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Open Access publiceren is al jaren in opkomst. Het is u vast
niet ontgaan, ook het Netherlands Journal of Geosciences
(NJG) wordt per 1 januari 2019 Open Access. Alle onderzoeksresultaten die in het NJG worden gepubliceerd, zijn vanaf
dat moment gratis toegankelijk en door iedereen te lezen.
Het NJG volgt hierin een trend die door de Berlin Declaration
on Open Access to Knowledge in 2003 in gang is gezet met als
doel dat er niet langer financiële, juridische of technische
barrières zijn om de informatie, artikelen en data, te
lezen. Deze verklaring is door veel internationale
organisaties voor wetenschappelijk onderzoek en door alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksorganisaties
ondertekend. Eerder dit jaar
werd bekend dat elf landelijke
wetenschapsfinanciers in
Europa vanaf 2020 zelfs zullen
eisen dat door hen betaald onderzoek uitsluitend gepubliceerd
wordt in gratis toegankelijke Open
Access tijdschriften. Naast NWO in
Nederland doen wetenschapsfinanciers
uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden, Noorwegen, Oostenrijk,
Zwitserland, Luxemburg, Polen,
Slovenië en Italië mee.
Sinds 2005 draagt het bestuur van Stichting
NJG (SNJG) de verantwoordelijkheid over
de publicaties in het tijdschrift namens
de grondleggers, het KNGMG en TNO.
De publicaties van het NJG worden tegenwoordig verzorgd
door Cambridge University Press (CUP). Het NJG is een
voortzetting van de tijdschriften Geologie en Mijnbouw
(KNGMG) en Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (Geologische Dienst Nederland
GDN/TNO). Bijna alle publicaties van Geologie en Mijnbouw
en Mijnwezen (zoals het tijdschrift heette vóór 1931) zijn
inmiddels digitaal vrij toegankelijk voor een ieder die hierin
is geïnteresseerd (zie www.kngmg.nl/geologie-en-mijnbouw).
Ook in het fysieke archief van het KNGMG is de wetenschappelijke collectie bijna compleet en kan op afspraak
geraadpleegd worden in onze bibliotheek op het Science
Centre, Mijnbouwstraat 120 in Delft.
De NJG stichters juichen de openheid van wetenschappelijke
kennis toe en onderschrijven het besluit van de SNJG daarom
van harte. Sterker nog, we zijn trots dat het KNGMG en TNO
een hoogstaand wetenschappelijk blad zoals het NJG kunnen

blijven steunen. Een klein land als Nederland, waar voortreffelijk wetenschappelijk onderzoek wordt verricht aangaande de geowetenschappen, verdient het een eigen medium
te hebben. Dankzij auteurs, redacteuren en peer reviewers,
heeft het NJG de laatste jaren bewezen een ijzersterk wetenschappelijk tijdschrift in de lucht te kunnen houden. Met
name recente speciale themanummers over planetaire geologie, de geologische berging van nucleair afval, de geologie
van Suriname, de Mosasauriërs, de geschiedenis van de
rivieren Vecht en Amstel, en de Groningen aardbevingsproblematiek zijn heuse bewaarexemplaren.
Alhoewel het NJG nu vooral een digitaal
tijdschrift gaat worden, zullen de
speciale themanummers ook op papier
beschikbaar blijven. Dit jaar heeft u
het themanummer Sea-level rise,

subsidence and sedimentation
in the Dutch Wadden Sea reeds
ontvangen. Volgend jaar zal o.a.
het onderwerp Geothermie in
Nederland uitgebreid worden
behandeld.
Wat betekent de verandering
voor uw KNGMG-bijdrage nu
toegankelijkheid van NJG niet
exclusief meer is voor KNGMG
leden? Weinig: er verandert
niet zoveel. De bijdrage aan het
NJG bedroeg de laatste jaren
nog slechts 10 procent van de
totale KNGMG-begroting. Nu het NJG vanaf 1 januari 2019
hoofdzakelijk digitaal beschikbaar komt, zullen leden die
kozen voor het ontvangen van een NJG hard copy vijf euro
minder gaan betalen.
Wij gaan met onze tijd mee en wij zijn tevreden dat meer
en meer wetenschappelijke informatie volledig vrij, digitaal
toegankelijk is. De kans is groot dat u dit leest op vertrouwd
papier: ook goed natuurlijk!
Namens de NJG stichters:
Lucia van Geuns
voorzitter KNGMG
Tirza van Daalen
Directeur Geologische Dienst Nederland GDN (TNO)

Kijken in het verleden
met de nieuwe geologische
		overzichtskaart
Het leek misschien van te voren zo bedacht,
maar het was echt puur toeval, verzekert Van
der Meulen. Tot zijn eigen verbazing ontdekte
hij, nadat hij als spreker voor de Staringlezing
was uitgenodigd, dat 5 oktober ook de geboortedag van Winand Staring is. Toen stond de
presentatie van de nieuwe geologische overzichtskaart al maanden op die datum gepland.
In de 100-jarige geschiedenis van de Geologische
Dienst Nederland is het de vierde keer dat zo’n
geologische overzichtskaart wordt gemaakt.
Het karteerwerk door Staring vormde hiervoor een belangrijke prelude, vertelt Van der
Meulen: “Staring publiceerde in 1844 op eigen
initiatief een ‘Proef eener Geologische Kaart
van de Nederlanden’, waarmee hij uiteindelijk
de opdracht verwierf om Nederland systematisch te karteren op de schaal 1:200.000, in de
jaren 50 en 60 van de 19e eeuw. Wij hebben

de proefkaart trouwens een paar jaar terug
gedigitaliseerd en herdrukt, waarbij we de
toenmalige nieuwstaat zo goed mogelijk
hebben geprobeerd te benaderen. ”

Wat gebeurde er na het karteerwerk
van Staring?
“In Nederlands-Indië werd sinds het midden
van de 19e eeuw gekarteerd onder auspiciën
van de koloniale Dienst van het Mijnwezen.
Maar in Nederland zelf zou het na de voltooiing van Starings geologische kaart nog tot
1918 duren voordat systematisch geologisch
karteren werd geïnstitutionaliseerd, met de
oprichting van de Rijks Geologische Dienst.
Rond 1950 werd een eerste ronde geologische
kartering 1:50.000 voltooid, waarvan een
synthese in 1946 is gepubliceerd als overzichtskaart. Tegen het einde van die ronde

was er al een discussie gaande over hoe het
beter kon, de Dienst is daarom vrijwel direct
overgegaan met een tweede ronde 1:50.000
volgens een herzien concept. Een synthese
van dit werk is in 1975 als overzichtskaart
uitgebracht.
De tweede karteerronde is nooit afgemaakt,
rond het moment dat de Rijks Geologische
Dienst zou overgaan naar TNO, in 1997, werd
namelijk besloten om te stoppen met geologische oppervlaktekartering van Nederland.
Een enorme schok natuurlijk, maar zo ontstond wel de ruimte voor onze 3D-kartering
die inmiddels tot wasdom is gekomen en nog
altijd het enige programma in zijn soort ter
wereld vormt. De oppervlaktekartering was
zo abrupt beëindigd dat we nog beschikken
over een aantal niet uitgegeven kaartbladen;
ik sluit niet uit dat we dat op een gegeven
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Het viel allemaal mooi samen op 5 oktober. Paul de Krom (voorzitter Raad
van Bestuur TNO) onthulde die dag bij TNO Utrecht de nieuwste versie van
de geologische overzichtskaart van Nederland, samen met Sandor Gaastra
(directeur-generaal Klimaat & Energie, Economische Zaken) en Erik Jan van
Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet, Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties). Aansluitend presenteerde Michiel van der Meulen,
hoofd Kartering bij de Geologische Dienst Nederland, de kaart en hield hij
de Staringlezing, de lezing die het KNGMG jaarlijks organiseert ter ere van
de Nederlandse geoloog Winand Staring die in de 19e eeuw pionierswerk
verrichtte om Nederland geologisch in kaart te brengen.

. interview
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Michiel van der Meulen wijst een detail aan op de nieuwe Nederlandse geologische overzichtskaart.
Foto: TNO

moment alsnog tot publicatie overgaan. In
2004 heeft TNO een geologische overzichtskaart gemaakt als illustratie van het nieuwe
stratigrafische concept dat voor de 3D-kartering was gemaakt. En dan belanden we bij de
nieuwe kaart. Dat is de synthese van alle karteeractiviteiten tot nu toe. Dus honderd jaar
aan gegevens en decennia aan extra opgebouwde kennis.”

Hadden jullie bepaalde ideeën voor ogen
bij het maken van de nieuwe overzichtskaart?
“Uiteraard wilde ik verder komen dan de
vorige overzichtskaarten, maar ik wist aan
het begin nog niet hoeveel verder dat zou
zijn. Verder had ik ook simpelweg een mooie
kaart als doel voor ogen, want het vormt ook
een visitekaartje en communicatiemiddel.

