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Allemaal beestjes   /  Microben

De meeste extremofielen worden met moderne moleculaire
technieken gevonden onder schimmels, algen, bacteriën
en vooral Archaea (oerbacteriën, een apart biologisch
zijn overal. Deze kleine ingenieuze micro-organismen zijn
domein). Sommigen kunnen alleen leven bij extreem hoge
essentieel voor al het leven op onze planeet. Ze zijn te klein
temperaturen bij hot springs of mid-ocean ridge black
om met het blote oog waar te nemen, maar zo (veer)krachtig
smokers, anderen juist in hypersaliene omstandigheden.
dat ze op de meest extreme plekken kunnen overleven.
De interacties tussen microben en sediment leveren het
Onlangs bezocht ik Micropia, het veelgeprezen museum
vroegste bewijs van leven op aarde, zoals blijkt uit de
over microbiologie, naast, en onderdeel van, Artis. Micropia
vorming van stromatolieten door cyais een eigentijds museum dat de
nobacteriën en het ontstaan van zwaonzichtbare wereld van micro-organismen op een unieke manier zichtbaar
De kennis van het vroege velafzettingen door zwavelbacteriën.
Micro-organismen zijn grotendeels vermaakt. Alle planten en dieren, vanaf
leven op aarde fungeert ook antwoordelijk voor het ontstaan van
de eenvoudigste vorm van leven tot de
mens, leven in synergie met microben.
als model bij het zoeken de aarde zoals hij nu is. Door hun
diversiteit en mutatiefrequentie
Micropia laat fraai – voor jong en oud
naar (fossiel) leven op Mars. grote
zullen micro-organismen de toekom– de onlosmakelijke samenhang van
stige veranderingen op aarde overleven
alle leven zien. Bijvoorbeeld: schimen zullen zij zorgen voor, en zich aanpassen aan, een andemels zijn een bron van voedsel voor parasolmieren. Deze
re leefomgeving. De sprong naar buitenaards leven is
parasolmieren sjouwen in een opstelling zichtbaar stukjes
klein. De kennis van het (vroege) leven op aarde fungeert
blad naar hun nest, waar werkstermieren de bladstukjes
ook als model bij het zoeken naar (fossiel) leven op Mars.
fijn kauwen tot bladermoes. Deze bladermoes gaat schimIk hoop dat we hier meer over te horen krijgen tijdens
melen; de mieren en hun larven laven zich vervolgens aan
de KNGMG Kringendag op 14 december die geheel in het
deze schimmels. In de geneeskunde worden de microben
teken zal staan van de planetaire geologie.
van de darm (geschat op een totaal aantal van 1014) inmiddels erkend als een apart orgaan, dat cruciaal is voor de
Geomicrobiologie is een zich snel ontwikkelende, wetenimmunologische, hormonale en metabole balans van hun
schappelijke discipline op het snijvlak van de geologie en
gastheer. Ziekteverwekkende bacteriën en virussen zijn
microbiologie. Sinds Francis Crick en James Watson in
sterk in de minderheid.
1953 de structuur van het DNA ontrafelden is er op het
gebied van het uitlezen van het genoom (= de complete
De functie van het kleine leven voor onze planeet als geheel
genetische samenstelling) van organismen eind 20e eeuw
komt ook goed uit de verf. Microben spelen al wat langer
hun rol: op de geologische 24-uurs klok is sprake van het
enorme technische vooruitgang geboekt, mede door het
meest primitieve leven zo rond 3:15 uur, homo sapiens
Menselijkgenoomproject (HGP, human genome project).
komt om twintig seconden voor middernacht meekijken.
Het uitlezen van DNA en RNA (sequencen) is sindsdien
drastisch goedkoper, efficiënter en sneller geworden.
Hoe in die tussentijd het voorbereidend werk van aanvankeKostte het in kaart brengen van een genoom van een orgalijk RNA- en later ook DNA-macromoleculen precies in zijn
werk is gegaan, om als steeds stabielere informatiedragers
nisme rond de eeuwwisseling nog honderd miljoen euro,
mij uiteindelijk dit stukje te laten schrijven, valt compleet
nu lukt dat voor minder dan duizend euro! Investeringen in
buiten mijn bevattingsvermogen. Onze chromosomen blijkennis over de samenhang tussen de micro-organismen en
ken vol te zitten met onderdelen van zichzelf reproducehet systeem aarde leveren meer en meer veelal waardevolle
rende organismen, waar we vast zinvol gebruik van maken.
gegevens per geïnvesteerd bedrag. Ik raad u van harte aan
Ik begreep dat bacteriën RNA en DNA onderling kunnen
eens een bezoek aan Micropia te brengen, een bijzondere
uitwisselen, noodzakelijk om te overleven. De rol van de
ervaring!
zich steeds maar aanpassende micro-organismen voor het
huidige ecosysteem is immens.
Lucia van Geuns
Wat mij bijzonder aansprak in Micropia is de fraaie vitrine
over de zogenaamde extremofiele micro-organismen, organismen die zich in extreme omstandigheden handhaven.

. interview

Arwen Deuss.
Foto: Ed van Rijswijk

Speuren naar valse
harmonieën van de aarde
Seismologisch onderzoek naar trillingen waarbij de aarde als geheel resoneert – zogenaamde
eigentrillingen – vormt een handig stuk gereedschap voor aardwetenschappers om de diepe aarde
te onderzoeken. Seismoloog Arwen Deuss, hoogleraar structuur en compositie van de diepe aarde
aan de Universiteit Utrecht, onderzoekt met behulp van eigentrillingen grote, nog openstaande
vraagstukken over de vaste aarde en slaat dwarsverbanden met andere vakdisciplines. “Wanneer
je de ondermantel of aardkern onderzoekt, moet je verder kijken dan je eigen vakgebied.”
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Arwen Deuss (1975) omschrijft zichzelf, zittend
in haar kantoor in het nieuwe Vening Meinesz
gebouw van de faculteit Geowetenschappen,
als een ‘globale seismoloog’. Met reden, zo zal
gedurende het gesprek blijken. “Ik bestudeer
niet een bepaalde regio, ik kijk naar de aarde
als planeet. Ik gebruik seismologie als gereed
schap om te begrijpen hoe de aarde door de tijd
evolueert en verandert. Met seismologie maak
ik plaatjes van het binnenste van de aarde, en
combineer dit met mineraalfysica en vloeistof
dynamica zodat ik de plaatjes ook kan inter
preteren. In de seismologie vinden we dat op
een bepaalde plek in de aarde aardbevingsgol
ven een beetje sneller of langzamer gaan. Maar
het wordt pas echt interessant om te weten
waarom: is het er warmer of kouder, zitten er
andere mineralen of zit er bijvoorbeeld water?
Om daar achter te komen gebruik ik een bepaald
type data dat niet zo vaak wordt gebruikt:

eigentrillingen. Dat zijn trillingen van de hele
aarde die ontstaan na zware aardbevingen,
zwaarder dan magnitude 8 – zoals de beving
voor de kust van Fukushima in Japan in 2011.
Hierbij ontstaan golven die de aarde rond reizen
en uiteindelijk een staande golf vormen. Bij
eigentrillingen wordt de aarde als geheel een
beetje kleiner en groter. De planeet gedraagt
zich op deze manier als een klok die nagalmt;
de aarde wordt dus eigenlijk een muziekinstru
ment. Dit gaat echt wekenlang door na zo’n
aardbeving, en deze trillingen kun je meten.
We bestuderen met eigentrillingen zo de
verschillende tonen van de aarde, en hoe ze
klinken. Als de aarde een perfect symmetrische
bol zou zijn geweest met overal dezelfde
samenstelling, dan zouden de tonen zuiver
zijn. Maar omdat er plekken in de aarde zijn
waar de snelheid van de golven hoger of lager
is, klinkt de aarde vals.”
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Overzichtskaarten van shear velocity afwijkingen op 100, 600, 1000 en 2850 kilometer diepte in de mantel.
In de rood gekleurde regio’s is de shear velocity laag. De grote structuren met lage shear verlocity
herkenbaar onder het Afrikaanse continent en de Stille Oceaan in de ondermantel zijn herkenbaar als large
low-shear-velocity provinces (LLSVPs).
Illustratie: Arwen Deuss

Hoeveel tonen kent de aarde?
“Tussen de nul en tien millihertz heb ik tot
nu toe een stuk of honderdvijftig trillingen
gemeten – maar er zijn er veel meer, bijna 1200.
Je kunt met deze trillingen echt inzoomen op
bepaalde gebieden in de aarde. Sommige golven
zijn gevoelig voor de kern, sommige voor de
mantel. Bepaalde trillingen bestaan alleen
maar op grensvlakken tussen vaste stoffen en
vloeistoffen; die trillingen hebben weer weinig
expressie op het aardoppervlak.”

