegen 
zijkraters langs de flanken. Dit laatste type uitbarstingen is 
beduidend gevaarlijker voor de lokale bevolking dan de onrust 
in het centrale deel van de vulkaan.

Bijgaande luchtfoto uit december 2012, genomen vanuit het 
westen tijdens het aanvliegen van de stad Catania op Sicilië, 
toont de rokende hoofdkraters nabij de top, een groot aantal 
historische lavastromen langs de steile hellingen (mooi geac-
centueerd door een dunne sneeuwlaag), en meerdere zijkraters 
op verschillende hoogten langs de flanken van de berg. Voorts 
is er een duidelijke topografische ‘knik’ waarneembaar in het 
profiel van de Etna, een uitdrukking van de ontwikkeling van 
de vulkaan (type vulkanisme, caldera vorming, phreatische 
activiteit, etc.).

Door de combinatie van omvang, hoge activiteit en geologische 
ligging, en gezien het feit dat meer dan 25 procent van de 
inwoners van het eiland Sicilië in de directe omgeving van 
deze vulkaan woont, staat de Etna voortdurend in de belang-
stelling van de lokale bevolking, autoriteiten en een groot  
aantal aardwetenschappers.

Tekst en foto: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com
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Meteor Crater, in de 
Amerikaanse staat 
Arizona.  |  Foto: NASA Earth 
Observatory

Meteor Crater 
De Nederlandse bijdrage

. historisch
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 >  Sinds de ontdekking in 1891 heeft Meteor 
Crater (ook wel bekend onder de namen Bar-
ringer Crater, Coon Mountain en Canyon  
Diablo), de gemoederen beziggehouden – niet 
in de laatste plaats uit winstbejag. Daniel Moreau 
Barringer (1860-1929), zakenman/advocaat/
mijningenieur/geoloog uit Philadelphia, was 
ervan overtuigd dat commerciële winning 
van ertsen dieper in de bodem van de krater 
mogelijk was. Hij rekende zich dus al rijk, 
ofschoon aan het begin van de 20ste eeuw  
het proces van kratervorming door, en het  
al dan niet uit elkaar spatten van, meteoren 
nog lang niet was doorgrond. Barringer  
ging uit van een niet-explosieve inslag.
In november 1909 woonde Marten Edsge Mulder 
(1847-1928), professor in de oogheelkunde aan 
de universiteit van Groningen, een lezing bij 
van ir. Albert Kapteyn over ‘Vogelvlucht en 
vliegmachines, zwaarder dan de lucht’.  
Kapteyns experimenten met betrekking tot het 
spreiden van druk op een bolvormig lichaam 
leidden bij Mulder tot een soort aha-erlebnis 
die hem aanzette tot eigen testjes.

 Explosieve vorming  /  Hierover bericht-
te hij in 1911 uitvoerig in een geïllustreerd arti-
kel in De Ingenieur, het blad van het Konink-
lijk Instituut van Ingenieurs. Mulder was het  
niet eens met Barringers idee van een niet-
explosieve vorming van de inslagkrater, en 
kwam met een origineel model van het explo-

sieve proces van meteoren. Hij toonde aan dat 
de leidende zijde van de meteoor eerst kom-
vormig uitgehold werd op zijn weg door de 
dampkring. De gassen die hierin samen werden 
gedrukt zouden er vervolgens later voor zorgen 
dat de meteoor met veel geweld (als een bom) 
uit elkaar zou spatten, in de lucht of – als hij 
groot genoeg was – wanneer hij met het aard-
oppervlak in aanraking kwam. Op basis van 
deze redenering nam Mulder aan dat er heel 
weinig, of zelfs geen, ijzernikkelmassa in de 
Meteor Crater was te vinden. Kortom: mijn-
bouw in de krater zou een onderneming zijn 
die tot falen was gedoemd.