Eigenlijk moet je het zien als de toegangspoort
tot onze geologische informatievoorziening.
Naar echt Nederlandse karteertraditie gaat
het om een profieltypekaart, waarmee je een
stukje de diepte inkijkt, en daarmee ook in
het recente geologische verleden. Op deze
manier wordt de kaart voor een geoloog heel
verhalend en dynamisch, maar ook een nietgeoloog zal er elementen in herkennen.

Het is vooral een rijkere kaart geworden, met meer gegevens
en een verbeterde visualisatie

Wat verder opvalt is dat de zes Nederlandse
eilanden in de Cariben op de kaart staan,
inclusief legenda in het Engels en Papiamento.
“Nederland kan bogen op een van de meer
moderne geologische diensten ter wereld en
we hebben naar verhouding een ontzettend
goede data- en informatiepositie. Maar woon
je in de West, dan profiteer je daar eigenlijk
niet van. De Geologische Dienst is pas in haar
nadagen als rijksdienst in enige mate actief
geweest in het Caribisch Deel van het Koninkrijk, met marien geologisch onderzoek in de
jaren ’80 en ’90 en het uitbrengen van een
geologische kaart van Aruba 1:50.000 in 1996.

Geologisch karteren is in het Caribisch deel
van het Koninkrijk nooit geïnstitutionaliseerd.
Wel is er gezocht naar delfstoffen – goud op
Aruba, fosfaat op Curaçao en Aruba, zwavel
op Saba en bouwmaterialen op alle eilanden
– en is er vanuit verschillende universiteiten
geologisch onderzoek uitgevoerd. Het Nederlandse deel van Sint Maarten is in de jaren
’60 en ’80 van de twintigste eeuw door de
Franse geologische dienst BRGM meegekarteerd
met het Franse deel. Geologische kaarten van
Saba en Sint Eustatius zijn in 2004 gepubliceerd
door dezelfde onderzoekers die in de jaren ’80
voor het eerst hadden gesteld dat de twee
vulkanen op deze eilanden als actief moeten
worden beschouwd.
Ik ben eens vanuit Den Haag gebeld nadat een
journalist vragen had gesteld over een micro
seismiciteit onder Saba. Of we ons hierover
zorgen moeten maken.
Vulkaanmonitoring is een taak van het KNMI
– waarvoor inmiddels gelukkig een vulkanoloog
in dienst is genomen. Maar deze vulkanen, die
grotendeels uit zacht gesteente bestaan, betekenen ook als ze niet uitbarsten een zeker
risico: dat van erosie en aardverschuivingen.
Als wij als geologische dienst daar geen aandacht aan besteden, wie dan wel? Recentelijk
bezocht ik Sint Maarten, aanleiding was de
nasleep van de orkaan Irma, en de vraag of
er voldoende geologische informatie beschikbaar is om geologische risico’s te onderkennen,
zodat er rekening mee kan worden gehouden.
Het antwoord is nee. Om niet alleen weder
opbouw van het eiland maar ook de verdere
ontwikkeling van adequate geologische
informatie te voorzien volstaat het niet om
het weinige wat we weten nog eens te her
kauwen, we moeten het veld in! Door ook
de Caribische eilanden op de geologische
overzichtskaart te plaatsen heb ik dit aan
hangig willen maken.”

Kent de kaart nog andere lege plekken?
“Geologisch karteren is nooit af. Los van het
feit dat nieuwe gegevens leiden tot een beter
beeld, is er technische vooruitgang en dienen
zich steeds nieuwe vragen en toepassingen
aan. Er komt nieuwe wetgeving aan, de Basisregistratie Ondergrond (BRO) waardoor in
de toekomst geologische en bodemkundige
gegevens, ingewonnen bij projecten betaald
met overheidsgeld, worden opgeslagen in open
register. Dat is een nieuw systeem, dat voor
iedereen toegankelijk wordt. De rationale
achter de BRO-wetgeving ligt in het reduceren
van faalkosten bij onder meer bouwprojecten
door verbeterde kennis van de ondergrond.
Een analyse op nationaal niveau schatte de
mogelijke besparingen op 3 tot 5 procent op
voorzieningen vanwege onzekerheden in de
ondergrond. Die baten zijn fors.
De opvallendste nog echt lege plekken op de
overzichtskaart zijn de twee Exclusieve Economische Zones in het Caribisch Deel van het
Koninkrijk, met een groter opgeteld oppervlak
dan het Nederlandse deel van de Noordzee.
Wat dat betreft heeft de presentatie van de
kaart meer publiciteit gegenereerd dan verwacht, zoals de NOS die op de stoep stond
voor een interview. Het heeft al gesprekken
over de Cariben aangejaagd. De nieuwe kaart
bewijst zijn dienst nu al.”
Bjinse Dankert
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Het landgedeelte van de overzichtskaart is
een sterk verbeterde variant van wat we in
Nederland al langer doen. Er zijn geen enorme
verrassingen, het is vooral een rijkere kaart
geworden, met meer gegevens en een verbeterde
visualisatie. Geheel nieuw is het kaartbeeld
voor het Noordzeegebied. De eerdere TNO-kaart
had dit er ook al op staan, maar hanteerde
een vrij bescheiden legenda met maar een
paar eenheden. Op die kaart domineerde de
monotonie van de toplaag van jong zeezand
en slib. Nu tillen we bij wijze van spreken die
laag op en laten zien wat eronder ligt. Dat
levert een veel levendiger beeld op, met een
hele verscheidenheid aan verdronken landschappen. Je ziet nu bijvoorbeeld Pleistocene
Rijnafzettingen ten westen van Zuid-Holland
en Zeeland. In het uiterste zuidwesten zie je
gekantelde en geërodeerde Paleogene en Neogene eenheden. In het noorden zie je glaciale
afzettingen van de laatste ijstijd, die op land
vooral gerepresenteerd is door dekzand. De
kaart straalt uit dat er wat te beleven is op
zee, het vestigt de aandacht op de relevante
variatie enkele meters onder de zeebodem,
die groter is dan veel mensen denken.”

. stukje steen
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Vredener zandsteen gebruikt in de noordzijde van het schip en aanpalende travee van de Oude Calixtuskerk, Groenlo.

Vredener zandsteen / De Oude Calixtuskerk in
Groenlo dateert oorspronkelijk van omstreeks 1275 en is
later aangepast aan de eisen van de gothiek. De kerk, ook wel
Sint-Calixtuskerk genoemd, heeft een toren en westbouw uit
Römer tufsteen, maar is verder grotendeels uit rode baksteen
opgetrokken. De vensters zijn van Baumberger zandsteen.
Opmerkelijk is het onderste parement van delen van noorden zuidzijde van het schip: deze muren bestaan uit breukstenen van een kwartsitische zandsteen, met blokken grijs,
wit en gelig bruin van kleur, waarin veelvuldig ijzerbanden
en ijzerkringen voorkomen. De zandsteen is waarschijnlijk
afkomstig van vlak over de Duitse grens bij het plaatsje
Vreden. De enige bekende toepassing was de Stiftskerk
St. Felicitas in Vreden, die slechts enkele honderden meters
van het kleine voorkomen van deze Onder-Krijt zandsteen ligt.

In de jaren ‘20 van de vorige eeuw was er volgens Albert Bentz,
die in deze periode het gebied aan de Duitse zijde van de
grens karteerde, nog een kleine groeve ten westen van de
stad, waar bouwzand werd gewonnen. In dit zogenaamde
Vredener Sand bevinden zich in de “grovere afzettingen
niet zelden harde banken of knollen uit stevige kwartsieten
en kwartsitische zandstenen met witte tot geelbruine
kleur,” aldus Bentz in zijn toelichting bij de bladen Vreden
en Wennewick van de Geologische Kaart van Pruisen. “Vaste
bouwstenen ontbreken in het gebied van beide kaartbladen
volledig,” zo schrijft hij ook. Behalve dan aan de St. Felicitas
Stiftskerk, en aan de Oude Calixtuskerk, de enige tot nu toe
bekende toepassing in Nederland.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto’s: Timo G. Nijland

. eeuwfeest

Karteren Anno Nu
Een overzichtskaart van Nederland maken anno 2018 is teamwerk. Het verbinden,
combineren en rangschikken van nog altijd verder uitdijende collecties van data en
metingen, en deze vervolgens samenbrengen en vormgeven op een enkel blad vergt
nauwe samenwerking van specialisten, allen toewerkend naar een gezamenlijk doel.
Sytze van Heteren portretteerde zes van de betrokkenen uit het team dat de
nieuwe geologische overzichtskaart tot stand bracht.
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Een eerste indruk van het DGM-NNL model - een gedetailleerd model van de diepe ondergrond van Noord Nederland.
Illustratie: TNO / Geologische Dienst Nederland