Hoe zijn dat soort trillingen dan te meten?
“Daar gebruiken we een speciale methode voor.
Tussen twee trillingen met bijna dezelfde
frequentie ontstaat resonantie, deze twee
trillingen wisselen energie met elkaar uit.
Het blijkt dat trillingen die bijvoorbeeld alleen
op de kern-mantel grens voorkomen of alleen
in de binnenkern een partner hebben: een
frequentie die juist wel gevoelig is voor de
hele aarde. Wanneer resonantie plaatsvindt,
veranderen deze trillingen en verraden zo
de trillingen diep in de aarde.
Dit is heel nuttig wanneer je een bepaalde diepe
structuur in de aarde onderzoekt. Je kunt dus
zoeken naar een set resonerende trillingen
waarmee deze structuur valt te identificeren.
Bestaat de structuur niet, dan vind je ook geen
resonantie. Op deze manier wist ik bijvoorbeeld
aan te tonen dat de binnenkern uit twee helf
ten bestaat. Eerder seismologisch werk met
ruimtegolven liet zien dat de binnenkern uit
twee helften kon bestaan, maar het kon ook
een anomalie zijn, zeiden mensen destijds.
Ik ben er toen met eigentrillingen naar gaan
kijken, en wat bleek: er bleek een resonantie
voor te bestaan en die kon ik observeren! Van
zulk soort detectivewerk, daar word ik zelf
heel erg blij van.”
Deuss, die in 2014 naar Utrecht terugkeerde
naar de universiteit waar ze in 1998 als geo
fysicus afstudeerde, wist haar onderzoeksgroep
afgelopen jaren met succes verder uit te bouwen
nadat ze in 2016 twee belangrijke onderzoeks
beurzen binnensleepte. Eerst won ze een ERCbeurs van twee miljoen euro, nog geen maand
later arriveerde het nieuws dat ze ook met

Wat zijn eigentrillingen?
een NWO Vici-beurs van anderhalf miljoen
euro aan de slag kon. Ruim anderhalf jaar
later begint haar onderzoeksgroep de eerste
stappen naar resultaten te zetten.

Wat is de hoofdvraag van je ERC-onderzoek?
“Wanneer wij tomografische plaatjes van het
binnenste van de aarde maken, dan kijken we
vooral naar de snelheid waarmee golven door
de aarde reizen. De aanname hierbij is dat we
zo temperatuur meten: golven reizen sneller
in koude gebieden, langzamer op warme
plekken. Maar dat is wel een interpretatie, we
weten dit niet zeker. Een seismische golf kan
namelijk ook afremmen vanwege een hogere
dichtheid van het gesteente.
In het ERC-onderzoek ligt de focus op twee
grote regio’s diep in de ondermantel waar
golven heel traag doorheen reizen, de zoge
naamde large low-shear-velocity provinces
(LLSVP). Met tomografie zijn deze gebieden
heel goed te herkennen: eentje bevindt zich
op de kern-mantelgrens onder Afrika, het
andere onder de Stille Oceaan. Vroeger werden
deze regio’s superpluimen genoemd, maar
ook dat is een interpretatie – we weten dit
eigenlijk niet. De grote vraag over deze gebieden,
en ook in ons onderzoek: zijn deze regio’s
nou relatief warm of hebben ze een hogere
dichtheid, bijvoorbeeld door een grotere
hoeveelheid ijzer?

In ons onderzoek gaan we deze gebieden
verder bestuderen, niet met de snelheid van
golven, maar met de mate van energieverlies.
Een golf die door de aarde reist produceert
namelijk ook warmte en verliest zo een klein
beetje energie. Dit fenomeen noemen we
demping, seismic attenuation in het Engels.
Hoge temperaturen hebben een heel duidelijk
effect op demping, terwijl veranderingen in
compositie vrijwel geen effect veroorzaken.
Ik vergelijk het altijd met als je buiten gaat
joggen: bij een hoge buitentemperatuur raak
je al rennend meer energie kwijt, je zweet
veel meer.
Tot nu toe heeft niemand het effect van dem
ping in de ondermantel goed kunnen meten.
Dit lukt niet met oppervlaktegolven. Ik wil
daarom tomografische plaatjes gaan maken,
nu aan de hand van het energieverlies van
eigentrillingen om te kijken in welke gebieden
demping plaats vindt. Dit is overigens wel een
flink stuk moeilijker. Demping hangt name
lijk niet alleen af van energieabsorptie, maar
ook van de sterkte van een aardbeving, lokale
omstandigheden of verstrooiingen van energie.
Maar als het lukt, kunnen we straks veel
directer iets zeggen over temperaturen in de
aarde en bepalen of golven vertragen omdat
een gebied warm is, of dat het door iets anders
komt. Als we bijvoorbeeld heel zware demping
zien in de twee LLSVPs, dan moeten ze wel warm

Eigentrillingen zijn staande golven die ontstaan door de
interferentie van verschillende golven met tegengestelde
voortplantingsrichting. Eigentrillingen die ontstaan op
een vioolsnaar of een kerkklok resulteren in geluid: een
grondtoon en boventonen. Bij krachtige aardbevingen,
waarbij oppervlaktegolven tot diep in de aarde doordringen, wordt de aarde zoals een muzieksnaar aangeslagen
en ontstaan er uiteindelijk staande golven – waarbij de
aarde als geheel vervormt. Er worden verschillende klassen van eigentrillingen onderscheiden, de zogenaamde 5
modes. Sommige eigentrillingen kunnen maandenlang
na een beving aanhouden.

Geo.brief 6 / 2018

De Mayon vulkaan op de Fillipijnen is ontstaan als gevolg van de subductie van de oceanische Filipijnse
plaat onder de continentale Euraziatische tektonische plaat.
Foto: Flickr / LauterGold

Een van de krachtigste bevingen van afgelopen eeuw was
de aardbeving die plaatsvond op 26 december 2004, ten
westen van het Indonesische eiland Sumatra. Ook door
deze aardbeving ontstonden eigentrillingen. Seismometers
van het KNMI maten na de aardbeving voor het allereerst
een specifieke eigentrilling mode, de 0S2 mode (zie figuur).
Deze mode staat bekend als de laagste toon die de aarde
kan maken, en wordt gekarakteriseerd met een beweging
waarbij de aarde vervormt van een sigaar naar een discus.
Bron: KNMI

zijn. Mochten we een lage demping vinden,
dan hebben deze gebieden waarschijnlijk
een andere compositie. Je vindt dus altijd
wel wat, want beide mogelijkheden zijn even
interessant.”

Foto: Ed van Rijswijk

Hoe staat het onderzoek er inmiddels voor?

Wie is Arwen Deuss?
Arwen Deuss (1975) studeerde geofysica in
Utrecht en promoveerde in 2002 aan de Uni
versiteit van Oxford (Verenigd Koninkrijk).
Van 2004 tot 2014 werkte ze als onderzoeker
en docent aan Pembroke College, Universiteit
van Cambridge. In 2014 keerde ze terug naar
Universiteit Utrecht waar ze als universitair
hoofddocent seismologie begon. Begin 2017
werd Deuss benoemd tot hoogleraar structuur
en compositie van de diepe aarde. In april
werd ze benoemd tot lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW).
Deuss heeft voor haar onderzoek meerdere
prestigieuze beurzen en onderscheidingen
ontvangen. Eerder ontving ze een ERC New
Investigators Grant en een Murchison Fund
van de Geological Society of London voor
haar seismisch onderzoek naar de binnenkern
van de aarde. In 2015 kreeg ze een Ammodo
KNAW Award uitgereikt waarmee ze onder
zoek naar eigentrillingen van de aarde verder
kon bestuderen. In 2016 ontving ze een ERC
Council Consolidator Grant en een NWO
Vici-beurs.

“We zijn zo’n anderhalf jaar onderweg, ik heb
nu drie promovendi en een post-doc op dit
onderwerp zitten. Het is nu nog: we doen iets
nieuws en dan is er af en toe best wat frustratie
het kost veel tijd om alles op te zetten. Maar
dat hoort bij wetenschappelijk onderzoek en
we beginnen de eerste resultaten te krijgen.”

En dan ben je ook nog bezig met het Vicionderzoek.
“Dat gaat enigszins over hetzelfde, maar in
dat onderzoek kijken we naar demping met
hulp van seismische ruimtegolven en opper
vlaktegolven. Met deze andere data kunnen
we bijvoorbeeld subductiezones in veel meer
detail bestuderen. Als je alle subductiezones
op onze planeet in beschouwing neemt, dan
valt op hoeveel ze van elkaar kunnen verschil
len. Er is voorgesteld dat de hoeveelheid water
dat diep in de aarde wordt meegevoerd in een
subductiezone de grote bepalende factor is
voor deze verschillen – maar dat weten we
dus niet. Onderzoek naar demping van golven
is een perfecte manier om water te ontdekken,
want water leidt tot sterke demping. Kan ik
met seismologie lijstjes maken van subductie
zones met water die overeenkomen met clas
sificaties uit de geologie?
Verder geeft de Vici mij de mogelijkheid om
mijn onderzoek uit te breiden van demping
naar seismische anisotropie. Anisotropie bete
kent dat golven een andere snelheid hebben
in verschillende richtingen. Vergelijk dit met
hordelopen: als je over de horden heen springt
dan vertraag je in snelheid. Als je tussen de
horden door zou mogen rennen dan zou je
veel sneller gaan. Anisotropie ontstaat omdat
de mantel van de aarde in beweging is, dus
door naar anisotropie te kijken kunnen we
de stroming van de mantel onderzoeken.
Het plan is om dit met eigentrillingen te
onderzoeken.”