 Impact model  /  Mulders artikel is 
daarna amper geciteerd, alleen door Duitse 
tijdschriften (het is zelfs vertaald in die taal) 
en door Niermeyer (1913). Wellicht had dat  
te maken met de taalbarrière en de geringe 
verspreiding van dit soort tijdschriften. Door 
Amerikaanse wetenschappers is het zo goed 
als volledig genegeerd, hoewel Mulder gezien 
kan worden als degene die het concept van 
een explosief model voor Meteor Crater als 
eerste wetenschappelijk onderbouwde.
Pas later, in de jaren 20 en 30 van de vorige 
eeuw, werd zijn innovatieve werk door anderen 
op een hoger plan getild door de invoering 
van een ‘impact model’ met een rationele 
mechanische basis en nadruk op de kinetische 
energie van een kosmisch projectiel. In dat 

Op het Colorado Plateau in de Amerikaanse staat 
Arizona ligt Meteor Crater, een van ‘s werelds meest 
bekende inslagkraters. Veel minder bekend is dat de 
Nederlander Marten Edsge Mulder, een professor in de 
oogheelkunde in Groningen, met zijn onderzoek aan 
het begin van twintigste eeuw aan de basis stond van 
de huidige inzichten over het inslagproces van een 
meteoriet. Een nieuwe publicatie hoopt deze vergeten 
Nederlandse bijdrage zijn verdiende plek in de 
wetenschappelijke geschiedenis te geven.

Geschilderd portret van Marten Edsge Mulder.  |  
Foto: Rijksuniversiteit Groningen / R. ter Sluis

opzicht schaart Mulders artikel uit 1911 zich 
onder de hypotheses die hun tijd ver vooruit 
zijn.
Met een uitgebreid en rijk geïllustreerd artikel 
in Proceedings of the Geologists’ Association hopen 
we Marten Edsge Mulder nu eindelijk de plek 
te geven die hij in ‘impact geology’ heeft ver-
diend.

John W.M. Jagt, Elena A. Jagt-Yazykova, 
Grzegorz Racki en Christian Koeberl

john.jagt@maastricht.nl

Grote dank aan Rolf ter Sluis (Rijksuniversiteit  
Groningen) voor toestemming voor gebruik van  
het portret van Marten E. Mulder.

>  Mulder, M.E. (1911). De explosie van meteoren en het 
ontstaan van den meteoorkrater van Canyon Diablo.  
De ingenieur 26 (39), 880-885.

>  Racki, G., Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E.A. & Koeberl, C. 
(2018). A Dutch contribution to early interpretations of Meteor 
Crater, Arizona, USA –Marten Edsge Mulder’s ignored 1911 
paper. Proceedings of the Geologists’ Association (in druk).
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De ontsluiting van Klonk bij het dorp Suchomasty ten zuidwesten van Praag  
is van groot belang voor de ontwikkeling van de stratigrafie – en voor de 
geschiedenis van de geologische wetenschappen, met betrekking tot de 
vraag hoe geologische tijdgrenzen worden bepaald. Op deze locatie werd 
voor het eerst de grens tussen twee geologische systemen officieel 
vastgelegd.

. excursie

De eerste
  Golden 
 Spike

Geologisch monument 
bij Klonk ter herinnering 
aan het vaststellen van 
de grens Siluur-Devoon. 
De officiële grens is 
aangegeven door de 
witte markering in  
de rotswand op de 
achtergrond (links).
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 >  De ontsluiting van Klonk werd geselecteerd 
na een uitvoerige internationale discussie en 
na onderzoek met behulp van de modernste 
stratigrafische methoden en procedures. Tij-
dens de afgelopen voorjaarsexcursie van 8 tot 
12 mei 2018 naar het Barrandium van Praag, 
ter gelegenheid van het zeventiende lustrum 
van de Leidse Geologische Vereniging, hebben 
we het voorrecht gehad om deze ontsluitingen 
van bijzondere historische betekenis te bezoe-
ken.

 De Hercynische Kwestie  /  Het begon 
allemaal met de definitie van de Siluur-Devoon - 
grens zoals die ontstond in de jaren vijftig 
van de negentiende eeuw. Dit vraagstuk ont-
wikkelde zich zelfs tot een internationale 
wetenschappelijke kwestie van formaat, met 
verhitte discussie tot gevolg, toen in 1877 de 
gezaghebbende Duitse hoogleraar E. Kayser 
de mening verkondigde dat de jongste “étages” 
van het Siluur systeem, zoals gedefinieerd 
door Joachim Barrande in Bohemen, overeen 
kwamen met het Devoon systeem van de Harz 
en andere regio’s. Vele vooraanstaande geolo-
gen en paleontologen uit de negentiende eeuw 
waren betrokken bij het daaropvolgende zich 
snel ontwikkelende geschil, dat in de literatuur 
bekend staat als de “Hercynische Kwestie”. 
Uiteindelijk werd een algemene consensus 
bereikt die stelde dat in continu mariene secties 
het uitsterven van graptolieten (karakteristieke 
Silurische fossielen) de grens bepaalt tussen 
het Siluur en het Devoon.

