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Vooruitkijken
Ik volg al heel wat jaren de ontwikkelingen op de interna
tionale energiemarkten. Elk jaar is de World Energy Out
look (WEO) weer een interessant ijkpunt met betrekking tot
wereldwijde productie en gebruik van energie, en energie
vooruitzichten. De WEO wordt opgesteld door het Interna
tionaal Energieagentschap (IEA), een intergouvernementele
organisatie gevestigd in Parijs en gelieerd aan de organisatie
van rijke industrielanden OESO. Het IEA is opgericht in 1974
als reactie op de oliecrisis van 1973. Een van de taken van het
IEA is om dreigende tekorten in de olievoorziening tijdig te
signaleren. De IEA lidstaten houden allen een strategische
voorraad aardolieproducten aan, genoeg voor 90 dagen ver
bruik. De laatste decennia richt het agentschap zich meer en
meer op het dynamische samenspel van energiemarkten,
technologie en beleid. Daarnaast onderhoudt het agent
schap ook intensief contacten met andere belangrijke ener
gie regio’s, zoals Rusland, het Midden-Oosten, China en
India.  De WEO kan gezien worden als een alomvattende
jaarlijkse analyse van het mondiale energielandschap.
De toon van de WEO dit jaar is pessimistischer dan ooit. Het
gebruik van energie zal naar 2040 flink stijgen, aangevoerd
door de bevolkingsaanwas en een alsmaar groeiende wereld
economie. De energievraag van een uitdijende wereldbevol
king is de afgelopen vijftig jaar maar liefst verzesvoudigd.
Ondanks de inzet van alternatieve energievormen, energieefficiënte maatregelen en duurzaam overheidsbeleid nemen
fossiele brandstoffen nog ruim tachtig procent van de primai
re energiebehoefte voor hun rekening. Alhoewel het IEA zich
niet politiek uitspreekt, lijkt geopolitiek weer volop terug op
de energieagenda. De crisis in Venezuela, het Midden-Oosten,
Nigeria, de handelsconflicten tussen de Verenigde Staten (VS)
en China, de schalierevolutie in de VS, het zijn maar een aantal
ontwikkelingen die de energiesector raken.  Het enige positie
ve nieuws in de WEO van dit jaar is het feit dat er sinds dit jaar
nog ‘maar’ een miljard mensen zijn die geen toegang hebben
tot elektriciteit – alleen in Sub-Sahara Afrika is dit nog steeds
problematisch. Het is een schrale troost.
De WEO 2018 schetst ook een somber beeld over de haal
baarheid van de Parijse klimaatakkoorden van 2015. Het
omlaag brengen van de uitstoot van CO2 gaat te langzaam;
komend jaar wordt weer een stijging verwacht. Het IEA heeft
een aantal projecties voor de periode tot 2040 uitgewerkt. Met
name het verschil tussen het ‘aangekondigde beleid’ scenario
(lees: de huidige ontwikkeling) en het scenario van een duur
zame toekomst waarin de gestelde klimaatdoelen worden
gehaald is erg groot. Belangrijke strategische uitdagingen

moeten simultaan worden aan gepakt: het drastisch vermin
deren van de CO2-uitstoot en het investeren in nieuwe oliepro
jecten. Dit laatste is een waarschuwing voor het over enkele
jaren dreigende tekort aan olie waar we in Geo.brief 7 nog uit
gebreid over hebben geschreven. De wereldwijde vraag naar
olie zal in de toekomst nog niet dalen, ondanks de opkomst
van de elektrische auto. De vraag wordt met name opgestuwd
door het toenemende gebruik van plastic en andere petro
chemische producten. De sterke economische groei in landen
als India en overige opkomende markten jaagt deze vraag aan.
Overheden zijn verantwoordelijk voor zeventig procent
van de investeringen in energie; zij kunnen bepalen hoe
energie wordt opgewekt en gebruikt. Met name de bestaan
de energie-infrastructuur (elektriciteitscentrales, fabrieken,
raffinaderijen, etc.) moet anders, slimmer en duurzamer,
want er is nog weinig CO2-ruimte over om nieuwe infrastruc
tuur te bouwen willen we de mondiale klimaatdoelstellingen
halen. Natuurlijk kunnen we ook CO2 ondergronds opslaan
(Carbon Capture, Utilisation and Storage: CCUS), waterstof
inzetten en bestaande vervuilende installaties sluiten. CCUS
lijkt inmiddels een belangrijke schakel te gaan worden om
de industrie koolstofarmer te laten functioneren. Mogelijk
wordt nu serieus werk gemaakt deze technologie in te zetten
voor de energietransitie.
Dit is dan ook een brug naar ons vakgebied. Kennis van de
ondergrond is onontbeerlijk bij het opslaan van het CO2. Er
wordt momenteel druk gewerkt aan de industrie-klimaatta
fel om CCUS grootschalig van de grond te tillen zodat de
Nederlandse doelstellingen (49% CO2 reductie in 2030 t.o.v.
1990; 95% in 2050) alsnog gehaald kunnen worden. Voor- en
tegenstanders van grootschalige ondergrondse opslag van
CO2 praten al ruim een half jaar tijdens de onderhandelingen
over een nieuw Nederlands klimaatakkoord. Er zit nog
weinig schot in de zaak, maar eind van dit jaar moet er een
klimaatakkoord liggen. De milieubeweging vreest dat CCUS
een rem zet op de verduurzaming terwijl voor de industrie
en overheid ondergrondse opslag een snelle en veilige
manier is om broeikasgassen uit de lucht te houden.
Weinig opbeurende berichten, maar ik kon het niet nalaten
ook in deze laatste Geo.brief van 2018 hier nog even bij stil te
staan. Rest mij u warme – in overdrachtelijke zin – feestdagen
toe te wensen. Wat mij betreft mag het weer eens flink gaan
vriezen.
Lucia van Geuns
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Spiegelbreukvlakken zichtbaar op de Arkitsa-breuk in Griekenland. | Foto: Oliver Plümper