Hoe gemakkelijk is het om als seismoloog
dit soort dwarsverbanden te slaan naar
andere aardwetenschappelijke disciplines?
“Wanneer je de ondermantel of aardkern
onderzoekt, moet je verder kijken dan je eigen
vakgebied. Je moet met elkaar gaan praten,
je moet de vakgebieden bij elkaar voegen en
hopen dat er ergens overlap zit om opties
te reduceren, zodat er maar één mogelijke
verklaring voor een vraagstuk over blijft.
Een voorbeeld. Als promovendus in Oxford
keek ik naar de seismische discontinuïteit
op 520 kilometer diepte, en ik vond twee
discontinuïteiten. Daar snapte ik niks van. Ik
ben mij toen gaan verdiepen in de mineraal
fysica, en dat heeft mij de ogen wel geopend.
Het koste mij een enige tijd om door het eerste
mineralogische artikel heen te komen, maar
er stond heel duidelijk dat op 520 kilometer
een faseovergang is van olivijn – maar ook een
van granaat. Toen realiseerde ik me: ik zie ze
allebei! Dus toen drong bij mij door dat er
veel meer van zulk soort spannende dingen
zijn te onderzoeken als je ook de andere vak
gebieden erbij pakt. Ik heb nog keuzevakken
geologie in Utrecht gedaan, en daar besef je:
een steen is niet puur één mineraal. Het zijn
mengsels. De mantel bestaat waarschijnlijk
naast olivijn voor ongeveer veertig procent uit
granaat en pyroxeen, dat kan je niet negeren.”

Zijn er straks nog grote vraagstukken over
om naar te kijken?
“Oh zeker. Het zou mij heel leuk lijken om nog
veel breder te gaan kijken. Ik kijk nu vooral
nog naar de vaste aarde. Maar als je kijkt hoe
de hele aarde zich heeft ontwikkeld, dus met
water, tektoniek en klimaat, dan moet je dat
ook meenemen. Zijn er links tussen het klimaat,
zoals bijvoorbeeld de CO2 in de lucht, en tek
toniek en hoe de diepte aarde in beweging is?
Als er tijd is om hier verder over na te denken
en aan te werken, dan zou dat mij een heel
mooi onderwerp lijken.”
Bjinse Dankert
Website Arwen Deuss:
www.geo.uu.nl/~deuss/research

. stukje steen

Calçada portuguesa in Aveiro.

Vooral in het centrum en zuiden van de stad
zijn veel plaatsen bestraat met de witte en
zwarte steentjes, typisch 4 à 5 centimeter
groot. De steentjes worden gelegd in geo
metrische patronen, soms met voorstellingen
of reclames van aanpalende winkels. Op een
eerste laag steengruis van circa tien centimeter
legt de stratenmaker (calceteiro) de met de
hand op maat gehakte stenen. Voor een
patroon wordt een mal gebruikt. Die wordt
eerst gevuld met de achtergrondkleur, daarna
met het eigenlijke patroon. Traditioneel
worden de voegen gevuld met steengruis,

maar tegenwoordig liggen de steentjes ook
vaak in cement. Het nieuwe werk wordt
vervolgens aangestampt met een ronde houten klos aan een stok en schoon gespoten.
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Calçada portuguesa /  Mozaïeken
met kleine, centimeter grote zwarte en witte
min of meer vierkante steentjes op vloeren
en wanden zijn een wijdverbreide toepassing
van natuursteen in het Romeinse Rijk. Ook
het moderne Italië kent nog steeds dergelijke
bestratingen. Maar wie het vanaf de jaren
veertig van de negentiende eeuw echt tot een
nationaal stijlkenmerk hebben gemaakt, zijn
de Portugezen. De in het Castelo de São Jorge
in Lissabon zetelende luitenant-generaal
Eusébio Cândido Furtado (1777-1861) gaf de
aanzet tot een bestrating die als de eerste
Calçada portuguesa aangemerkt kan worden.

De steentjes vormden oorspronkelijk het
restafval van de productie van kalksteen voor
gebouwen. Tegenwoordig worden ze doel
bewust geproduceerd. De steentjes hebben
een minimale wateropname en aanzienlijke
druksterkte van 80 à 90 N/mm2.
De witte steentjes zijn zonder uitzondering
kalkstenen, de zwarte meestal ook, maar
basalt is ook wel gebruikt. De kalksteentjes
komen uit het geologisch complex uit het
Midden en Boven Jura dat Maciço Calcário
Estremenho wordt genoemd. De witte steentjes
worden onder andere gekapt in de groeves
van Alcanede – Porto do Mós ten noorden van
Santarém. Het zijn micritische kalkstenen uit
het Midden Jura, waaruit ook gevelplaten van
types als Moca Creme, Vidraço en Moleanos
gewonnen worden. Zwarte kalkstenen voor
deze toepassing worden gewonnen bij
Alquidão da Serra, ten zuiden van Leiria.
Calçada portuguesa aanleg in Mafra.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto’s: Timo G. Nijland

. zaken overzee
Artistieke weergave van Archaeopteryx in vlucht
gebaseerd op de besproken studie.
Tekening: Jana Ružicková
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Dennis Voeten trad de afgelopen jaren een paleontologisch avontuur binnen met onverwachte
wendingen. Zijn verlangen naar academisch onderzoek leidde tot het opzeggen van zijn veilige
baan in de archeologie en voerde hem naar het pittoreske stadje Olomouc in Tsjechië en naar de
indrukwekkende European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble, Frankrijk. Wat begon in de
anonimiteit met krokodillentanden eindigde in de sexy wereld van oerveren.

> Begin december 2013 stapte ik in Arnhem
op de internationale trein naar Praag. Minder
dan een maand daarvoor had ik gesolliciteerd
naar een onverwacht vrijgekomen promotie
plaats toen een kort daarvoor geïnstalleerde
promovendus op een goede dag met de noorder
zon was vertrokken. De aan het onderzoek
gekoppelde onderzoeksbeurs verlangde dat
het project werd doorgezet, dus het oorspron
kelijke onderzoeksteam was er veel aan gelegen
om zo snel als mogelijk een nieuwe student
aan te trekken. Dit was mijn kans.
Na afronding van mijn masterstudie Aard
wetenschappen, waarbij ik in het kader van
mijn afstudeeronderzoek een jaar in Bonn
(Duitsland) heb mogen werken aan fossielen

uit de Winterswijkse Steengroeve, was ik over
wegend werkzaam geweest bij een archeolo
gisch adviesbureau. Deze baan beviel uitstekend
en tijdens de uitvoering van archeologisch
veldwerk prees ik me erg gelukkig met de
mogelijkheid om tijdens kantooruren naar
buiten te mogen om te speuren naar overblijf
selen van vroegere bewoners van de Lage
Landen. Toch bleef er iets knagen. Tijdens
mijn studie had ik een inkijk gekregen in
academisch onderzoek en, hoewel ik in de
archeologie met veel plezier aan korte pro
jectjes werkte, verlangde ik eigenlijk weer
naar de bevrediging die ik eerder had gevoeld
tijdens het bedrijven van diepgaand, origineel
onderzoek. Ik was inmiddels 31 jaar oud

geworden en zag de aangeboden vacature
als mijn laatste kans om me op academisch
niveau bezig te kunnen gaan houden met
de studie naar Mesozoïsche reptielen. Op het
moment dat de bewuste positie me twee weken
later daadwerkelijk werd aangeboden wist
ik het zeker: het ging gebeuren! Er werd een
ticket gekocht om in Tsjechië het contract
te gaan tekenen.

Scheurtjes / Olomouc, ik had er nog
nooit van gehoord. Uit foto’s bleek het om
een pittoresk stadje in het oosten van Moravië
(Oost-Tsjechië) te gaan. Ik was aangenomen
bij het Department of Zoology and Laboratory of
Ornithology van haar Palacký Universiteit. Het

project zou zich richten op de paleoneurolo
gie van krokodillen en het visualiseren van
groeilijnen in botten en tanden om meer
inzicht te krijgen in de paleobiologie van hun
uitgestorven verwanten: Mesozoïsche dino
sauriërs. Toen ik in januari 2014 definitief
naar Olomouc was verhuisd en me begon in
te lezen in de materie ontstonden de eerste
scheurtjes in het onderzoeksplan. De beoogde
begeleider zou zelf ook voor het project naar
Olomouc verhuizen, maar bleek te zijn ver
traagd. Twee weken later werd ik bij het
afdelingshoofd, ornitholoog Prof. Stanislav
Bures, op kantoor ontboden. De oorspronke
lijke hoofdonderzoeker was van gedachten
veranderd en had eenzijdig besloten het pro
ject te verlaten. Hiermee was alles eigenlijk
gestopt. Zonder de bewuste begeleiding zou
het niet mogelijk zijn om een paleontologisch
onderzoek uit te voeren in Olomouc en de
professor adviseerde me teleurgesteld om te
zien of ik mijn oude baantje misschien nog
terug kon krijgen. Ik besloot hem ter plekke te
vragen of hij me niet twee maanden in dienst
kon nemen zodat ik zelf een onderzoeksvoor
stel kon schrijven en dit, onafhankelijk van
het initiële project, bij de universiteit kon
indienen. Mocht dit gegund worden, dan zou
ik dat salaris compenseren met de beurs.
Mocht ik Olomouc alsnog moeten verlaten,
dan zou ik de faculteit persoonlijk terug
betalen. De professor ging akkoord.
Tijdens het bestuderen van de documenten
behorende bij het oorspronkelijke project viel
mijn oog op een naam die ik nog niet eerder
had gehoord. Kennelijk was er in het kader van
die studie een klein experiment vastgelegd bij
de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
in Grenoble, Frankrijk, dat in samenwerking
met Dr. Paul Tafforeau zou worden uitgevoerd.
Het werd me duidelijk dat bij de ESRF
gedetailleerde, driedimensionale röntgenscans
gemaakt konden worden waarmee bijvoorbeeld
het binnenste van krokodillenschedels kan
worden gevisualiseerd. Ik besloot Paul aan
te schrijven om te melden dat er hoogstwaar
schijnlijk geen krokodillenschedels gescand
zouden gaan worden en informeerde terloops
of deze gelegenheid eventueel kon worden

aangewend om reptielenschedels uit de
Anisien Muschelkalk-afzettingen van Winters
wijk te onderzoeken. Ik werd uitgenodigd om
de mogelijkheden te bespreken.