In 1952 werden echter opnieuw vraagtekens 
geplaatst bij deze definitie toen er “Silurische” 
graptolieten samen met typische “Devonische” 
fossielen werden gevonden in het Barrandium 
van Bohemen. Dergelijke associaties werden 
vervolgens ook waargenomen in Podolia 
(Oekraïne), Noord-Afrika, Arctisch Canada en 
andere regio's. Op basis van de aanbevelingen 
van twee internationale conferenties (Praag 
1958, Bonn-Brussel 1960) werd het Internatio-
nale Comité voor de Siluur-Devoongrens  
opgericht. Dit comité besloot, na verschillende 
internationale bijeenkomsten en inspecties 
van veelbelovende secties over de hele wereld, 

tot het selecteren van een wereldwijd erkende 
grens (een zogenaamd stratotype) bij Klonk in 
Bohemen. Dit oordeel werd officieel aanvaard 
op het 24e Internationale Geologische Congres 
in Montreal van 1972. Het was de eerste maal 
in de geschiedenis van de geologie dat de 
internationale gemeenschap het eens werd 
over het vastleggen van zo’n belangrijke grens.

Voor het vaststellen van toekomstige stratotypes 
besloot men tot het hanteren van de volgende 
criteria:
1)  Een continue afzetting zonder duidelijke 

faciesveranderingen, discordanties of enige 
andere onderbreking in de sedimentatie;

2)  Het voorkomen van diverse fossiel-associaties, 
zodat correlaties naar elders goed mogelijk 
zijn;

3)  Een mariene facies, geschikt om te correleren;
4)  Eenvoudige tektoniek, zonder sporen van 

metamorfose en andere negatieve invloeden;
5)  Dikte van voldoende omvang;
6)  Goede kwaliteit van de ontsluiting;
7)  Goede toegankelijkheid;
8)  Wettelijk beschermd tegen vernietiging, 

vernieling of afbraak.

 GSSP  /  Sindsdien wordt er bij aldus vast-
gestelde grenzen gesproken over een “golden 
spike”. De gevolgde procedure geldt als voorbeeld 
voor het vastleggen van andere dergelijke 
grenzen elders in de wereld en is op tientallen 

plaatsen nagevolgd. Zoals omschreven in 
Wikipedia: Een “golden spike” of Global Boundary 
Stratotype Section and Point (afgekort GSSP) is 
een locatie waar de basis van een gesteente 
uit een bepaald geologisch tijdperk duidelijk 
zichtbaar is, normaal gesproken in de vorm 
van een geologische ontsluiting. De weten-
schappelijke gemeenschap heeft afgesproken 
deze plek te gebruiken als internationale  
definitie. Een “golden spike” is daarom een 
typelocatie. De bewuste ontsluiting is het 
stratotype van de grens tussen twee chrono-
stratigrafische eenheden. Tijdperken uit de 
geochronologie worden gedefinieerd door 
datering van deze GSSP’s. Met de GSSP van 
een bepaalde chronostratigrafische eenheid 
wordt altijd de basis bedoeld, de top van een 
eenheid is de GSSP van de erop liggende een-
heid.

Geologisch monument  /  
Om deze gedenkwaardige gebeurtenis van 
eerste “golden spike” te gedenken werd bij 
Klonk in 1977 een monument opgericht. Het 
is het werk van de Tsjechische beeldhouwer 
Jirí Novotný en gemaakt van de Boheemse 
Devonische “Zbuzany Marmer” (Pragien, 
Dvorce-Prokop Kalksteen). Voor zover bekend 
is het zes ton wegende beeldhouwwerk ook 
het eerste geologische monument ter wereld.
Tijdens de excursie bezochten we ook het hulp- 
stratotype (auxiliary stratotype) van de Siluur-
Devoon grens (Pridoli-Pragien). Een hulp-strato-
type is een sectie in de buurt van het officiële 
stratotype waar dezelfde grens gedefinieerd is, 
maar waar de omstandigheden, bijvoorbeeld 
door een ingewikkelder structuur, niet zo  
perfect zijn. Het hulp-stratotype van de Siluur- 
Devoon grens bevindt zich in de nabij gelegen 
Budnany Rots onder het schilderachtige kas-
teel Karlstein.