LATEN ZIEN WAT WE NIET WETEN
Jan Stafleu houdt zich binnen de geomodel-
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lering bezig met onzekerheid. Zijn uitdagingen:
hoe geef je onzekerheid als boodschap mee aan
de gebruiker zonder het al te ingewikkeld te
maken, en hoe maak je van deze nood een
deugd.
Onzekerheid is vooral lastig. Kun je een geologische werkelijkheid, gekenmerkt door dunne,
uitwiggende en hellende lagen die bovendien
lateraal van eigenschap veranderen, wel vangen
in een lagenmodel of in volumeblokjes van op
z’n fijnst 5000 kubieke meter? “Voorspelbaarheid in de geologie is eerder uitzondering dan
regel.”
Voxels van 100 bij 100 meter in horizontale
richting en 0,5 meter in dikte, in het model
GeoTOP, zijn makkelijk gevuld met allerhande
geologische parameters. Geostatistische software berekent per gridcel bijvoorbeeld in een
oogwenk een groot aantal keer welke lithoklasse
het meest waarschijnlijk is: schelpen, grind,
verschillende typen zand, klei of veen. Bijbehorende onzekerheidsindicatoren zoals informatieentropie (de kans dat de werkelijkheid anders
is dan voorspeld) en ‘kans op’ (bijvoorbeeld
kans op grind) worden tegenwoordig standaard
met het model meegeleverd. Maar zelfs als
expert kun je in dit woud van parameters de
weg kwijtraken. Daar komt bij dat nu nog
gemakshalve wordt aangenomen dat alle in
het model gebruikte onderliggende gegevens
‘waar’ zijn. “Fouten in hoogte ten opzichte van
NAP, getekende verbreidingsgrenzen, toegekende
lithostratigrafie, geschatte waarde van de
zandmediaan en beschreven kleigehalte nemen
we niet mee. Die werken echter wél door in
de totale modelonzekerheid. Het meenemen
van de dataonzekerheden wordt ‘the next big
thing’ in GeoTOP.”

Willekeurige gebruiker / “Altijd
dezelfde uitkomst betekent daarom alleen maar
dat het model een hoge precisie heeft; het
zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de juistheid van het berekende resultaat.” Voor Jan
is dat vanzelfsprekend, voor een willekeurige
gebruiker van de modellen niet. “Het ligt voor
de hand om een model als de waarheid te zien.

Iemand die met onze modellen moet rekenen
of beslissingen moet nemen is niet gebaat bij
een generiek beeld van onzekerheid waarin
vooral veel ruis te zien is en de dominantie
van bepaalde boringen twijfel oproept. Is de
getoonde onzekerheid wel relevant voor het
voorliggende probleem, en hoe moet die
worden vertaald naar de praktijk? Kortom:
mensen zijn kritisch.”
Is de gemodelleerde onzekerheid dan alleen
maar verwarrend? Zeker niet. “Grondwatermodelleurs en geotechnici kunnen er al goed
mee overweg, en zelf gebruiken we GeoTOP
om te bepalen waar extra data nodig zijn.”
Mooi is het ook om te zien dat visualisatie
van onzekerheid nieuwe geologische kennis
kan opleveren. In een bepaalde regio bleken
gebiedjes met een kleine kans op klei te
corresponderen met kwelvoorkomens die niet
te verklaren waren met het hydrogeologische
model REGIS II. Daarin werd de aanwezige
klei ten onrechte geconcentreerd tot dunne,
ondoorlatende kleilagen. Elders is kans op
veen gebruikt om een voorheen onbekende
dalopvulling te karteren.
Voorlopig zal het spanningsveld tussen
gebruikers en modellen nog wel blijven bestaan.
“We willen geen onder- maar ook geen overgebruik.” Wat helpt is feedback over feitelijke
onjuistheden, meer data en kennis van derde
partijen, en toevoeging van aanvullende
parameters. De ondergrondse rol van de
voxel is nog lang niet uitgespeeld.

UITDAGEND TOEPASBAAR
“Een kaart of model is enerzijds een synthese
van onze geologische kennis van de ondergrond,
maar is evenzeer een reflectie van wat we niet
weten,” stelt Johan ten Veen. “Je kunt in
seismiek prachtig geologische lagen zien en
interpreteren, maar daar een volstrekt verkeerd
label aanhangen: een mooi model, maar met
foute informatie.” Alles hangt natuurlijk af van
de toepassing. Wat traditioneel werkte voor olie
en gas heeft beperkingen in de geothermie.
Energietransitie is tegenwoordig hét kernwoord
in discussies over de toekomst van DGM-diep,
een model gericht op de geologische opbouw
van de diepe ondergrond van Nederland. De

hierin verwerkte informatie wordt in de olie- en
gasindustrie veel gebruikt om de structureelgeologische setting van de drie-eenheid sourcereservoir-seal in beeld te brengen. Met de
energietransitie in volle gang komt DGM diep
steeds meer ten dienste van andere ondergrondse
energiebronnen. Geothermie en opslag, om twee
voorbeelden te noemen, roepen nieuwe vragen
op en stellen nieuwe eisen aan de workflow en
het model. Deels gaat het om veranderingen die
al bij de vervaardiging van reservoirmodellen
zijn ingezet, zoals een verfijning van de resolutie. Het detailniveau moet omhoog, vooral
voor risicoanalyses. “Men is door Groningen
alerter geworden.”

Wal en schip / Maar ook zijn andere
stratigrafische niveaus van belang. De nadruk
ligt steeds meer op eenheden die tussen wal
en schip van de huidige diepe en ondiepe
ondergrondmodellen vallen. Voor breuken
en hun relatie met gesteentelagen zijn veel
meer gegevens nodig. Een voordeel daarbij
is dat we niet meer belemmerd worden door
rekentijd. De nieuwste hard- en software biedt
mogelijkheden die we voorheen niet hadden.
We gaan nu ook veel dieper kijken, beneden
het bereik van conventionele olie en gas voorkomens. Daarvoor is in 2017 een Green Deal
getekend tussen twee ministeries, EBN, TNO en
zes consortia van bedrijven. “Op vijf kilometer
diepte is de temperatuur ongeveer 150 graden
Celsius, dat biedt mogelijkheden voor ultradiepe geothermie.” Voordat de daarbij behorende industriële toepassing mogelijk is, met
centrales voor het genereren van elektriciteit,
moet nog veel worden uitgezocht. Vrijgave
van alle exploratiedata voor geothermie is
daarbij onmisbaar. “Het is een nieuwe wereld:
we hebben nauwelijks boringen tot in het
Onder-Carboon en ook seismisch is het een
uitdaging om op die diepte iets te zien.” Alle
reden dus om ultradiepe seismiek te gaan
schieten, maar hoe doe je dat in een dicht
bevolkt land? Er is heel veel energie nodig om
het signaal diep de ondergrond in te krijgen.
Andere obstakels zijn er ook. “We zijn in
Nederland vooral goed in siliciklastisch
gesteente. Van carbonaten weten we veel

WEGPOETSEN EN UITVERGROTEN
Anuska Kaliar staat voor de keuze wat je
wel en niet laat zien in een overzichtskaart.
Vereenvoudigen van een oorspronkelijk
gedetailleerd beeld betekent concessies doen.
Dat is lang niet altijd leuk voor de geoloog
van dienst.
Van nature heeft een mens het liefst een
weergave van alle beschikbare informatie voor
een zo groot mogelijk gebied. Dat gaat op een
gedrukte kaart met vaste schaal niet samen.
Bij de nieuwe overzichtskaart op schaal 1:600.000
bijvoorbeeld is een halve millimeter gelijk aan
300 meter. Je zit daarmee op de uiterste grens
van wat je nog kunt laten zien. Simpelweg
alles schrappen wat te klein is, leidt tot een
eentonige kaart waarop cruciale informatie
ontbreekt. Te veel detail behouden is ook weer
niet goed, dat maakt de kaart onleesbaar.
Daarbij ligt het gevaar van digitaal werken
op de loer: inzoomen is handig bij het doen
van aanpassingen maar het tussenresultaat
moet keer op keer op de juiste schaal, liefst
uitgeprint, worden beoordeeld. Een schoolvoorbeeld van een iteratief proces. Een langgerekte geulopvulling van gemiddeld een paar
honderd meter breed mag je absoluut niet
weglaten. Zo’n voormalige transportader verbindt achterland en kust. Voor een geïsoleerd
duinkopje van 300 meter in doorsnede ligt
dat anders.