Synchrotron / Bij aankomst bleek de
ESRF nog indrukwekkender dan de foto’s
op haar website deden vermoeden. De syn
chrotron bevindt zich in een gigantisch, ufovormig gebouw waarbinnen elektronen in
een 844 meter lange ringvormige buis met
haast de lichtsnelheid worden rondgeslingerd.
Magneten houden de elektronenbundel in
hun cirkelvormige baan waarbij zeer krachtige
röntgenstraling vrijkomt. Bundellijnen leiden
naar veertig afzonderlijke laboratoria waar de
zogenaamde synchrotronstraling beschikbaar
komt voor een grote verscheidenheid aan toe

passingen. Paul Tafforeau, van huis uit een
paleoanthropoloog, is de wereldexpert op het
gebied van de non-destructieve visualisatie
van paleontologisch materiaal. Hierbij wordt
een fossiel in de synchrotronbundel doorge
licht waarna de uitkomende röntgenstraal
met een scintillator wordt omgezet in zicht
baar licht dat door een CCD-detector (zoals in
een digitale camera) kan worden vastgelegd.
Een stationair monster geeft een tweedimen
sionale röntgenfoto, zoals bekend van de
medische radiologie. Als het bewuste fossiel
echter in de bundel wordt geroteerd terwijl
er duizenden digitale röntgenfoto’s worden
opgeslagen kan hier later een driedimensionale
reconstructie van gemaakt worden zonder dat
het fossiel wordt aangetast.
Na een kort overleg wierp Paul mij zijn auto

Dennis Voeten vergelijkt de botdikte van het opperarmbeen in het “Chicken Wing” exemplaar van
Archaeopteryx (bovenste scherm) met die van de primitieve pterosauriër Rhamphorhynchus (onderste
scherm). Hij laat tevens een driedimensionaal model van de “Chicken Wing” zien; het opperarmbeen
wordt aangegeven meest rechts op de 3D-print.
Foto: ESRF

Het München-exemplaar van de vogelachtige dinosauriër Archaeopteryx.
Te zien zijn een gedeeltelijke schedel (top links), schoudergordel en
beide vleugels iets omhooggeslagen (meest links tot midden links), de
ribbenkast (midden) en de heupgordel met beide achterpoten in
‘fietsende’ houding (rechts). Deze elementen zijn nog steeds door de
wervelkolom verbonden vanaf de nek (top links, onder de schedel) tot
aan de punt van de staart (meest rechts). Indrukken van de vleugelveren
zijn herkenbaar uitwaaierend vanaf de schouder naar beneden en vage
indrukken van de staartveren strekken zich uit vanaf de punt van de
staart.
Foto: ESRF/Pascal Goetgheluck

sleutels toe met de opdracht om ‘fatsoenlijke
schedels’ op te halen in Nederland. Dankzij
het begrip en de flexibiliteit van Anne Schulp
(Naturalis Biodiversity Center) en Dennis Nieweg
(toen Museum TwentseWelle) konden twee
ESRF-collega’s en ik twee dagen later het
ESRF-terrein weer op rijden met waardevolle,
goed verpakte fossiele schedels in de kofferbak.
De experimenten werden uitgevoerd en de
data zagen er op het eerste gezicht veelbelovend
uit. Het werd inmiddels ook duidelijk dat ‘mijn’
faculteit in Olomouc het nieuwe project zou
ondersteunen en hiermee leek mijn promotie

Ik kreeg de gelegenheid
om hands-on met
extreem waardevolle
fossielen te werken

Het München-exemplaar van Archaeopteryx op beamline ID19 van de ESRF. De
kalkstenen plaat was op een roterende sample stage gemonteerd en is hier
gecentreerd op de schedel met behulp van lasers. De röntgenstraal, komende van
rechts op de foto, gaat door het fossiel en wordt opgevangen door de detector
(zichtbaar links) waar het signaal door een camera wordt vastgelegd.
Foto: ESRF/Pascal Goetgheluck

onderzoek gered: ik zou de paleoneurologie
van vroege Sauropterygia gaan onderzoeken!
Bij terugkeer in Olomouc ging ik meteen aan
de slag met het verwerken van de digitale data.
In eerste instantie werd de focus gelegd op
een fraaie Nothosaurus-schedel die al snel zijn
geheimen prijs gaf. Echter, de overige drie
schedels bleken weliswaar goed in beeld
gebracht maar het lage contrast tussen het
fossiele bot en het omliggende gesteente zou
het visualiseren van de interne structuren
niet alleen een langdurig proces maken, maar
mogelijk tevens ongewenste onzekerheden
introduceren.

Archaeopteryx / In de zomer van 2014
bezocht ik Paul, die mij inmiddels onder zijn
vleugels had genomen, opnieuw om deze zaak
te bespreken. Geheel onverwacht herinnerde
hij me aan de Archaeopteryx-fossielen waaraan
ik me tijdens mijn bezoek in februari had ver
gaapt. Het visualiseren van fossielen in kalk
stenen platen, zoals die gevonden in Solnhofen,

brengt specifieke problemen met zich mee.
Paul en zijn team hadden veel vooruitgang
geboekt op dit vlak en konden me de eerste
resultaten laten zien. In hetzelfde gesprek
nodigde hij me uit om vooral hiermee aan de
slag te gaan en het vergelijkende onderzoek
naar Sauropterygia op de lange baan te schuiven.
Ik hapte meteen toe in de wetenschap dat een
dergelijke studie ook beter zou aansluiten bij
de faculteit in Olomouc die ornithologie als
zwaartepunt heeft en dat Dr. Sophie Sanchez,
een expert in de virtuele studie van fossiele
microstructuren, mijn team van begeleiders
compleet zou maken.
Vanaf dat moment ging alles in een stroom
versnelling. Omdat er meerdere fossielen van
Archaeopteryx, maar ook andere dinosauriërs,
vogels en zelfs pterosauriërs gescand zouden
moeten worden, werd het duidelijk dat ik
geregeld tussen Olomouc en Grenoble heen
en weer zou gaan pendelen en besloot ik om
ook een appartementje in Grenoble te betrek
ken. Tijdens mijn bezoeken in Grenoble kreeg

Doctoraatsexamen / Richting het
laatste jaar van het promotieonderzoek
begonnen de puzzelstukjes langzaam op hun
plaats te vallen. De fraaie Nothosaurus-schedel
die in februari 2014 was gescand was virtueel
ontleed en in samenwerking met collega’s uit
Frankrijk en Zwitserland werden de holten
in de schedel geïnterpreteerd. Hierbij werden
een aantal interessante ontdekkingen gedaan,
waaronder de waarschijnlijke aanwezigheid
van zoutklieren en de observatie dat de hersenen
van Nothosaurus in een opvallend buisvormige
hersenpan waren gedwongen door de evolutie
van enorme kaakspieren die langs de schedel
omlaag liepen. Het tijdschrift PLOS One publi
ceerde dit werk. Verder kreeg ik de kans om
mee te werken aan de beschrijving van een
nieuwe, mogelijk amfibische raptor uit het
Krijt van Mongolië, gepubliceerd in Nature
onder leiding van Andrea Cau van de Univer
siteit van Bologna.
Het vergelijkend onderzoek naar Archaeopteryx
had aan het licht gebracht dat de vleugelbotten
in deze gevederde dinosaurus onverwacht veel
overeenkomsten vertonen met vergelijkbare
botten in moderne vogels, hetgeen een sterke
aanwijzing voor actief vliegvermogen in dit
enigmatische dier vormt. Deze studie, gepu
bliceerd in Nature Communications, bleek een
schot in de roos; ik mocht me na publicatie
een week lang onderdompelen in de roerige
wereld van flitsende media en kritische
wetenschapsjournalisten. Hiermee werd
tevens duidelijk dat ik aan de meeste voor