Jan de Coo

Met dank aan Petr Budil (Tsjechische Geologische 
Dienst) en Oldrich Fatka (Karels Universiteit, Praag)

Website: www.stratigraphy.org/index.php/ics-gssps

Plaquettes bij de Budnany Rots onder Karlštejn, 
waar het hulp-stratotype (auxiliary stratotype)  
van de grens Siluur-Devoon is vastgelegd.
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 >  Op de achtergrond een scherpe, hoge 
bergrug met de kenmerkend spitse 2300 
meter hoge Babadag. Overal om ons heen wit-
gele kalken en mergels die tot in de bodem 
van het bekken doorlopen. In zuidwest Turkije 
ligt het Denizli Bekken. Tussen het Midden-
Mioceen en het Midden-Pleistoceen ontwik-
kelde hier een opeenvolging van zoute meren. 
In sommige fases kwamen bijzondere fauna’s 
voor met soorten die zich konden aanpassen 
aan de zoute omstandigheden. Endemische 
ostracoden, slakken en tweekleppigen verte-
genwoordigen deze anomalohaliene milieus 
(‘brakwatermilieus’) en wijzen op een langdu-
rige isolatie van het Denizli Bekken. Tegelijk 
vinden we hier ook de oudste voorkomens 
van groepen die vandaag de dag alleen nog in 
de Kaspische Zee voorkomen. Het Denizlimeer 
is in de laatste miljoen jaar verdwenen, zijn 
fauna is uitgestorven. 
Ook de fauna van de Kaspische Zee staat 
tegenwoordig enorm onder druk, vooral van-
wege invasieve soorten die de unieke Kaspische 
soorten verdringen. In het kader van het Marie- 
Curie Innovative Training Network PRIDE 
(Drivers of Pontocaspian Biodiversity Rise and 
Demise) doen we met vijftien jonge onder-
zoekers en een groot netwerk van Europese 
en lokale instituten onderzoek naar de evolu-
tie van zoutwatermeren in het Zwarte Zee en 
Kaspische Zee gebied, en naar de opkomst en 

ondergang van hun unieke fauna. In Nederland 
zijn Naturalis, Universiteit Utrecht en het 
bedrijf GiMARIS, een consultant op het gebied 
van marien onderzoek, bij het onderzoek 
betrokken.

 Mass Extinction Event  /  Het PRIDE-
programma gaat over de processen en 
omstandigheden die biodiversiteit genereren 
en veranderen. Daartoe integreren we geologie, 

klimaatmodellen en biologie. Biodiversiteits-
crises zijn van alle tijden, maar vandaag de 
dag maakt de mens het erg bont. De vraag is 
of we aan het afglijden zijn naar een zesde 
‘Global Mass Extinction Event’. Om zicht te 
krijgen op processen en omstandigheden die 
kunnen leiden tot een zware biodiversiteits-
crisis hebben we modelsystemen nodig.  
Langlevende meren, zoals het Tanganyika of 
Baikal Meer, zijn zeer geschikte modelsystemen. 

<<  Een onderzoeker van PRIDE verzamelt 
schelpen aan de kust van de Kaspische 
Zee in Azerbeidzjan. Vijftienduizend jaar 
geleden hadden we twintig kilometer 
verder moeten zoeken.

Het Kaspische Zee en Zwarte Zee gebied vijftienduizend jaar geleden. 
Smeltwater uit het Wolga stroomgebied en van proglaciale meren leidde  
tot een enorme toevoer van water, terwijl de nog lage temperaturen 
samenvielen met lage verdamping in de Kaspische Zee. De zeespiegel 
steeg tot boven de drempel van vijftig meter en een overstroming naar de 
Zwarte Zee was een feit. Het water in de Zwarte Zee stroomde vervolgens 
weer over naar de Zee van Marmara, de verbinding tussen de Zwarte Zee 
en de Middellandse Zee. Kortstondige verbindingen leidden tot het 
verspreiden van Pontocaspische soorten.

De fauna van de Kaspische Zee staat tegenwoordig enorm onder druk, vooral 
vanwege invasieve soorten die unieke soorten verdringen. Het bijna afgeronde PRIDE-
onderzoeksprogramma richtte zich op het in kaart brengen van de oorsprong en 
ondergang van langlevende meerfauna’s in in en rondom de Zwarte Zee en Kaspische 
Zee. De biodiversiteitscrises uit het geologische verleden zijn vergeleken met de crisis 
vanvandaag. “De huidige, door de mens veroorzaakte, biodiversiteitscrisis blijkt veel 
ingrijpender te zijn dan de natuurlijke crises in de afgelopen twee miljoen jaar.”