Goede balans / Samen met gebieds
experts bepaalt Anuska eerst welke kennis niet
mag ontbreken. Deze analyse is leidend bij
het toewerken naar een goede balans tussen
detail en overzicht in een rustig maar infor-

matief kaartbeeld. “Als iets zeldzaam is en
je het toch wilt laten zien, blaas je het op.
Je verlevendigt op die manier ook grote vlakken.”
Soms voegt ze kleine polygonen of beperkt
voorkomende eenheden samen. Zo hebben
de mariene Formaties van Maassluis (VroegPleistoceen) en Oosterhout (Plioceen) één kleur.
“We bepalen met zijn allen wat te druk is”.
Veel tijd zit in de vereenvoudiging van grillige
grenzen tussen op grotere schaal gekarteerde
eenheden. Dat is handwerk: op het eerste gezicht
handige ‘smoothing’ functies in de gebruikte
software hebben nog teveel beperkingen.
Vooral in het rivierengebied, waarvan we heel
veel weten, worden de fijnste kaartelementen
stuk voor stuk verwijderd. “De afstand tussen
lijntjes die een geul weergeven, is bepalend.”
Het patroon blijft natuurlijk wel behouden.
Het meest tevreden is Anuska over ZuidLimburg. Dagzomende lagen in beekdalen
leveren na vereenvoudiging mooie en overzichtelijke vormen op. Maar elke schaal stelt
zijn eigen eisen. Voor een kaart in de school-

atlas zullen we nog een stap verder moeten
gaan.

VORMGEVEN MET INHOUD
De geologische overzichtskaart in wording ligt
en hangt in verschillende versies in de kamer
van vormgever Nik Trabucho. Hij weet
na maanden aanpassen van kleur, contrast,
belijning en lettertype dat wat de kaart maakt,
niet de geologie is. En dat je strakke regels moet
loslaten. “Bij meer dan 12 legenda-eenheden
is het moeilijk om contrasterende kleuren te
kiezen; wij hebben er wel 60.”
Je ziet direct de uitdaging waar hij voor staat.
Iedere versie benadrukt andere sedimentaire
patronen. Een rustig beeld waar je prettig
naar kijkt, is niet voldoende. Wat is geologisch het belangrijkst, en welke geschiedenis
moet worden weergegeven? Zelfs de kleinste
aanpassingen hebben soms een groot effect.
Intuïtie is belangrijk: “Je voelt dat er iets
wringt maar het duurt even voor je het
opmerkt en verbetert”.
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minder.” Meer nog dan diepteligging en
structuur zijn porositeit en permeabiliteit
de grote onbekenden. Over de grens kijken
en samenwerken is cruciaal. Daar liggen de
carbonaten én de bijbehorende kennis bij
wijze van spreken voor het oprapen. Het zal
nog even duren voor we weten of ultradiepe
geothermie in Nederland technisch mogelijk
is. “Mocht het lukken, dan zijn wel wel
serieus bezig met de energietransitie.”

Handwerk: Het vereenvoudigen van de grillige grenzen van dagzomende lagen in beekdalen in ZuidLimburg tot een overzichtelijke weergave.
Illustratie: TNO / Geologische Dienst Nederland
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Conventies / Het kleurenpallet heeft
Nik deels bepaald door te kijken naar eerdere
overzichtskaarten. Dat de glaciale afzettingen
er op oude kaarten uitspringen, moest bijvoorbeeld behouden worden. Bestaande
conventies zijn zeker niet één op één gevolgd.
Sommige tinten die het goed deden op de kaart
van 1975 voelen nu gedateerd aan en zijn
aangepast. Voorheen onderbelichte contrasten
tussen afzettingsmilieus zijn uitvergroot. “De
gele windwereld is nu beter losgekoppeld van
de groene kustwereld”. Kenmerkend was het
moment dat riviergeulopvullingen donkerder
in plaats van lichter dan hun omgeving werden
weergegeven. De aansluiting met het Zeeuwse
en Zuid-Hollandse estuarium werd plots veel
beter zichtbaar.
Niet alleen het optimaliseren van kleurfamilies
en -intensiteiten bleek een tijdrovende klus,
ook de belettering en belijning van de overzichtskaart was een hele inspanning. Na een
week van vergelijken koos Nik Caslon, gebruikt
voor de ‘Declaration of Independence’, als
lettertype met schreef. Locatienamen zet hij
niet in lege ruimtes. “De aandacht moet op
de geologie gevestigd blijven.” Omlijning is
al even ingewikkeld. De voor zichtbaarheid
noodzakelijke 0,2-punts lijndikte komt bij
schaal 1:600.000 neer op een kleine 50 meter,
en de benodigde ruimte tussen lijnen moet
op z’n minst 100 meter zijn. Dat is nog niet
voor alle legenda-eenheden het geval. Dikkere
lijnen zijn er overigens ook: landijsgrenzen
hebben een status aparte. Het zijn letterlijk

keerpunten in de geologische geschiedenis
van Nederland. Samen met een schaduwreliëf
van land en zeebodem bieden ze belangrijke
context voor de ingetekende geologie. De drietalige legendatekst doet de rest, want écht
begrijpen doe je de kaart pas als je de toelichting leest. Vorm en inhoud zijn onlosmakelijk
aan elkaar gekoppeld.

VERBINDENDE LEGENDA
“Met de nieuwe overzichtskaart zetten we de
geologie van Nederland in de etalage,” zegt
Jeroen Schokker. “Je wilt iets vertellen
over het ontstaan van Nederland, én risico’s
en kansen in beeld brengen.” De doelgroep is
heel breed, van basisscholier tot beleidsmaker.
De link naar nieuwe onderwerpen zoals wind
op zee en ruimte voor de rivier moet intuïtief
kunnen worden gelegd.
Een overzichtskaart is per definitie onvolledig.
Je kunt niet alles vertellen op een schaal van
1:600.000. Hoe vat je een schitterend geologisch boek op één bladzijde samen? “Keuzes
maken móet, maar doet soms pijn. Alles draait
om een goede wisselwerking tussen overzicht
en detail.” Kleine vensters in de diepste geulen
van estuaria bieden bijvoorbeeld een kans om
oude geologie weer te geven die ergens anders
diep begraven is. Ook ruimtelijke verbindingen
tussen verschillende geologische provincies
zijn belangrijk. “Wat maakt mooier de connectie tussen land en zee dan rivierafzettingen
waarvan je aan beide kanten van de kustlijn
restanten ziet?”

Het transnationale project H3O (Hydrogeologische 3D-modellering Ondergrond) streeft het opzetten van
grensoverschrijdende referentiemodellen na, in samenwerking met de betrokken landen en deelstaten.
Illustratie: TNO / Geologische Dienst Nederland

Concessies / Dit alles wordt gevat in een
nieuwe legenda met een zo beperkt mogelijk
aantal eenheden. “Omdat we stapelingen van
lagen, zogenaamde profieltypen, onder het
oppervlak wilden laten zien, voor land én zee,
was die beperking een hele opgave.” Concessies
bleken onvermijdelijk. De verbreiding van het
veen aan de basis van het Holoceen is bijvoorbeeld niet meegenomen. Jammer, want onder
vroeg-holocene plaatafzettingen kán kustveen
aanwezig zijn, maar dat is zeker niet overal zo.
Vroeg-holocene systemen zijn op land wél in het
venster van droogmakerijen zichtbaar, maar níet
onder de strand-en-duinsequentie. Ook de zoete
rivierwig is daaronder niet te zien. “Het zou
twintig extra legenda-eenheden introduceren.”
Om toch een informatieve kaart te maken, is
de trukendoos opengegaan. “We hanteren geen
vaste ondergrens en kijken onder de hoogste
duinen wel 50 meter diep.” Daarnaast zijn
antropogene lagen genegeerd en wijdverbreide
deklagen slechts weergegeven waar die dikker
zijn dan een met vallen en opstaan bepaald
aantal meters. Voor pleistoceen Nederland
gaat dat om 2 meter dekzand en löss, offshore
om 7 meter zeezand dat door golven en getij
voortdurend wordt omgewerkt. Het optimaliseren van deze diktewaarden kleurde het
geologische verhaal: “We zien nu meer dan
alleen het meest recente deel van Nederland,
zonder de deklagen helemaal uit het oog te
verliezen.”
Je kunt zeggen dat de nieuwe kaart net groot
genoeg is voor een tafellaken maar ongeschikt

Uitdaging: Zelfs kleine aanpassingen tijdens het vormgeven hebben soms een groot effect. Tinten op de kaart van 1975 (links) voelen nu gedateerd
aan en zijn aangepast op de nieuwe kaart (rechts). Het donkergroene netwerk representeert het voormalige getijdensysteem van het Oer-IJ.
Illustratie: TNO / Geologische Dienst Nederland

GRENSOVERSCHRIJDEND WERK
Tot recentelijk hielden al onze kaartbeelden
en modellen op aan de grenzen met België en
Duitsland. Een veranderende stratigrafische
indeling en nieuwe manieren van modelleren
waren decennia lang voldoende uitdagend
om niet buiten onze landsgrenzen te werken.
Voor gebruikers is die harde landsgrens lastig.
Zij gingen in arren moede extrapoleren aan
de hand van REGIS-data om zo een buffer te
hebben met acceptabele randvoorwaarden.
Belgen en Duitsers brachten wel hun eigen
eenheden in Nederland in kaart, maar veelal
niet in overleg. Het gebrek aan samenspraak
zorgde voor inconsistenties.
Ronald Vernes is letterlijk een grenswerker.
Hij vertelt dat hij droomt van een seismische
lijn door de Roerdalslenk die tot ver in Duitsland doorloopt. “Geologie en water houden
niet op bij de grens, dus waarom zouden
ondergrondmodellen dat wél doen. Wij, maar

ook onze opdrachtgevers, hebben grote behoefte
aan data uit onze buurlanden. Provincies
bijvoorbeeld zijn breder gaan kijken dan tien
jaar geleden, de provincie Limburg was hier al
langer mee bezig, mede door de ligging van
de provincie.” Alleen het toevoegen van data
is niet genoeg. Kennis delen is ook nodig.
“Je hebt tussen landen en regio’s te maken met
verschillen in detail, benaming en codering
van gekarteerde eenheden, met breukvlakken
die niet op elkaar aansluiten, en met verschillen in diepteniveaus.” Genoeg aanleiding om
transnationale projecten op te starten: H3O,
de Hydrogeologische 3D-modellering Ondergrond van de grensstreek, loopt inmiddels
zes jaar.