Na publicatie mocht ik me
een week lang onderdompelen
in de roerige wereld van
flitsende media en kritische
wetenschapsjournalisten

waarden die aan het Tsjechische doctoraats
examen zijn verbonden had voldaan: met
reeds gepubliceerde studies kon mijn verslag
legging in een relatief korte thesis gebundeld
worden.
Vanuit heel Europa werden opponenten, bege
leiders, collega’s, vrienden en familieleden

opgetrommeld om in het Fort van Olomouc
de laatste stap, mijn verdediging, bij te wonen.
De opkomst was ongekend en na de presentatie
en beantwoording van inhoudelijke vragen
was de promotie een feit. Ik prijs me ver
schrikkelijk gelukkig met de kansen die
mij zijn geboden en met de mensen die mij
onvoorwaardelijk hebben gesteund in de
onvoorspelbare reis die ik de afgelopen jaren
heb mogen maken. Hoewel ik nog steeds bij
een aantal lopende projecten ben betrokken,
zie ik ook uit naar nieuwe uitdagingen. Het
belangrijkste dat mijn promotie mij heeft
geleerd is dat de mooiste ervaringen soms uit
totaal onverwachte hoek kunnen komen.
Dennis Voeten
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ik de verantwoordelijkheid voor experimenten
die tot 48 uur aaneengesloten konden duren,
waarbij ik met name recente vogelbotten
scande. Daarnaast kreeg ik de gelegenheid om
hands-on met extreem waardevolle fossielen
te werken: waar ik er zorg voor droeg dat de
fossielen veilig in de experimentele opstelling
konden worden geplaatst, hielpen Paul en
mijn collega’s met het verkrijgen van de best
mogelijke scans in de korte periode dat het
materiaal op de ESRF aanwezig was. De syn
chrotron van de ESRF werkt 24 uur per dag,
dus ook dit ontaardde doorgaans in nacht
werk.

Oppervlaktemodel van TW480000375, een schedel van Nothosaurus marchicus uit de Vossenveld
Formatie van Winterswijk. Deze schedel werd gebruikt om de hersenvorm van Nothosaurus te
reconstrueren.
Afbeelding: ESRF/Dennis Voeten

. geofoto
Geo.brief 6 / 2018

12

Ongeveer 55°55’53.30” Noord en 2°18’05” West /
James Hutton, geboren in Edinburgh in 1726, promoveerde als arts
in Leiden in 1749 op een medisch-fysisch proefschrift. Een jaar later
erfde hij twee landerijen in de oostelijke ‘Scottish Borders’, en in
verband met zijn nieuwe positie als herenboer maakte hij verschil
lende reizen om meer te leren over (nieuwe) landbouwmethoden.
Door deze reiservaringen, en zijn waarnemingen op en rond zijn
landerijen, raakte hij geïnteresseerd in geologische processen,
zoals erosie en sedimentatie.
Gesteund door een goed inkomen uit zijn agrarische bezittingen,
besloot hij in 1767 om weer te gaan studeren, ditmaal aan de Univer
siteit van Edinburgh. In 1785 presenteerde Hutton zijn ‘Theory of
the Earth’ aan de prestigieuze Royal Society van Edinburgh; hij wordt
beschouwd als een van de grondleggers van het ‘uniformitarianisme’,
waaruit het actualiteitsprincipe ontsprong (‘het heden is de sleutel tot
het verleden’). Een belangrijke hoeksteen van Hutton’s revolutionaire,
en toen nogal controversiële, visie op aardse processen vormden zijn
geologische observaties op een aantal locaties in Schotland, waar hij
onder meer hoekrelaties tussen verschillende gesteente formaties
had waargenomen en, als eerste, de genese en significantie hiervan
begreep en beschreef.
Een van deze locaties is Siccar Point (zie foto), een rotsachtige
punt langs de klifkust van zuidoost Schotland, op een afstand van
ongeveer 65 kilometer van Edinburgh. James Hutton bezocht deze
locatie per boot in 1788, het jaar waarin hij zijn ‘Theory of the Earth’
publiceerde in boekvorm, samen met twee bevriende collega’s uit
Edinburgh, James Hall (geoloog) en John Playfair (theoloog en
wetenschapper). Bij Siccar Point is een duidelijke hoekdiscordantie
waarneembaar tussen Silurische mariene grauwackes en schalies,
die door Caledonische plooiing verticaal staan, met daarop vrij
vlakliggende Devonische fluviatiele zandstenen, lokaal met een
dun basisconglomeraat, die behoren tot de Old Red Sandstone
eenheid (gele maatstaf op de foto is 20 centimeter lang).
Hoewel Hutton en zijn collega’s de geologische ouderdommen van
deze gesteenten nog niet konden bepalen, was het voor hen duide
lijk dat er een enorm tijdshiaat tussen deze twee formaties moest
bestaan (tegenwoordig geschat op ongeveer 60 miljoen jaar). John
Playfair beschreef later zijn ervaring van het bezoek aan Siccar Point
met de woorden: “The mind seemed to grow giddy by looking so far into
the abyss of time”.
Tekst en foto: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

Siccar Point,
zuidoost Schotland
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. promotie

Sinds de ontwikkeling van thermische infrarood
(TIR) spectroscopie in het midden van de
vorige eeuw is deze methode veelvuldig
gebruikt om de samenstelling van gesteenten
te bepalen die hun spectrale kenmerken in het
thermische deel van het lichtspectrum hebben.
De recente ontwikkeling van verschillende TIR
scanners maakt gedetailleerde analyse van
gesteenten en boorkernen mogelijk. Echter,
de ontwikkeling van deze nieuwe toepassing
van TIR spectroscopie creëert ook nieuwe
uitdagingen voor de wetenschap. Evelien Rost,
promovendus bij de faculteit Geo-Informatie
Wetenschappen en Aardobservatie van de
Universiteit Twente, onderzoekt de invloed
van verschillende gesteente-eigenschappen
op de resultaten van TIR spectroscopie.
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Evelien aan het werk met de hoge resolutie TIR spectrometer.

Nieuwe uitdagingen voor
hoge resolutie spectroscopie

Nieuwe uitdagingen / Recentelijk zijn
verschillende scanners ontwikkeld waarmee
een gedetailleerde analyse van gesteenten en
boorkernen kan worden uitgevoerd met een
centimeter tot millimeter resolutie, waarbij
elke pixel een spectrum vertegenwoordigd.
Deze scanners zijn in staat om meerdere kilo
meters boorkern per dag te analyseren en
met de continue spectrale analyse kunnen
mineralogische trends in boorkernen bepaald
worden zonder de beperkingen van de meet
intervallen die voorkomen bij andere technieken
zoals röntgendiffractie (XRD), elektronen
microscopie (SEM) en slijpplaatjes. Het is dus
een methode waarmee in een korte tijd een
complete analyse van grote datasets kan worden
uitgevoerd. Bovendien kan, in de komende
jaren, de mineraalidentificatie van spectrale
beelden geautomatiseerd worden met behulp

Elektronenmicroscoop beelden van (a) het verschil tussen het gezaagde en gesplitte oppervlak van de
Fontainebleau zandsteen, en (b) fijnkorrelige kaolien tussen grotere kwartskorrels.

van technieken als data mining en machine
learning.
Met de ontwikkeling van deze nieuwe toepas
sing van TIR spectroscopie ontstaan ook nieuwe
uitdagingen voor de wetenschap. De verbeterde
resolutie van de sensoren, die de grootte van
individuele mineralen benadert, zorgt ervoor
dat eigenschappen als mineraaloriëntatie,
ruwheid van het gesteente oppervlak, korrel
grootte en porositeit relevanter worden omdat
ze meer invloed hebben op de spectra naar
mate de precisie van de sensoren toeneemt.
Met mijn promotieonderzoek breng ik deze
effecten voor het eerst in kaart. Ik bestudeer
en kwantificeer de invloed van monstervoor
bereiding, kristallografische oriëntatie van
individuele mineralen en monsteroriëntatie
op de vorm en amplitude van de TIR spectra.
Hiervoor pas ik verschillende voorbereidings
methodes en reinigingsmethodes toe op een
reeks gesteente- en mineraalmonsters. Het
uiteindelijke doel van mijn promotieonder
zoek is om de invloed van de verschillende
variabelen te bepalen en, waar mogelijk, te
modelleren, zodat de betrouwbaarheid en
bruikbaarheid van hoge resolutie laboratorium
TIR spectroscopie toeneemt.