Zwarte zee

Kaspische Zee

Zee van Marmara

G
eo

.b
rie

f 4
 / 

20
18

Geo.brief


20

G
eo

.b
rie

f 4
 / 

20
18

hier dieper dan vijftig meter en we hopen 
endemische soorten te vinden. Soorten die 
uniek zijn voor de Kaspische Zee en die zijn 
aangepast aan het mesohaliene milieu. Uit 
eerdere monstercampagnes in Azerbeidzjan 
en Iran is gebleken dat tussen de vijftig en 
honderd meter waterdiepte nog Kaspische 
soorten voorkomen. In ondieper water zijn  
ze grotendeels verdreven door een zestal  
invasieve soorten die in de twintigste eeuw 
zijn geïntroduceerd. 
De Van Veen-bodemhapper – 2 scharnierende 
bakken met draagarmen – wordt aan boord 
gehesen. De happer geeft een goed resultaat. 
Verschillende levende Didacna protracta  
exemplaren, een kokkel die typisch is voor  
de oostelijk Kaspische Zee. Ook vinden we 
prachtige gele en tijgergestreepte Theodoxus 
slakjes. Levende soorten worden gebruikt 
voor DNA-onderzoek om de soortcomplexen 
te ontrafelen. Maar we zoeken tevergeefs naar 
de Kaspische Dreissena en kleine Hydrobia- 
achtige slakjes die honderd jaar geleden de 
fauna’s domineerden. Verschillende soorten, 
ook algemene soorten van toentertijd, zijn 
vermoedelijk uitgestorven. We kijken naar 
een forse biodiversiteitscrisis.

 Isolatie en connectie  /  Als je de 
geschiedenis van de Zwarte Zee en Kaspische 
Zee van de afgelopen paar honderdduizend 

Boven: Honderd jaar geleden zou je een rijke 
endemische fauna aantreffen op de zeebodem 
voor de kust van Azerbeidzjan. Nu worden de 
milieu’s volledig gedomineerd door invasieve 
soorten en zijn meerdere inheemse soorten 
uitgestorven.
Onder: Slakjes afkomstig uit de opwellingszone 
voor de kust van Kazachstan.

Langdurige isolatie leidt tot de vorming van 
eigen soorten (endemische soorten), en die 
blijken weer erg veel last te hebben van men-
selijk ingrijpen. Als we biodiversiteit beschou-
wen op het niveau van soortenrijkdom en 
samenstelling, dan zijn er drie processen die 
bepalen hoe rijk een fauna is: soortvorming, 
uitsterven en immigratie. In langlevende meren 
evolueren de meeste soorten in het systeem 
zelf en zijn immigranten vaak goed te herken-
nen. Maar met het verdwijnen van endemische 
soorten is er vaak ook sprake van daadwerke-
lijk uitsterven. 
We kunnen de achterliggende processen daar-
om goed bestuderen in veelal mooie sedimen-
taire bekkens waarin fossiele tijdseries zijn 
bewaard in hun sedimentaire context. In de 
geologische overlevering kunnen we milieu-
veranderingen en faunale veranderingen 
terugvinden, en vervolgens onderzoeken  
of en hoe die met elkaar te maken hebben. 
Ook kunnen we zien hoe fauna’s herstellen 
na grote crises. In het Kaspische-Zeebekken, 
het Zwarte-Zeebekken en in de gebieden 
eromheen, zoals Anatolië, liggen verschillende 
fossiele langlevende meren. Vandaag de dag is 
de Kaspische Zee geïsoleerd. De waterspiegel 
van dit enorme meer ligt tegenwoordig wel 
27 meter onder het oceaanniveau. De geschie-
denis van de moderne Kaspische Zee gaat 
ongeveer 1,8 miljoen jaar terug, maar ook 
daarvóór waren er langlevende meren in het 
bekken. De grootte, het zoute water en het 
voorkomen van bijvoorbeeld zeehonden en 
zeegrasvelden maken dat de Kaspische Zee 
meer aanvoelt als een zee dan als een meer. 