Dosis vasthoudendheid / Om H3O
in gang te zetten en qua werkgebied op te
schalen was wel een dosis vasthoudendheid
nodig, maar de resultaten tot nu toe zijn het
waard. Er zijn overigens nog genoeg horden te
nemen. “Tempoverschillen maken afstemming
soms moeilijk, gebrek aan consensus over
interpretaties vertraagt de ontwikkeling van
grensoverschrijdende referentiemodellen,
en problemen met vertrouwelijkheid maken
belangrijke gegevens ontoegankelijk.” Knopen
doorhakken gaat vooral traag waar de datadichtheid laag is. Diepe boorgegevens om
seismiek te interpreteren, zijn er nauwelijks.
Uit conservatisme een breuk dichtbij de grens
laten uitdoven is nu juist niet de bedoeling.
Je moet ook dúrven. Belangrijk zijn de flexibi-

liteit van geologen en hun achterban, en de
acceptatie van andermans datatypen. Vertrouwen moet groeien, dat is er niet op dag één.
Wat hebben we de afgelopen zes jaar bereikt?
“Op het moment dat je nu een project in de
grensstreek wilt beginnen, is een complete
geologische dataset te downloaden. Dat geeft
een kostenreductie in de voorfase van zo’n
project. Door samenwerking is onze eigen
interpretatie van ondergrondgegevens versneld. We maken grote stappen voorwaarts.
Recentelijk heeft de koppeling van Limburgse
en Duitse bruinkoollagen nieuwe inzichten
opgeleverd. Zo worden veel potentiële fouten
voorkomen.” Concrete stappen met gebruikers
van de gezamenlijke informatie zijn nog niet
gezet. Er is nog geen duidelijkheid over de
prestaties van de nieuwe modellen. De status
van de modellen moet nog middels toetsing
worden geformaliseerd.
De vraag is hoe we de huidige samenwerking
met Belgische en Duitse partners in stand
kunnen houden. In het ideale geval wordt
H3O onderdeel van reguliere werkprogramma’s.
Maar dan zijn we er nog niet. Er is behoefte
aan protocollen om de modellen consistent
te houden en verder uit te bouwen, in samenwerking met de betrokken landen en deel
staten. Daarover moeten liefst harde afspraken
worden gemaakt, meertalig, maar met de
eensluidende boodschap dat samenwerking
loont.

11
Geo.brief 7 / 2018

voor een servet. Het is de bedoeling dat een
verder vereenvoudigde kaart, schaal ongeveer
1:3.000.000, een plek vindt in toekomstige
schoolatlassen. Ook de legenda moet daarvoor
worden versimpeld. Opnieuw rijzen dan dezelfde
vragen: welke deelverhalen vertel je en welke
aspecten laat je onbelicht? Dat brengt ons
naar de volgende uitdaging: een levende kaart
die de actuele kennis weerspiegelt. Dankzij
een optimale workflow en voortgaande automatisering blijven in de toekomst zelfs de
oudste gekarteerde lagen eigentijds.
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. geofoto

Ongeveer 52°33’55” Noord en 9°48’28” West
De langgerekte kustkliffen van Country Clare in west-centraal Ierland
vormen prachtige, seismische schaal ontsluitingen van het slechts licht
gedeformeerde Shannon Bekken. Dit bekken is gevuld door een ‘shallowing upward’ mega-sequentie met een dikte van ongeveer 2300 meter,
bestaande uit klastische sedimenten van Boven Missisippien tot Onder
Pennsylvanien ouderdom (midden Carboon). De stratigrafie van het
Shannon Bekken omvat, van onder naar boven, de Clare Shale Formatie
(275 meter), submariene fans met zandrijke turbidieten (Ross Formatie,
circa 500 meter dik), slope sedimenten (Gull Island Formatie, 550 meter),
en ondiep mariene (delta) en fluviatiele afzettingen van de Tullig,
Kilkee en jongere formaties (in totaal bijna een kilometer).
Geologisch onderzoek van dit Carboon bekken wordt gefaciliteerd door
een hoog resolutie bio- en chronostratigrafisch raamwerk, op basis
van dunne goniatiet-rijke schalielagen. Verder heeft een consortium
van Statoil en University College Dublin in de periode 2009 - 2012 een
twaalftal ondiepe boringen gedaan vlak achter de belangrijkste klif
ontsluitingen, met name om de diepwater Ross Formatie in detail te
kunnen bestuderen. Deze putten zijn alle uitvoerig gelogd met modern
instrumentarium. Inmiddels is er meer dan 1200 meter aan kernen
beschikbaar, onder meer in een lokale core-shed nabij het stadje Kilkee.
De combinatie van fraaie kust ontsluitingen, vele wetenschappelijke
publicaties en de uitstekende bereikbaarheid van het gebied maakt
het mogelijk om binnen een paar dagen een complete ‘source-to-sink’
doorsnede van het Shannon Bekken te maken. County Clare wordt
derhalve al vele jaren bezocht door groepen geologen van zowel oliemaatschappijen als academische instituten, voor onderwijs dan wel
research (b.v. reservoir modelling). Afhankelijk van specifieke doelen
dan wel interesses kan de nadruk liggen op grootschalige bekken ontwikkeling, stratigrafische signatuur dan wel sedimentaire architectuur,
sedimentologie van de verschillende klastische pakketten, of als
reservoir analoog, waarbij bijvoorbeeld de Ross Formatie wordt
vergeleken met diepwater afzettingen in olie- en gasvelden elders
in de wereld, zoals de Golf van Mexico, Nigeria en zuidoost Azië.
Bijgaande foto (genomen vanaf een boot) toont een deel van Kilcloher
Head, een meer dan een kilometer lang, 40 meter hoog klif langs de
zuidkant van het Loophead schiereiland. Hier is de overgang zichtbaar
van het onderste naar het middelste deel van de diepwater (lobe)
afzettingen van de Ross Formatie, met aan de basis een aantal dikke
turbiditische zandstenen, gevolgd door een afwisseling van dunne
zandstenen en schalies met aan de top een zwarte, goniatiet-rijke
dunne schalielaag (‘condensed section’), en direct daarop de ‘R30’ serie
van dik gelaagde tot massieve turbidieten. Deze opeenvolging is ook
volledig gekernd en gelogd in boring UCD#5, gelegen bovenop dit klif.
Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com
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Kilcloher Head,
County Clare, Ierland

. energie

		Op weg naar
krappere oliemarkten
		
Zijn Nederland en Europa wel voldoende voorbereid op krappere oliemarkten
en hogere olieprijzen voorafgaand aan peak oil demand? De komende jaren voorzien
Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns een onderstroom richting krappere
oliemarkten die, met name in een wereld zonder grote geopolitieke of economische
verrassingen, de kans op hogere olieprijzen substantieel vergroot.
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Olieplatformen op de Noordzee, Statfjord olieveld.
Foto: Flickr / Jo Christian Oterhals

Dat is de uitkomst van onze analyse van
ontwikkelingen op de oliemarkten ‘Towards
tighter markets before peak oil demand’ die
wij onlangs uitbrachten bij HCSS (the Hague
Centre for Strategic Studies). Bij onze marktverwachting speelt een groot aantal factoren
een rol. De lage investeringen in conventionele
olie van 2014 tot 2018 zullen pas ten volle
gevoeld worden in de eerste jaren na 2020.
Er gaat een aantal jaren overheen voordat het
niet in gang zetten van het ontwikkelen van
een nieuw veld ook daadwerkelijk leidt tot
een lagere olieproductie. De hoeveelheid olie
uit nieuwe projecten (conventioneel, exclusief
OPEC) die jaarlijks op de markt verschijnt
vermindert de komende jaren van ongeveer

3 tot 1,5 miljoen vaten per dag. Ondertussen
gaat de vermindering van de productie uit
bestaande velden gewoon door. Elk jaar is
dat gemiddeld zo’n 3 miljoen vaten per dag
(conventioneel, exclusief OPEC).