Oppervlakteruwheid / Een eerste stap
in mijn onderzoek was om het effect van
monstervoorbereiding en de daaruit voort
vloeiende verschillen in oppervlakteruwheid
op het TIR spectrum te bepalen. Hiervoor
heb ik enkele monsters geselecteerd met een

simpele tot meer complexe mineralogische
samenstelling en een homogene mineraal
verdeling. De geselecteerde monsters zijn een
mafische gabbro en twee sedimentaire zand
stenen: de pure kwarts Fontainebleau zand
steen en de Gildehaus zandsteen die een klein
percentage klei (kaolien) bevat. Van deze
monsters heb ik drie oppervlaktes voorbereid
met een verschillende ruwheid door het
monster te polijsten, zagen en splijten (zie elek
tronenmicroscoop beelden boven). Vervolgens
heb ik deze set van negen monsters gemeten
op een reflectie TIR spectrometer.
De resultaten laten significante verschillen zien
in absolute reflectie van maximaal 25 procent
en in de vorm van de spectra. De algemene
trend is dat het gesplitte oppervlak de laagste
reflectie laat zien, gevolgd door het gezaagde
oppervlak en het gepolijste oppervlak. Een
uitzondering is het gesplitte oppervlak van
de Fontainebleau zandsteen dat een hogere
reflectie heeft dan het gezaagde oppervlak.
Wat opvalt is dat sommige delen van het
spectrum significant verschillen in vorm,
zie grijze pijlen in figuur 1. Zo verschuift de
top van de linker piek van de zandstenen van
langere naar kortere golflengtes naarmate de
ruwheid van het gesteente toeneemt. Daarnaast
observeren we voor het gesplitte oppervlak
van de Gildehaus zandsteen een knik rond de
9 µm die niet zichtbaar is in de andere spectra.
De vorm van de gepolijste en gezaagde Gabbro
oppervlaktes komen overeen, maar het
spectrum van het gesplitte oppervlak heeft
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Spectroscopie is een techniek die gebaseerd is
op de interactie tussen chemische elementen
en elektromagnetische straling (infrarood
straling, zichtbaar licht, ultravioletstraling
of röntgenstraling), waarbij elk element zijn
unieke signatuur of ‘vingerafdruk’ in het
spectrum achterlaat. Met spectroscopie kunnen
we deze vingerafdruk ontcijferen, wat belang
rijke informatie oplevert over de samenstelling
en eigenschappen van het object dat het licht
heeft uitgezonden, geabsorbeerd of gereflec
teerd.
Vroege publicaties laten zien dat veelvoorko
mende mineralen zoals silicaten en carbonaten
hun belangrijkste spectrale kenmerken in het
thermische deel van het licht hebben (golf
lengte 8 tot 14 µm). Sindsdien zijn verschillende
thermische lucht- en ruimtevaart camera’s
ontwikkeld die gebruikt worden om de
samenstelling te bepalen van gesteenten die
zich aan het oppervlak van de aarde bevinden.
Om de data van deze camera’s te kalibreren
en te valideren zijn in de loop der jaren ook
thermische camera’s ontwikkeld voor veld
werk en het laboratorium. Inmiddels hebben
deze veld- en lab sensoren een uitstekende
bruikbaarheid en resolutie waardoor ze in
toenemende mate gebruikt worden door geo
logische instituten en organisaties wereldwijd.

Figuur 1: De reflectiespectra van de (a) Gildehaus zandsteen, (b) Fontainebleau zandsteen en (c) gabbro TIR metingen.
De grijze pijlen geven aan waar spectrale vormveranderingen optreden.

een duidelijk andere vorm. De pieken b (9 µm)
en c (9.8 µm) verschuiven richting kortere
golflengtes, de piek a neemt toe in reflectie
en de pieken e en d nemen af.
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Snellius / We kunnen deze resultaten
verklaren met behulp van de natuurkundige
theorie over lichtreflectie. Bij iedere interactie
met een oppervlakte is de totale energie van
een lichtgolf een optelsom van de reflectie,
transmissie en absorptie. Of, en in welke mate,
reflectie, transmissie of absorptie optreedt
hangt af van de invalshoek en de brekingsindex
van het materiaal waarmee de lichtgolf in
aanraking komt en wordt bepaald door de wet
van Snellius. Wanneer er aan het oppervlak ook
hyperfijne deeltjes aanwezig zijn (1 – 20 µm)
die een diameter hebben die kleiner is dan
de golflengte van het TIR licht, dan zal de
lichtstraal door deze deeltjes heen gaan, wat
transmissie en gedeeltelijke absorptie intro
duceert. Aangezien transmissiespectra een
andere vorm hebben dan reflectiespectra kan
dit resulteren in spectrale vormveranderingen,
verschuivingen van spectrale kenmerken naar
langere golflengtes en een afname van reflectie
of eventueel zelfs inversie (omkering) van het
spectrum, zie figuur 2.
Poriën en gaten aan het oppervlak hebben ook
effect op het gereflecteerde signaal, ze vangen
en absorberen invallende lichtstralen waar
door de hoeveelheid gereflecteerde energie
omlaag gaat. De relatie tussen de hoeveelheid
gaten aan het oppervlak en de reflectie is bij

benadering lineair. Vorm, grootte en ingang/
diepte ratio van een gat zijn van invloed op
de reflectie opbrengst. In het algemeen geldt
dat hoe hoger de ratio tussen de diepte van
het gat en de ingang diameter, hoe meer
energie er wordt geabsorbeerd. Smalle diepe
gaten absorberen meer dan brede ondiepe
gaten. Onderzoek laat zien dat voor de meeste
materialen een toename in oppervlakteruw

heid resulteert in een toename in het aantal
poriën en gaten aan het oppervlakte. Als we
dit vertalen naar de verschillen in reflectie
en vorm die we waarnemen voor de spectra
dan kunnen we stellen dat een toename in
oppervlakteruwheid en de daarbij behorende
toename in poriën die licht absorberen de
verschillen in reflectie veroorzaken. Daarnaast
kunnen we stellen dat de vormverschillen die

Figuur 2: De relatie tussen transmissie en reflectie. Wanneer transmissie op specifieke
golflengtes plaatsvindt zal de reflectie afnemen voor deze golflengtes, wat resulteert in
een verlaging of verschuiving van het spectrum op deze specifieke golflengte.

. ontsluiting
we zien kunnen worden verklaard door trans
missie door hyperfijne deeltjes, waardoor we
stelselmatig vormverschillen zien bij bepaalde
golflengtes. Zo kan de knik (9 µm) die we zien
in het spectrum van de Gildehaus split worden
verklaard door transmissie in kaolien en de
variatie in de linkerpiek van beide zandstenen
door transmissie in kwarts (8.5 µm). Het ver
klaren van de vormveranderingen in de Gabbro
spectra is ingewikkelder, omdat dit een meer
complex monster is waardoor transmissieeffecten overlappen. Zo lijkt de vormverandering
van piek a (8.5 µm) veroorzaakt te worden door
transmissie in kwarts en de vormverandering
die we zien bij de flank van piek c, rond 9.6 µm,
door transmissie in plagioklaas.

Evelien Rost
e.rost@utwente.nl
Het promotieonderzoek van Evelien Rost wordt begeleid
door prof. dr. Freek van der Meer en dr. Chris Hecker
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‘I ‘I travelled 1.8 Million Years To Be With You’
Tegen weinigen onder ons zal deze zin ooit
gezegd zijn. Maar als je deze zomer naar de
Belgische kust zou zijn gereisd en in Zeebrugge
de bijdrage van de Duits/Koreaanse kunstenaar
Anne Duk Hee Jordan aan de kunstmanifestatie
Beaufort had bezocht, dan had je oog in oog
gestaan met de ‘spreker’. Een zwerfkei, met het
ijs uit Scandinavië gekomen en nu, opgehangen
in een visnet tussen twee boeien, het centrale
punt van de indrukwekkende installatie met
deze intrigerende naam.
Voor de kunstenares belichaamt de steen de
onvergankelijke reiziger die zwijgend getuige is
van de vergankelijke mens en zijn activiteiten.
Hij is nu gevangen in een visnet, beziet ons
bestaan, maar zal mogelijk ook weer verder
reizen. Of hebben de boeien, die normaliter
schepen helpen bij het navigeren, hem op zijn
uiteindelijke bestemming gebracht?

Beaufort, Kunst triënnale aan zee, is een expositie
waarvan deze zomer de zesde editie plaats vond.
Achttien kunstenaars werden uitgenodigd een
werk te plaatsen in het decor van de Belgische
kust. In een stad, op het strand, in een natuurgebiedje, de omgeving draagt wezenlijk bij aan
de beleving van het werk. De steen in Zeebrugge
staat bij een kleine haven, hij geeft de wat
rommelige omgeving ineens betekenis.
Enkele kunstwerken die in voorgaande jaren
deel uitmaakten van de Beaufort opstelling
hebben een permanente plaats in de kuststreek
gekregen. Ik hoop dat de steen, na die bijna
twee miljoen jaar lange reis, ook mag blijven.

Frédérique van Schijndel
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Vervolgonderzoek / Al met al laten
de resultaten zien dat verschillende monster
voorbereidingsmethodes van invloed zijn op
de spectrale vorm en de absolute reflectie
waardes doordat ze van invloed zijn op het
aantal poriën en hyperfijne deeltjes aan het
oppervlak. In welke mate deze effecten van
belang zijn voor het bepalen van de samen
stelling van gesteenten hangt af van de beoogde
resolutie van de interpretatie, d.w.z. gaat het
om het vaststellen van kleinschalige verschil
len of om het herkennen van een meer globale
mineralogische trend en de gesteentesoort –
sommige mineralen breken nu eenmaal sneller
in hyperfijne deeltjes dan anderen. Het bepalen
van het verband tussen spectrale verschillen
aan de ene kant en de interpretatie van de
samenstelling van gesteenten aan de andere
kant is dus een logische volgende stap in mijn
onderzoek. Verder ga ik mij nog bezighouden
met het wiskundig modelleren van de effecten
van hyperfijne deeltjes in hoge resolutie TIR
spectroscopie waarvoor ik ga samenwerken
met de Geosoftware and Algorithms Team van
de “Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation” (CSIRO) in Australië.