 Opwelling in de woestijnzee  /  Van-
daag is de Kaspische Zee spiegelglad. Vanaf 
het onderzoeksschip is rondom geen spoor 
van andere menselijke aanwezigheid te zien. 
Geen schepen, geen strepen van vliegtuigen 
in de lucht. Een nieuwsgierige zeehond komt 
poolshoogte nemen. We varen aan de oost-
kust nabij Aktau in Kazachstan. Iets buiten  
de kust ligt een opwellingszone. Midden in de 
zomer, als luchttemperaturen gemakkelijk 
veertig graden Celsius halen, kan het water  
er veertien graden koud zijn. De zeebodem is 
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jaar afspeelt, dan aanschouw je een pulserend 
systeem. Periodes van isolatie met soms hele 
diepe regressies worden afgewisseld door kort-
stondige periodes met een connectie tussen 
de bekkens. Het waterniveau in de Kaspische 
Zee weerspiegelt een precaire balans tussen 
wat rivieren en regenwater aanvoeren en wat 
er verdampt. Soms komt er veel meer water 
binnen dan er verdampt en kan het waterpeil 
in de Kaspische Zee enorm stijgen. Wanneer 
het water een hoogte van zo’n vijftig meter 
boven het huidige oceaanniveau bereikt, 
stroomt de zee over naar de Zwarte Zee. Dat 
gebeurde zo’n 15 duizend jaar geleden voor 
het laatst. 
De Zwarte Zee is alleen een zee tijdens inter-
glacialen, wanneer de zeespiegel boven de 
drempel van de Bosporus uitstijgt die nu op 
35 meter waterdiepte ligt. Het merendeel van 
de tijd is de Zwarte Zee een meer, meestal een 
mesohalien of oligohalien meer. In dergelijke 
fases verdwijnen mariene soorten en vestigen 
zich de typische Pontocaspische soorten door 
het hele bekken. De Pliocene en Kwartaire 
meerafzettingen vinden we in boringen – maar 
ook in tektonisch opgeheven streken zoals de 
Krim (waar we nu niet kunnen werken) en het 
Guria-blok in West Georgië. Ten zuidwesten 
van de Zwarte Zee ligt de Zee van Marmara, 
die ook van tijd tot tijd veranderde in een 
Pontocaspisch meer. In het vroege Holoceen 

werden Pontocaspische fauna’s aldaar ver-
drongen door mariene mediterrane fauna’s. 
Een complex pulserend systeem van isolatie en 
verbinding, gedreven door globale zeespiegel-
bewegingen, regionale klimaatsystemen en 
tektonische ontwikkelingen rond de gateways 
zoals de Bosporus.

 Crises in heden en verleden  /  
Soortvorming en uitsterven gaan van nature 
in een hoog tempo in het Pontocaspische 
gebied: opeenvolgende fauna’s wisselen elkaar 
in korte tijd af. In de Kaspische Zee lijken de 
grootste crises in het verleden samen te vallen 
met diepe regressies. Ongeveer 9000 jaar  
geleden was de laatste diepe regressie, de 
Mangyshlak, die een flinke overgang mar-
keerde naar de Holocene Novocaspische fauna’s. 
Die laatsten zijn sinds ongeveer 1930 groten-
deels verdrongen door invasieve soorten. 
Sommige invasieve soorten zijn vermoedelijk 
als aangroeisel op schepen of met ballastwater 
meegekomen. Andere soorten zijn met opzet 
uitgezet om productiviteit te vergroten; ze 
dienden als visvoer om daarmee de visvangst 
in de Kaspische Zee veilig te stellen. Dat is 
succesvol geweest – maar wel ten koste van  
de unieke Kaspische soorten. In de Zwarte Zee 
is de endemische Neoeuxinische fauna rond 
8000 jaar geleden in korte tijd gemarginaliseerd 
met de binnenkomst van mariene soorten 

nadat de Bosporus overstroomde, een natuur-
lijk proces. De Pontocaspische soorten leven 
nog in de estuaria en delta’s van de noordelijke 
kustzone maar hebben daar te lijden van 
habitatverstoring en -verlies, vervuiling en 
invasieve soorten. Verschillende soorten lijken 
te zijn verdwenen, en zijn misschien zelfs uit-
gestorven, in de afgelopen pakweg vijftig jaar.

Het PRIDE-programma laat zien welke combi-
natie van processen biodiversiteitscrises kunnen 
initiëren en hoe fauna’s in het verleden in 
staat waren zich te herstellen. De huidige, door 
de mens veroorzaakte, biodiversiteitscrisis 
blijkt veel ingrijpender te zijn dan de natuur-
lijke crises in de afgelopen twee miljoen jaar. 
In het onderzoeksprogramma krijgen we 
zicht op de processen achter biodiversiteits-
veranderingen en kunnen we crises uit  
het geologische verleden met de crisis van 
vandaag vergelijken. Deze huidige crisis is 
on gewoon drastisch, heeft zich binnen enkele 
decennia ontvouwd en markeert het einde 
van soorten, waarvan enkele, getuige de rijke 
fossiele overlevering, al miljoenen jaren in 
het gebied voorkwamen. Een crisis, derhalve, 
om ons zorgen over te maken.