Schalieolie / schalieolie uit de VS kan
niet blijvend het grootste deel van de groei in
de vraag naar olie blijven opvangen – zoals
het de afgelopen jaren deed. De grote technologische stappen zijn gemaakt. De huidige,
meer incrementele en kleinere stappen hebben
steeds meer moeite om te compenseren
voor de groeiende geologische problemen.
De hoeveelheid gas die per vat olie wordt mee
geproduceerd neemt steeds verder toe. Van

de nieuwe putten is een steeds groter aandeel
infill putten (putten die geboord worden
tussen de bestaande putten in, op een relatief
geringe afstand) die een 20 tot 40 procent
lagere productie geven. Naar verwachting van
de U.S. Energy Information Administration
(EIA) vlakt de productie van schalieolie in de
VS in de jaren 2020 af.
Wat de vraag naar olie betreft: het staat buiten
kijf dat energietransitie en het akkoord van
Parijs de wereld van olie en gas fundamenteel
hebben veranderd. Maar voorlopig uit zich
dat meer in de vorm van een dreigend verlies
van de license to operate (met name in West
Europa) en een grote druk van stakeholders
op oliebedrijven (om bijvoorbeeld meer te

investeren in renewables) dan in de vorm van
een daling in de vraag naar olie. Peak oil
demand wordt, naar het zich nu laat aanzien,
pas op zijn vroegst in het midden van de
jaren 2020 bereikt.

Peak oil demand wordt
pas op zijn vroegst in
het midden van de
2020’er jaren bereikt.

Huiverig / Oliebedrijven beginnen nu

Hogere olieprijs / Oliemarkten zijn
relatief onzeker en moeilijk te voorspellen.
Een verandering in vraag of aanbod met bijvoorbeeld twee procent kan tot een verandering
in de prijs met een factor twee leiden. Het
bovenstaande betekent dan ook zeker niet
een garantie op krappere oliemarkten. Een
wereldwijde economische crisis, al of niet
gerelateerd aan een escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China, kan leiden tot
een substantiële uitval van de vraag. Omgekeerd
kunnen geopolitieke ontwikkelingen leiden
tot een uitval van aanbod en de krappere
oliemarkten naar voren halen naar 2019.
De sancties tegen Iran komen al een eind
in die richting.
De komende jaren voorzien wij dus een
onderstroom richting krappere oliemarkten

Iedereen heeft het erover of oliebedrijven
zijn voorbereid op stranded assets en peak
oil demand. Misschien moeten we ook eens
bedenken of wij zijn voorbereid op krappere
oliemarkten voorafgaand aan peak oil demand.
Lucia van Geuns
Jilles van den Beukel

die, met name in een wereld zonder grote
geopolitieke of economische verrassingen, de
kans op krappere oliemarkten en hogere olieprijzen substantieel vergroot. Voor Nederland
(en ook voor Europa) zou dat op een ongelukkig
moment kunnen komen. De komende jaren
draait onze economie nog steeds op fossiel –
of wij dat nu leuk vinden of niet. Een periode

Lucia van Geuns is strategisch adviseur van
Energie HCSS, Jilles van den Beukel is zelfstandig
geofysicus en energieanalist. Dit artikel verscheen
eerder als bijdrage op de website Energiepodium:
www.energiepodium.nl
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voorzichtig aan meer te investeren. Dat komt
langzaam op gang - langzamer dan bij vorige
cycli. Voor kleinere bedrijven die zich specialiseren in het zoeken naar nieuwe velden is
de financiering vrijwel geheel weggevallen.
Banken zijn, onder druk van aandeelhouders
en andere stakeholders, huiverig geworden
om te investeren in fossiel. Private equity richt
zich vrijwel uitsluitend op het financieren van
bedrijven die bestaande velden overnemen en
exploiteren.’
Maar ook de majors zoals Shell zijn huiverig
geworden om al te veel te investeren in de
exploratie naar nieuwe velden. De financiële
wereld vraagt van hen een hoog dividend, het
inkopen van eigen aandelen en een terughoudendheid met de investeringen. Dat voor deze
bedrijven de verhouding tussen bewezen
reserves en jaarlijkse productie ondertussen
gedaald is tot historisch lage niveaus (Shell, met
een relatief grote focus op gas, kan met zijn
bewezen reserves aan olie niet meer dan 6 jaar
vooruit) wordt door de markten genegeerd.

van hogere olieprijzen heeft nog steeds een
significante invloed op onze economie; zeker
ook als wij dan tegelijkertijd de hoge uitgaven
voor de energietransitie krijgen.

Olievaten: De komende jaren draait onze economie nog steeds op fossiele energie.
Foto: Flickr / Carsten ten Brink

. onderzoek

Uitzetten van de verankering & bodemlander. Landers en verankeringen meten het deeltjestransport over de periode van een jaar.
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Canyons: afvoerputjes
		van de oceaan
Wat is het lot van koolstof dat in enorme onderzeese kloven zoals de Whittard
canyon belandt? Blijft het als voedselbron in de canyon of gaat het transport
verder richting diepzee, om zo aan de koolstofkringloop te worden onttrokken?
Met metingen en analyses uitgevoerd tijdens de afgelopen NICO-expeditie
hoopt onderzoeker Furu Mienis (NIOZ) deze vragen beter te beantwoorden.

In het kader van mijn NWO-Vidi project hebben
we tijdens de NICO-expeditie (Netherlands
Initiative Changing Oceans) onderzoek gedaan
in het Whittard Canyon complex, een systeem
van onderwaterkloven in de Golf van Biskaje
(Figuur 1). Het Whittard canyon complex is
vergelijkbaar in grootte met de Grand Canyon
in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn er
meer dan 6000 grote canyon systemen die de
continentale hellingen van de oceanen insnijden. Canyons spelen zeer waarschijnlijk een
belangrijke rol in het transport van deeltjes
naar de diepe delen van de oceaan, aangezien
ze de kortste verbinding vormen tussen de
ondiepe productieve randzeeën en de voedselarme diepzee. De deeltjes die via canyons
getransporteerd worden omvatten een fractie
die rijk is aan koolstof (bijvoorbeeld de resten
van eencellige algen).
Mijn onderzoeksvraag van deze NICO-etappe
was: wordt dit koolstofrijke materiaal uiteindelijk afgevoerd naar de diepzee of raakt het
opgeslagen en gemineraliseerd in de canyons?
Als koolstof versneld in de diepzee terecht komt
wordt het voor langere tijd aan de koolstofkringloop onttrokken, wat uiteindelijk invloed
heeft op het wereldwijde klimaat. Als koolstof
in het canyonsysteem blijft, is het mogelijk
een belangrijke voedingsbron voor fauna, die
de koolstof weer zal remineraliseren. Omdat
heftige verticale waterbewegingen (up-en

De canyon vormt een hotspot van
biodiversiteit en biomassa. Links: Een veld
van zachte koralen op een verticaal klif op
800 meter waterdiepte. Midden: Zeelelies
op hard substraat. Rechts: Zeepennen en
zeekomkommers zijn veelvoorkomend op
plekken met zacht sediment.
Foto’s: NIOZ

downwelling, interne golven) in het algemeen
kenmerkend zijn voor canyons, blijft gemineraliseerd koolstof in de (snelle) oppervlakkige
koolstofkringloop.

Deeltjestransport / De afvoer van
materiaal is mogelijk een constant proces,
onderbroken door periodes van sterk verhoogd
deeltjestransport. In de Whittard Canyon
hebben we onderzocht welke processen ten
grondslag liggen aan het deeltjestransport.
Door de steile en onregelmatige topografie
van veel canyons is er een sterke interactie
met de waterstromingen; dat kan leiden tot
meer turbulentie. Dit is ook het geval in de
Whittard Canyon. Interne golfbewegingen
sturen er dit proces. Door de interactie van
golfbewegingen en de canyon topografie,
wervelt er sediment op dat naar dieper water
wordt afgevoerd.
Met behulp van een CTD – Conductivity,
Temperature, Depth, een ronde stalen stellage
met 24 flessen en uitgerust met turbiditeitssensoren – hebben we grote deeltjeswolken in
de waterkolom aangetoond tussen 1200 en
2500 meter waterdiepte (Figuur 2). Of dit
materiaal continu in suspensie blijft en uiteindelijk de diepzee bereikt is tot nu toe nog
niet bekend. Om te bepalen hoeveel materiaal
er in de deeltjeswolken verplaatst wordt en
waaruit dit materiaal bestaat, hebben we
watermonsters genomen en deze gefiltreerd
over voorgewogen filters. De komende tijd
maken we chemische analyses van deze monsters om vast te stellen of deze deeltjeswolken
materiaal verplaatsen dat rijk is aan koolstof.
Superstorm Ophelia / De data van de
CTD geven echter alleen een momentopname
weer. Om meer te weten te komen over het
deeltjestransport op de lange termijn hebben
we in mei 2017 twee lange verankeringen en
een lander weggezet op een diepte van 2000 en
3000 meter. De verankeringen zijn uitgerust
met een karretje voorzien van een temperatuur