. energie
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TEO: een natuurlijke kouden warm-waterkraan
Naast zonnepanelen, windmolens en geothermie worden ook allerlei andere innovatie
manieren bedacht om energie op een duurzame manier te winnen. Bijvoorbeeld uit
oppervlaktewater: TEO, Thermische Energie uit Oppervlaktewater, is een mogelijkheid
die al meer dan twintig jaar kleinschalig wordt toepast, maar die in de zoektocht naar
nieuwe mogelijkheden kan rekenen op een groeiende belangstelling.

< Houten huisjes aan de Rietplas in de
woonwijk De Mossen in Houten. Warm
water uit de Rietplas wordt gebruikt in de
WKO-TEO installatie om sinds 2003 zo’n
400 woningen in de wijk zonder aardgas
te verwarmen.
Foto: Henk Monster / Wikimedia
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Het allereerste systeem dat oppervlaktewater
gebruikte als energiebron in combinatie
met een koude/warmte opslag werd in 1995
geïnstalleerd door ingenieursbureau IF Tech
nology bij de WAVIN fabriek in Hardenberg.
Andere, kleinschalige, projecten volgden.
Na een lobby richting overheid voerde het
bureau in 2016 in opdracht van de Unie van
Waterschappen (UvW), die een Green Deal
Energie met de overheid had gesloten en zich
daarmee verplichtte de mogelijkheden om de
sector energieneutraal te maken te onderzoeken,
een haalbaarheidsstudie uit om het landelijk
potentieel in kaart te brengen.
Eind juli 2016 werd het resultaat gepresenteerd.
IF Technology inventariseerde drie ‘groepen’
van mogelijk bruikbaar oppervlaktewater:
waterlopen en plassen, diepe plassen, en
gemalen. Voor die verschillende groepen werd
het potentiële vermogen doorgerekend en
werden de voor- en nadelen geïnventariseerd.
Daarbij golden de volgende uitgangspunten:
1) Het water van sloten, ondiepe plassen en
kanalen kan worden gebruikt in combinatie
met een bestaand Warmte/Koude Opslag
(WKO)-systeem om gebouwen te koelen of te
verwarmen. Daarbij is het voldoende als het
oppervlaktewater drie tot zes graden warmte
kan afgeven; 2) Het koude water uit diepe

Schematische voorstelling van een WKO-TEO installatie met de energiestromen in de verschillende
seizoenen. In de zomer onttrekt het TEO-systeem warmte aan het oppervlaktewater. De warmte wordt
opgenomen in de WKO-installatie, het afgekoelde water gaat terug in het oppervlaktewater. In vooren najaar kan TEO, onafhankelijk van de WKO installatie, aan een (beperkte) warmtevraag voldoen.
De grijze dozen zijn de warmtewisselaars; kleppen en (warmte)pompen die de warmte/koude-afname
bij de gebruikers regelen, zijn niet weergegeven.
Bron: IF Technology, Barry Scholten

plassen kan alleen voor koeling worden inge
zet; 3) In waterloopkundige ‘kunstwerken’
(gemalen, Smart Polder) kan met een warmte
wisselaar koude of warmte geleverd worden.

Kritische factoren / Natuurlijk zijn er
beperkende factoren. Zo is bij WKO-systemen
de beschikbare opslagcapaciteit van de onder
grond een kritische factor bij het als geschikt
of ongeschikt beoordelen van een locatie.
En de afnemer moet zich in de buurt van

het te gebruiken oppervlaktewater bevinden,
wat met name in het geval van gemalen een
beperkende rol zou kunnen spelen. Als onder
grens werd in de berekeningen een energie
vraag/aanbod per jaar van 1000 GJ, het gemid
delde gebruik van ca. 25 woningen, gehanteerd
om van een rendabel project te kunnen spreken.
Diverse instanties leverden data over water
lopen, grootte, diepte, alle gegevens die nodig
zouden kunnen zijn om het energiepotentieel
van het oppervlaktewater in Nederland te

berekenen. Het resultaat is een aantal kaarten
die de mogelijke energievoorraad en het
technisch/economisch potentieel voor koude/
warmte winning uit de drie categorieën
oppervlaktewater laten zien. Ruw gezegd,
en niet verbazingwekkend, liggen de beste
kansen in West-Nederland. Een conservatieve
schatting is dat oppervlaktewater landelijk
gezien twaalf procent van de warmtevraag en
meer dan vijftig procent van de koudevraag
zou kunnen leveren.
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Koud water / Koud water uit diepe plassen
gebruiken voor koeling is geen nieuwe gedachte.
Al meer dan tien jaar geleden werd in Amster
dam het eerste koudenet in gebruik genomen.
Door een ondergronds pijplijnenstelsel wordt
het koude water uit De Nieuwe Meer ten zuid
westen van Amsterdam richting de Zuidas
gepompt, waar het zorgt voor de koeling van
de kantoorgebouwen. Een tweede koudenet,
dat zijn water haalt uit de Ouderkerkerplas in
Amsterdam zuidoost, is actief sinds 2010. En
ook in Rotterdam hebben gemeente en energie
leverancier Eneco een koudenet aangelegd,
voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid.
Daar wordt, naast een aantal woontorens, ook
de Rotterdam, het enorme multifunctionele
gebouw van Rem Koolhaas, gekoeld met
Maaswater dat in de zomer nog extra wordt
bijgekoeld met een chiller (koelmachine). Dat
laatste was, gezien het bestaande koudenet,
een goedkopere oplossing dan het inpassen
van een eigen WKO-installatie.
De Mossen / Een voorbeeld van het
gebruik van oppervlaktewater samen met een
WKO-installatie is de woonwijk De Mossen in
Houten. Het WKO-systeem dat de ongeveer
400 huizen van de wijk, die in 2003/2004 werd
gebouwd, verwarmt en koelt, heeft twee warmte
bronnen en drie koudebronnen, waarmee het
in de zomer koud water en in de winter warm
water oppompt van circa 55 meter diepte.
Met individuele warmtepompen regelen
de bewoners de levering van water met de
gewenste temperatuur.
Aan het WKO-systeem van De Mossen is een
TEO-installatie gekoppeld, die zijn oppervlakte

Oppervlaktewater zou
landelijk gezien twaalf procent
van de warmtevraag en meer
dan vijftig procent van de
koudevraag kunnen leveren

water uit twee dicht bij de wijk gelegen, door
zandafgraving ontstane, plassen betrekt.
Warm water wordt in de zomer ingenomen,
maximaal 6 graden afgekoeld en weer terug
geloosd in de plas. De afgenomen warmte
wordt toegevoegd aan de WKO-installatie en
gaat met het grondwater dat koud werd opge
pompt en gebruikt werd voor koeling, weer
de grond in. TEO draagt dus bij aan de voor
raad warm water in de ondergrond. Dat is
ook nodig, want de warmtevraag van de wijk
is substantieel groter is dan de koudevraag.
De totale besparing van het gecombineerde
systeem is berekend op 157 ton CO2 per jaar.
Behalve de bijdrage aan het WKO-systeem
heeft de TEO-installatie in De Mossen nog een
ander positief effect. Doordat het water uit de
plassen wordt ingenomen en terug geloosd
ontstaat er meer beweging en doorstroming.
Bovendien wordt het water iets kouder. Dit
komt de waterkwaliteit ten goede, een gunstige
ontwikkeling, daar de plassen officieel recreatie
gebied en zwemwater zijn, maar vaak last
hebben van ongewenste blauwalgengroei.
Geen enkel project is hetzelfde: wensen,
omstandigheden en mogelijkheden zijn altijd
uniek. Voor iedere nieuwe situatie zal een
individuele WKO/TEO-configuratie ontworpen
moeten worden. De figuur laat een voorbeeld
zien van een systeem waarin oppervlaktewater
in alle seizoenen behalve de winter aan de
warmte/koudevraag kan bijdragen.

De praktijk / Natuurlijk loopt niet alles
onmiddellijk perfect. Zo blijken in De Mossen
de in- en uitlaat in de plassen oorspronkelijk
te dicht bij elkaar te zijn aangelegd. Te weinig
water kan daardoor meedoen aan het TEOsysteem. Nu de huidige exploitant Eneco zich
wil terugtrekken uit het project en over een
nieuwe exploitatie moet worden onderhandeld,
kan het systeem mogelijk geoptimaliseerd
worden.
TEO is in het algemeen geschikt (als onder
steuning) in utiliteitsbouw of nieuwbouw
projecten. Het moeilijkste onderdeel blijkt
vaak het op één lijn krijgen van alle betrok
ken partijen te zijn, waterschappen, gemeenten,
provincies, energiebedrijven. Ook leunen de
projecten, zoals veel ‘nieuwe’ duurzaamheids
initiatieven, voor een niet onbelangrijk deel
op overheidssubsidie. Maar het groeiende
besef dat er een werkelijke omslag in het den
ken over energiewinning moet komen maakt
dat ook dit soort ‘problemen’ oplosbaarder
worden. En dankzij de UvW is TEO, samen
met TEA en TED (Thermische Energie uit
Afvalwater en Thermische Energie uit Drink
water), onder de noemer Aquathermie in
het klimaatakkoord terecht gekomen. Op dit
moment lopen er zeker vijftig projecten in
verschillende stadia van ontwikkeling.
Frédérique van Schijndel
Informatie over TEO projecten is o.a. te vinden op
de websites van STOWA (Stichting Toegepast Waterbeheer): www.stowa.nl/teo, UvW: www.uvw.nl,
IF Technology: www.iftechnology.nl/energie-uit-desloot-van-kans-naar-project , en op het internet
met de zoekterm ‘Smart Polder’.