Frank Wesselingh
Naturalis Biodiversity Center, Leiden

frank.wesselingh@naturalis.nl

Opgeheven afzettingen van de Kaspische Zee en haar voorgangers, gelegen in centraal Azerbeidzjan. De Kwartaire afzettingen 
zijn hier bijna anderhalve kilometer dik, de jongste afzettingen uit het Midden Pleistoceen (links) duiken 70 graden.
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 >  Ik draag geothermie een warm hart toe. 
Mijn respect voor de tuinders die dit van de 
grond kregen. Deze tuinders richten zich op 
de sweet spot van geothermie in Nederland. 
Op een diepte van ongeveer 2 - 3 kilometer is 
het water zo’n 70 - 100 graden Celsius, goed 
geschikt om huizen of kassen mee te verwar-
men, en is de doorlatendheid nog goed genoeg 
om water met voldoende snelheid en volume 
rond te kunnen pompen. Op grotere dieptes 
neemt de doorlatendheid van zandsteen snel af.
De jaarlijkse bijdrage van geothermie bedraagt 
nu ongeveer 3 PJ (PetaJoule). In zijn recente 
beleidsbrief Geothermie gaf minister Wiebes 
een indicatie dat die bijdrage in 2050 ongeveer 
110 PJ zou kunnen zijn (ongeveer 15% van de 
totale warmtevraag). Hiervoor heeft de minister 
twee ijzers in het vuur. Ten eerste een grote 
toename vanuit geothermieprojecten voor  
de bebouwde omgeving van de huidige 3 naar 
80 PJ, en daarnaast het van de grond brengen 
van ultradiepe geothermie (UDG) voor de 
industriële warmtevraag (die hogere tempera-

 Een stukje 
realisme voor 
 geothermie

Woningen en kassen in Bergschenhoek, Zuid-Holland.  |  Foto: Flickr / Pieter Edelman

. opinie
De ambities in Den Haag  
om al in het jaar 2050 genoeg 
geothermie projecten draaiende 
te hebben die zo’n vijftien 
procent van de Nederlandse 
warmtevraag kunnen opleveren 
zijn torenhoog. Maar het 
opschalen van geothermie 
kent nog veel moeilijke 
uitdagingen – en beperkingen, 
schrijft Jilles van den Beukel  
in een kritisch tegengeluid. 
“Over de maakbaarheid  
van de aarde kan men niet 
discussiëren.”
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. agenda

Nieuwe kngmg-leden
Th.A.C.M. van de Mortel

Verhuisbericht kngmg-leden
D.R. Bouwman
M.M. Nijhuis
H.A. Raat
O.J. Simon
J.C. Stam
M.A.J. van de Ven

. personalia

15 juni 2018
Bessensap 2018: wetenschap ontmoet pers, 
de Rode Hoed, Amsterdam. Info: nwo.nl

18 juni 2018
PGK-SPE: Summer BBQ 2018 with two pre-
sentations on microbiological applications in 
the Dutch North Sea, Oscars, Scheveningen
Info: kngmg.nl/evenement

26 juni 2018
Sedimentologische Kring: Bezoek stroomgoot 
‘de Metronoom’ met professor Maarten Klein-
hans (UU).
Opgeven via mail: sedi.kring@gmail.com

29 juni 2018
UAV, in samenwerking met BodemenergieNL 
en Platform Geothermie: Derde Nationaal 
Congres Bodemenergie, Koningsbergerge-
bouw, Universiteit Utrecht.
Info: nationaalcongresbodemenergie.nl

9 juli 2018
NESSC symposium: Climate Sensitivity:  
Past, Present and Future 
10.00h - 17.00h, UU, Minnaert gebouw
Opgeven via mail: t.vos@uu.nl

5 oktober 2018
Staringlezing 2018: 100 jaar Nederlandse 
geologische kartering door Michiel van der 
Meulen (TNO), TNO Auditorium, Utrecht.
Info: kngmg.nl/evenement

turen vereist) van 0 naar 30 PJ. Hoe realistisch 
zijn deze getallen?