Figuur 1: Toen tijdens ijstijden het zeeniveau veel lager stond,
hebben rivieren zich ingesneden in de continentale helling.
Zo ontstond het begin van een kloof. Erosie en afvoer van
materiaal maakt deze kloven steeds langer en dieper.
Het Whittard Canyon complex bestaat uit vier kloven die
zich uitstrekken van 200 tot 4.000 meter waterdiepte. In de
diepzee komen de vier kloven bijeen in een diepzeekanaal.
Illustratie: NIOZ

en turbiditeitssensor, dat iedere dag langs
de lijn omhoog klimt door de waterkolom,
en een stroommeter. De bodemlander had
instrumenten zoals een stroommeter, turbiditeitssensor en een sedimentval. Een sedimentval
is een trechter die deeltjes invangt en in potjes
verzamelt over een voorgeprogrammeerde
periode, waardoor we de flux van materiaal
kunnen meten. Zo kunnen we gedurende
langere tijd (tot een jaar) bestuderen wat er
gebeurt met het deeltjestransport en hoe
frequent er bijvoorbeeld grote deeltjesstormen
(mass flows) langs komen. Tijdens Leg 9B
hebben we de verankeringen opgehaald.
De eerste analyse van de resultaten laten
meerdere episodes van verhoogd deeltjestransport zien. Deze episodes duren enkele
dagen tot zelfs enkele weken. Sommige van
deze episodes zijn eenvoudig te verklaren.
De superstorm Ophelia in de herfst van 2017
had grote invloed op het deeltjestransport in
de Whittard Canyon. Andere episodes zijn niet
direct te linken aan weersomstandigheden,
maar zouden het gevolg kunnen zijn van

bijvoorbeeld visserij (bodemtrawling) op de
canyonranden. Dit gaan we in de komende
maanden verder bestuderen. De mass flows
zijn ook terug te zien in de sedimentvallen
en die gaan we komende tijd chemisch
onderzoeken.

Figuur 2: Deeltjeswolken in de Whittard Canyon gemeten met de CTD.
Beeld: NIOZ

Geo.brief 7 / 2018

18

Aan het werk met een sedimentkern.
Foto’s NIOZ

Opslag of transport / Om te bepalen
waar het materiaal dat door de canyon gaat
uiteindelijk belandt, hebben we sedimentmonsters genomen langs de as van de canyon
en van de naastgelegen hellingen. Deze sedimentmonsters hebben we geanalyseerd om
de korrelgrootte, sedimentatiesnelheid en
ook het koolstofgehalte te bepalen. De eerste
resultaten laten zien dat er in de top van de
canyon vooral erosie plaats vindt, terwijl rond
2000 meer waterdiepte materiaal wordt afgezet dat zeer rijk is aan relatief vers koolstof.
Sedimentkernen van deze diepte laten de
aanwezigheid zien van meerdere turbidietsequenties en een zeer hoge sedimentatiesnelheid, wat overeenkomt met de waarnemingen van de verankeringen. Dieper dan
3000 meter meten we de hoogste koolstof
getallen, maar dit koolstof is relatief oud.
Op 2000 meter waterdiepte zien we ook een
overgang van een milieu gedomineerd door
materiaal van land en materiaal dat in het
mariene milieu is geproduceerd. In het algemeen zijn de hellingen van de canyon armer
aan koolstof vergeleken met de as van de
canyon.
Oases in de diepzee / De beschikbaarheid van relatief vers organisch materiaal
in de diepzee is van levensbelang voor de
bodemfauna. In de meeste canyons zitten veel
en diverse bodemdieren inclusief vissen. Omdat
de wanden van de canyon heel grillig zijn, biedt
dit afwisselende terrein een grote verscheidenheid aan habitats, hetgeen bijdraagt aan de
biologische diversiteit. Tijdens vaartochten in
2017 en 2018 hebben we de omgeving en de
fauna bestudeerd op de hellingen. Dit doen
we met een videoframe met twee camera’s
dat met een kabel aan het schip is verbonden,
waardoor we de beelden online kunnen bekijken.
Tegelijkertijd meten we met sensoren aan het

. aankondiging

Furu Mienis
Furu.mienis@nioz.nl
NIOZ en NWO organiseerden samen de NICOexpeditie van december 2017 tot en met juli 2018,
met als doel meer kennis te verzamelen over de
veranderende oceanen: www.nico-expeditie.nl

Kringendag: Planetaire Geologie
Vrijdag 14 december 2018, 10:30–18:00 uur, Amsterdam
Op vrijdag 14 december 2018 organiseert het
KNGMG de Kringendag met als thema ‘Planetaire Geologie’. Eind november wordt de aankomst
van de eerste Europese Marslander verwacht,
en China staat op het punt Maanstenen terug
te brengen naar de Aarde.
Aardwetenschappers zijn nauw betrokken bij
missies naar andere lichamen in het zonnestelsel.
Na een introductie over planetaire geologie en
Mars-missies zullen de verschillende geologische
aspecten van planeten en met name Mars de
revue passeren; meteorieten, ontstaan van planeten, oceanen, sedimentologie en leven op
Mars. Tijdens de lunch en borrel zal er de nodige
tijd zijn om de onderlinge banden aan te halen.
Het bestuur van het KNGMG nodigt alle leden
van het KNGMG en de Kringen van harte uit om
bij deze dag aanwezig te zijn.

Voorlopig programma
10.30 – 11.00: Inloop, registratie, koffie
11.00 – 17.30:	Lezingen van Wim van Westrenen,
Dmitriy Titov, Leo Kriegsman,
Jurrien Knibbe, Stefanie Cazaux,
Tjalling de Haas, Eloi CamprubiCasas, Monica Sanchez en Jan
Smit
17.30 – 19.00:	Borrel
De kosten zijn € 5 voor leden van het KNGMG
en haar kringen (studentleden gratis) en € 15
voor niet-leden. Student niet-leden betalen € 10.
De voertaal is Engels. Meer informatie over het
programma volgt via de website.
Opgeven voor de Kringendag kan via kngmg@
kngmg.nl. In verband met de catering wordt
tevens de studentleden gevraagd zich op te geven.

Deze dag zal, i.s.m. Kring Noord en de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU), plaatsvinden
op de VU, Amsterdam.
Foto van het oppervlak en de dunne atmosfeer van de planeet Mars.
Foto: Wikimedia / NASA
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videoframe omgevingsomstandigheden zoals
temperatuur en zuurstof. Video-opnames in de
Whittard canyon laten een grote verscheidenheid aan bodemdieren zien, zoals zachte
koralen, zeepennen, stekelhuidigen, sponzen
en zeekomkommers. Veel van de benthische
fauna, zoals zeekomkommers en koralen,
zijn afhankelijk van voedsel dat aan het
wateroppervlak wordt geproduceerd en als
dode algen naar beneden zakt. Steenkoralen
zoals Lophelia pertusa zijn afhankelijk van
vers organisch materiaal, dat ze met hun
tentakels uit de waterkolom filteren. De aanwezigheid van deze koralen zegt dus iets over
de beschikbaarheid van vers voedsel op deze
grote dieptes. Door middel van in situ en ex
situ respiratiemetingen, die de afbraaksnelheid
van organische stoffen meten, bepalen we de
koolstofbehoefte van de benthische fauna.
Dat levert een maat op voor de benodigde
aanrijking (flux) van organisch materiaal ter
plaatse. In situ metingen laten zien dat de
respiratie op plekken met verhoogde koolstofconcentraties hoger is dan op de hellingen
en in de ondiepere delen van de canyon.
Uit de eerste data-analyses komt de Whittard
Canyon naar voren als een sedimentair actief
systeem dat een hotspot van biodiversiteit
en biomassa vormt. Op dit moment hebben
we nog maar een heel klein deel van dit
complexe systeem bestudeerd.