. excursie

Famous fault:
De San Andreasbreuk
in Californië

San Andreasbreuk zichtbaar vanuit de lucht op de Carrizo Plain in Californië.
Foto: Flickr / Doc Searls
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De San Andreasbreuk doorklieft de Amerikaanse
staat Californië van noord tot zuid en vormt een van
‘s werelds bekendste breukzones. De breuk in levende
lijve bekijken is een wens voor vele aardwetenschappers
– en ook voor wetenschapsjournalist Gemma Veldhuizen.
Al sinds haar middelbare schooltijd fascineerde de
breuk haar. Een reisverslag uit Californië.

in noordwestelijke richting, maar de Pacific
Plate gaat sneller dan de North American
Plate, wat resulteert in een rechtslaterale
strike-slip-breuk. Het verschil in snelheid
tussen de twee bedraagt zo’n vijf centimeter
per jaar. De USGS doet doorlopend uitgebreid
monitoringsonderzoek, onder meer door het
graven van lange sleuven langs het breukvlak.

Verzet van het California Memorial Expansion Joint in het California
Stadium langs de de Hayward breuk. Memorial Stadium.
Foto: Flickr / Dave Schumaker
Foto: Flickr / Dawn Endico
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“Is dit ‘m nou?” vraagt de Vlaamse wetenschaps
journalist naast me. “Die wereldberoemde
breuk?” Enigszins teleurgesteld kijkt hij naar
de twee houten paaltjes voor ons. We staan
boven op de San Andreasbreuk in Californië,
in de Santa Cruz Mountains, maar als we niet
onder begeleiding van een geoloog van de
United States Geological Survey (USGS) zouden
zijn, waren we er zo aan voorbij gelopen.
Ja, dit is ’m, de breuk waarover ik al op de
middelbare school leerde, en die mijn fascinatie
voor aardwetenschappen aanwakkerde. En nu
de World Conference for Science Journalists
vlak bij die beroemde breuk wordt georgani
seerd, kan ik het niet nalaten eindelijk een
kijkje te nemen. “Toch maar een foto dan,”
mompelt mijn collega-journalist. “Al zie je er
niets anders op dan gras en die twee houten
paaltjes.”

1906 / De famous fault is zo’n 1.200 kilo
meter lang en ten minste 25 kilometer diep,
zo vertelt de gids, en loopt grofweg vanaf
Point Delgada in het noorden van Californië
tot Desert Hot Springs in het zuiden. In 1895
werd het noordelijk deel van de breuk ontdekt,
maar pas in 1906 kwamen geologen erachter
dat de breuk veel verder naar het zuiden
doorliep. Op 18 april van dat jaar vond in San
Francisco een gigantische aardbeving plaats,
vermoedelijk zo’n 7,8 op de schaal van Richter.

Verzet van stoeptegels als gevolg
van de Hayward breuk.
Foto: Flickr / Naotake Murayama

Drieduizend mensen kwamen om en door de
beving ontstond een enorme brand. Veel van
de houten huizen in de stad gingen in rook op.
“De kans dat er in de komende dertig jaar
een nieuwe zware aardbeving in de Bay Area
plaatsvindt – met een grootte van 6,7 of meer
op de schaal van Richter – is 72 procent,” zegt
onze gids. De Bay Area is het dichtbevolkte
gebied rond San Francisco, met meer dan
7,2 miljoen inwoners.
Een van de getroffen gebouwen in 1906 was
dat van de California Academy of Sciences:
vrijwel de gehele collectie ging verloren. Maar
nog in datzelfde jaar vertrokken enkele leden
van de academie op een expeditie naar de
Galapagoseilanden om nieuwe museumstukken
te verzamelen. In het Golden Gate Park
verrees een nieuw academiegebouw, inclusief
aardbevingssimulator.
Aan weerszijden van de breuk bewegen twee
platen langs elkaar: de Pacific Plate en de
North American Plate. Allebei bewegen ze

San Francisco is in feite
ingeklemd tussen twee
breukzones.

Hayward Fault / ’s Middags bezoek ik
samen met collega-wetenschapsjournalisten
nog een andere breuk: de Hayward Fault, net
ten oosten van San Francisco. De breuk loopt
parallel aan de San Andreas Fault (die juist
net ten westen van de stad loopt), maar is
met 119 kilometer lengte wel een stuk korter.
San Francisco is dus in feite ingeklemd tussen
twee breukzones.
We lopen over de universiteitscampus van
Berkeley, en zijn op weg naar het California
Memorial Stadium, waar studenten van het
‘Golden Bears’-team juist bezig zijn met een
American footballtraining. Van football weet
ik weinig, maar het stadion zelf fascineert me
des te meer: de Haywardbreuk loopt namelijk
recht onder het speelveld door, bijna van het
ene doel tot het andere. De oostelijke helft van
het stadion verschuift met zo’n 1,2 millimeter
per jaar ten opzichte van de westelijke helft.
Hierdoor viel het gebouw langzaam uiteen,
tot in 2010 met een grootschalige renovatie
werd begonnen. Er werden speciale ‘surface
rupture blocks’ neergelegd, die onafhankelijk
van de rest van het gebouw kunnen bewegen
en voorkomen dat er nieuwe scheuren in het
stadion zelf ontstaan. Wel is er nog een eer
betoon aan de Hayward Fault aanwezig: in
het grasveld is met een afwijkende kleur
groen de breuklijn aangegeven.
Gemma Veldhuizen
Noot: Deze publicatie/uitzending is tot stand gekomen
met steun van het VWN Tripfonds onder beheer van
de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en –
communicatie Nederland, zie: www.vwn.nu/
over-ons/vwn-tripfonds

. agenda
14 november 2018

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

VITO symposium: Deep Geothermal Energy.
Met presentaties over de verschillende ontwikkelingen op het vlak van geothermie en een
bezoek aan de geothermiecentrale in Mol.
Conference Hall VITO, Mol (Belgie)
Info: vito.be/en/events

13 oktober 2018
Sedimentologische Kring: Lutterzand dag
excursie in de omgeving van de Dinkel
in Twente met dr. Kees Kasse (VU).
Aanmelden en info: sedi.kring@gmail.com

26 & 27 oktober 2018
Sedimentologische Kring: tweedaagse excursie
Texel over de sedimentologische historie en
actieve processen, o.l.v. Albert Oost (Deltares).
Maximaal 20 deelnemers, kosten leden: €125
Website: sites.google.com/site/sedikring/

6 november 2018
Kring-Noord lezing: Geology of Trinidad – door
Harry Doust. Hoofdkantoor NAM, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

21-23 november 2018
EAGE: Fifth CO2 Geological Storage Workshop.
Driedaagse workshop over de grootschalige
implementatie van Carbon Capture & Storage
(CCS). Carlton President Hotel, Floraweg, Utrecht.
Info: events.eage.org

23 november 2018
Ingeokring symposium: a tribute to Peter Verhoef
– Engineering Geology as an eye-opener for
Civil Engineering. Building 26, Van der Burghweg 1, Delft
Info: ingeokring.nl/pages/news.php

29 november 2018
Nederlands Centrum voor Geodesie en Geoinformatica Symposium: Het jaarlijkse NCG

. personalia
Nieuwe KNGMG-leden
W.A. van Leeuwen

Verhuisbericht KNGMG-leden
M.C. Bussmann
R.P. Heijer
T. Koopmans
K.M. van der Wagt-de Groot

symposium met presentaties van actieve
onderzoeksactiviteiten. Wageningen Universiteit,
Droevendaalsesteeg 4. Toegang gratis.
Info: info@ncgeo.nl

4 december 2018
Kring-Noord lezing: Using Low Frequent Seismic
in Interpretation – gepresenteerd door Hans
Dankbaar. Hoofdkantoor NAM, Schepersmaat 2,
Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

14 december 2018
KNGMG Kringendag: Planetary Science, Mars.
Vrije Universiteit Amsterdam
Info: kngmg@kngmg.nl

8 januari 2019
Kring-Noord lezing: Gravitational Waves and
the Origin of Heavy Metals – gepresenteerd
door Jo van den Brand (VU). Hoofdkantoor
NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

. aankondiging

Jaarlijkse reünie Stichting
Geologisch Instituut Amsterdam
De Stichting Geologisch Instituut Amsterdam organiseert dit jaar weer een reünie voor
de Amsterdamse geologen.
De reünie vindt dit jaar plaats op vrijdag 23 november, in de Sportkantine ASV
Swift, Plantage Parklaan 20A te Amsterdam.
Aanvang 18:00 uur. Om 19:00 uur zal de Instituutslezing worden uitgesproken.
Voor meer info: www.sgia.nl
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