 Schaalvergroting  /  De bestaande zes-
tien projecten zijn vrijwel allemaal door tuin-
ders gerealiseerd. In de toekomst lijken daar 
gemeentes en warmtebedrijven bij te komen. 
Wat opvalt is dat, in tegenstelling tot bij voor-
beeld offshore wind, grote industriële bedrijven 
hier niet instappen. Naar mijn inschatting 
heeft dat twee redenen. Opschaling is voor 
geothermie veel moeilijker dan voor offshore 
wind. De afmeting en capaciteit van een indi-
viduele windmolen nemen snel toe. Daarnaast 
zijn ‘economies of scale’ (kostenvoordeel door 
schaalvergroting, red.) relatief makkelijk te 
realiseren door de parken groter te maken. 
Een vergelijkbare aanpak voor geothermie zou 
grid drilling over grotere gebieden vereisen. 
Dat is in ons dichtbevolkte land moeilijk te 
realiseren.
Zon en wind hebben het laatste decennium 
relatief grote kostendalingen laten zien. Voor 
het boren van putten, de grootste kostenpost 
voor geothermie, ligt dat anders. De olie- en 
gasindustrie doet het al decennia lang op 
grote schaal. Het potentieel voor verdere kosten-
besparingen is beperkt. De enige manier om 
hier nog enigszins kosten te besparen is het 
boren in campagnes.
Voor UDG ligt het probleem bij de lage door-
latendheid van gesteentes op een diepte van 
vier tot zes kilometer (nodig voor de vereiste 
hoge temperaturen). Alleen voor kalksteen is 
het niet bij voorbaat kansloos. In kalksteen 
kunnen onder bepaalde omstandigheden 
spleten of gaten gecreëerd worden. Die kunnen 
ook op grotere dieptes in stand blijven of zelfs 
gevormd worden (hoewel ook hier met een 
toenemende diepte de kans kleiner wordt).

 Doorlatendheid  /  Hierop richten EBN 
en TNO dan ook hun haalbaarheidsonderzoek. 
Wat daarbij opvalt is dat men geen kans op 
succes naar buiten wil brengen. Daarom hier-
bij mijn eigen inschatting. In het noorden en 
midden van het land schat ik die kans op 
ongeveer tien procent. De beoogde kalksteen 
(Dinantien) ligt hier erg diep op vijf tot zes 

kilometer, de twee putten die er geboord zijn 
(Luttelgeest en Uithuizermeeden) vonden vrij-
wel geen doorlatendheid en het boren naar deze 
dieptes is tijdrovend en zeer duur. De twee 
bestaande putten deden er elk ongeveer een half 
jaar over. De kans dat men op basis van seismiek-
onderzoek zones met betere doorlatendheid 
kan vinden is naar mijn inschatting klein.
In het zuiden ligt het anders. Hier heb je op 
dieptes van rond de vier kilometer een reële 
kans op én hoge temperatuur én genoeg door-
latendheid. Er is een (min of meer) werkend 
voorbeeld in de buurt: bij Mol in België. Waar-
bij het in Mol niet van een leien dakje gaat: in 
een van de twee putten was de doorlatendheid 
erg klein en traden er reeds bij de injectietest 
kleine aardbevingen op. De grootste kans op 
doorlatendheid heeft men in breukzones. En 
daar vindt men Staatstoezicht Op De Mijnen 
(SODM) op zijn weg. SODM ontraadt het boren 
in breukzones vanwege het risico van geïndu-
ceerde seismiciteit.

 Maakbaarheid  /  Toch is het niet de 
relatief geringe kans van slagen die mij het 
meeste zorgen baart. En evenmin het UDG-
werkprogramma van EBN en TNO; zij doen  
de juiste dingen. Het zijn de opdrachtgevers. 
Van de 270 mensen die een recente UDG-dag 
bijwoonden had een groot deel naar mijn 
inschatting geen enkele technische expertise. 
Zij zelf dachten daar, gezien de resultaten van 
een enquête, soms anders over. Deze opdracht - 
gevers willen zo graag. Sommigen rekenen zich 
reeds rijk voordat de beer geschoten is. Het 
moet – anders halen we Parijs niet. Yes, we can.
Over de maakbaarheid van de samenleving 
kan men discussiëren. Over de maakbaarheid 
van de aarde niet. Als een gesteente niet door-
latend is, dan is dat zo. Men dient ambitieus 
te zijn om iets te bereiken. Men dient ook  
realistisch te zijn om daarbij geen onnodige 
uitglijders te maken.

Jilles van den Beukel

Dit artikel werd eerder gepubliceerd als column in Energeia 
(energiebijlage van het Financieele Dagblad). Reageren?  
Mail de redactie op: geobrief@kngmg.nl
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