. museumstukken
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Zeeuwse Oerwalvissen:
		topfossielen
uit de Westerschelde

Aan boord van de kotter met
o.a. Klaas Post (links) en een
deel van de fossielenvangst.
Foto: NMR

De tentoonstelling ‘Zeeuwse Oerwalvissen – topfossielen uit de Westerschelde’ is sinds
september geopend in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR). De collectie
omvat een doorsnee van het mariene onderwaterleven tijdens het Laat-Mioceen, zo’n
acht miljoen jaar geleden, en toont fossiele overblijfselen van bekende en onbekende
soorten dolfijnen, walvissen, haaien en schildpadden die destijds in het zuidelijke deel van
het Noordzeebekken voorkwamen.
museum. De nadere preparatie van de fossielen
zal nog vele jaren duren. De huidige expositie
ruimte op de tweede verdieping moest worden
verlaten vanwege het grote gewicht van de
fossielen. Het interieur op de begane grond
werd uitgerust met speciaal geconstrueerde
tafels en vergrootglazen om de bestudering
van de fossielen te optimaliseren. De collectie
omvat bekende en onbekende soorten dolfijnen,
walvissen, maanvissen, een enorme haaiensoort en een lederschildpad.
Een van de topstukken is een fraaie schedel van
een nieuwe kleine La Plata dolfijn, Scaldipora
vandokkumi vernoemd naar de moedige schipper
Jan van Dokkum. Verder zijn er prachtig
geprepareerde fossiele schedels van onbekende
spitssnuitdolfijnen, nieuwe soorten vinvissen,
een deel van een rugschild van een lederschildpad, een reuzen(roof)potvistand, kleine
fossielen die tot de kraakbeendeeltjes van grote

maanvissoorten behoorden en tanden en
wervels van de reuzenhaai. Bijzonder educatief
hierbij zijn de begeleidende teksten, een samengesteld fossiel walvisskelet en een mooie
reconstructietekening.

Groot gewicht / Een deel van deze
vondsten is nu tentoongesteld in een bescheiden
ruimte op de benedenverdieping van het

Schedel met onderkaken en nekwervels van een nieuwe soort spitssnuitdolfijn
van circa 4-5 meter lichaamslengte (NMR 12016)
Foto: NMR

Laat-Mioceen / Inmiddels zijn van
deze fossielen meer dan dertig gecementeerde
sedimentmonsters gedateerd met behulp van
de cysten van dinoflagellaten door de universiteiten van Gent, Utrecht en TNO – Geologische
Dienst Nederland. Het merendeel van de
associaties wijst op een ouderdom in het
Laat-Mioceen, laat Tortonien, tussen de 7,5
en 8,8 miljoen jaar.
Na een kortstondig klimaat optimum tijdens
een deel van het Midden-Mioceen werd het
mondiaal koeler (en vochtiger), passend in
de trend die al vanaf het Eoceen was ingezet.
Niettemin heersten in het Laat-Miocene
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De opening van de expositie op 8 september
vond onder ruime belangstelling plaats en werd
ingeleid met een drietal korte presentaties van
de directeur Kees Moeliker, hoogleraar vertebratenpaleontologie Jelle Reumer (Universiteit
Utrecht) en fossiele walviskundige Felix Marx
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur
wetenschappen).
Klaas Post (honorair conservator NMR) verzamelt
en prepareert mariene fossiele zoogdieren sinds
begin jaren ‘90. Via zijn visserij-onderneming
Fishcon stimuleerde hij de schenking van
fossielen. Het bedrijf heeft een logistiek netwerk op elke haven. Klaas schonk zijn collectie
in 2007 aan het NMR. Meer specifiek werden
er in de afgelopen jaren expedities op de
Westerschelde van het NMR onder zijn leiding
georganiseerd. Die leverden een opzienbarende en unieke fossielenschat op. Het zoekwerk
vond plaats vanaf een kotter die met speciale
netten zonder kettingen (om bodem en fossielen
niet te beschadigen) was uitgerust en werd
bestuurd door de zeer ervaren schipper, Jan
van Dokkum. Er lag van alles op de bodem:
grote stenen, staaldraad, koelkasten, fietsen,
oude ankers en zelfs munitie. Tijdens die
gevaarlijke tochten werd in de drukke vaargeul
ten noordoosten van Terneuzen op een diepte
van 28-32 meter een belangrijke vindplaats
ontdekt met uitzonderlijk gepreserveerde
fossielen. Die fossiele botten werden bovendien in min of meer anatomisch verband met
gecementeerd glauconiethoudende zandsteen
aangetroffen. Nekwervels, borstvinnen lagen
op hun plek en de onderkaken zaten gehecht
aan de schedels.
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Risicovolle fossielen-expeditie in de drukke vaargeul van de Westerschelde op de UK-12.

Foto: C. Hameeteman / NMR

Nederland nog vrij warme omstandigheden
met een gemiddelde jaartemperatuur van
ruim 4 graden boven die van tegenwoordig.
Plaattektonische ontwikkelingen leidden tot
botsingen van Afrika en India tegen Eurazië,
waardoor de Tethys Oceaan (waarvan de
Zwarte Zee, Kaspische Zee, Middellandse Zee
en het Aral Meer nu overblijfselen zijn) sloot
en de Alpen tot Himalaya-gebergtes verder
vorm kregen.

Zuidelijk Noordzeebekken / In deze
periode lag Nederland binnen het mariene
bereik van het zuidelijke deel van het Noordzeebekken, dat werd begrensd door een kust
die via noord België, noord Limburg en in het
oosten deels nabij de Duits-Nederlandse grens

tot in Denemarken liep. Het zuiden van ZuidLimburg lag boven water. Vanuit ZuidoostNederland progradeerden fluviatiel-deltaïsche
systemen (Formatie van Inden en Kieseloöliet
Formatie) naar het westen in een marien milieu
(Formatie van Breda). Deze aanvoer zorgde voor
een verhoging van de nutriëntenrijkdom. De
monding van de veel grotere Eridanos rivier
(Scandinavië - Rusland) breidde zich ook verder
uit naar het westen bij Denemarken, langs de
oostrand van het Noordzeebekken. In België
lagen getijdenzandbanken (Formatie van Diest).
Hier werden meerdere fossielen gevonden van
zeehonden, die nagenoeg ontbreken in de
Westerschelde setting. Dit laatste gebied lag
meer distaal, afgaand op de geïnterpreteerde
relatief open mariene condities van de dino

flagellaatcysten associaties. Een zuidelijke
verbinding van het Noordzeebekken met de
Atlantische Oceaan ontbrak grotendeels in
deze periode.
De eerste publicaties over de fossielen zijn in
samenwerking met internationale collegae
verschenen.
De tentoonstelling ‘Zeeuwse Oerwalvissen’
verschaft een eerste blik op deze voor Europa
unieke fossielen. De collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is te zien tot
19 mei 2019.
Dirk Munsterman

. agenda
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6 november 2018

14 december 2018

Nieuwe KNGMG-leden

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

KNGMG Kringendag: Planetary Science, Mars.
10:30 – 19:00. Vrije Universiteit Amsterdam,
De Boelelaan 1105, Amsterdam.
Info: kngmg@kngmg.nl

Verhuisbericht KNGMG-leden

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

21 november 2018
Petroleum Geologische Kring lezing: spreker
Andries Wever (Wintershall). Vanaf 17:00 – 19:00,
KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag.
Info: www.pgknet.nl

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

23 november 2018
Geologisch Instituut Amsterdam: jaarlijkse reünie voor Amsterdamse geologen en Instituutslezing (spreker: prof. dr. Salomon Kroonenberg).
Sportkantine ASV Swift, Plantage Parklaan,
Amsterdam. Aanvang 18:00 uur. Info: www.sgia.nl

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

dr. F.J.M. Majoor

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

NWO organiseert NAC 2019
Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019 organiseert NWO het Nederlands Aardwetenschappelijk
Congres NAC 2019. NWO gaat de programmering en opzet van het NAC vernieuwen.
Een programmaraad gaat een deel van het NAC nu inhoudelijk organiseren, zoals het vastleggen van
een aantal keynote sprekers. Zeker zijn al wel sessies over de NWO-programma’s New Delta en Building with Nature plus een sessie over IODP/ICDP. Ook zal er aandacht zijn voor DeepNL, het onderzoeks
programma over de diepe ondergrond waarvan in november bekend wordt welke projecten financiering
gaan ontvangen.
NWO wil met het NAC het gehele aardwetenschappelijke werkveld zoveel mogelijk bereiken en er de
juiste verbindingen leggen. Het streven is dat het NAC voortaan ook onderzoeksgroepen bereikt die
voorheen weinig vertegenwoordigd waren, zoals hydrologie en bodemkunde.
Het NAC wordt een jaarlijks terugkerend evenement in plaats van, als voorheen, een evenement iedere
twee jaar. In 1992 begonnen NWO, KNAW en KNGMG samen met de organisatie van een landelijk
congres voor aardwetenschappers. In de loop van de jaren verhuisde de organisatie van het evenement
naar de Universiteit Utrecht. Met ingang van de editie 2019 is het NAC weer terug bij NWO.
Specifiek ligt de organisatie in handen van het team aardwetenschappen van NWO domein Exacte en
Natuurwetenschappen.
De aloude locatie, de Koningshof in Veldhoven, is ningeruild voor een nieuwe: Hotel van der Valk in Utrecht.
De registratie gaat naar verwachting open op 1 december, via de website www.nacgeo.nl
In het volgende nummer van de Geo.brief volgt meer informatie over het programma van NAC 2019.
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