Bij aardwetenschappen denk je al gauw aan grootschalige
gebeurtenissen: aardschollen die opbreken, gebergten die
omhoog komen, rivieren die zich een weg door het landschap
vreten. Toch zit aardwetenschapper Oliver Plümper van de
Universiteit Utrecht regelmatig achter een elektronenmicroscoop
om nano-verschijnselen te bestuderen. Maar waarom eigenlijk?
Geo.brief zocht Plümper op in het gloednieuwe Vening-Meinesz
gebouw in Utrecht.

Je bestudeert de aarde op nanoschaal.
Betekent dat dat je geïnteresseerd bent in
de meest kleinschalige processen op aarde?
“Jazeker! Maar dat niet alleen. Wat er op
nanoschaal gebeurt – dus op de schaal van
miljoensten van millimeters – is uiteindelijk
ook belangrijk voor de grootschalige processen. Verstoringen in gesteente op nanoschaal
kunnen bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn
voor defecten in het mineraalrooster, die op
hun beurt weer invloed hebben op de snel-

heid en wijze waarop het materiaal vervormt.
Uiteindelijk werkt het dan door tot aan de
plaattektonische processen.
Of kijk naar nanoporiën in het gesteente. Die
kunnen invloed hebben op de chemische
reacties die plaats kunnen vinden, en zo uiteindelijk bepalen waar je ertsafzettingen
vindt. Wat mij boeit is hoe nanofysica doorwerkt in wat we om ons heen zien gebeuren –
en of dit sommige nu nog onbegrepen processen kan verklaren.”

Zoals?
“Een goed voorbeeld is de infiltratie van water
in gesteente. We weten dat water een rol speelt
bij veel chemische processen, tot op grote
diepte. Maar hoe komt het water daar, en hoe
verplaatst het zich? Als het gesteente poreus
is kan het water zich langs de gesteentekorrels
verspreiden, maar ook in gesteente dat niet
poreus is zien we reacties met water optreden.
Ons onderzoek heeft laten zien dat dit op
nanoschaal gebeurt. Het water baant zich een
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Vorming van talksteen door infiltratie van water in ultramafisch gesteente. | Foto: Andreas Beinlich (Curtin University, Perth, Australia).

weg door gesteente door zelf kanaaltjes te
creëren van ongeveer honderd nanometer
breed. Dat kan verrassend rap gaan, met een
snelheid van enkele millimeters per jaar.
De vraag die hierbij ook opduikt, is of dit allemaal nog volgens de regels van de klassieke
natuurkunde verloopt, of dat we hierbij al in
de wetten van de kwantummechanica zijn
beland. Dat maakt het extra interessant.”

Dus als ik het goed begrijp kan water
overal doorheen?

Links: Nanodeeltjes gezien onder de microscoop. | Foto: Markus Ohl Rechts: Nanoporie in gesteente, het
smalste gedeelte van de porie is zo’n 10 nanometer. | Foto: Oliver Plümper

werken. Of hoe we efficiënt CO2 kunnen opslaan.
De CO2-uitstoot lijkt niet voldoende af te nemen,
dus de kans dat we uiteindelijk toch naar
grootschalige CO2-opslag toe moeten is groot.
CO2 kan zich vastleggen in gesteente, maar
dat proces gaat ontzettend langzaam. Wij zijn
aan het kijken of we met nanotechnologie
oplossingen kunnen vinden om het proces te
versnellen, en welke mineralen bijvoorbeeld
goed als katalysator zouden kunnen werken.”

En dat kan je allemaal afleiden uit wat je
ziet door je microscoop?
“Nee, ik probeer veel samen te werken, en
juist alle soorten onderzoek te koppelen. We
gaan het veld in, draaien computermodellen,
en kijken naar de kleinste processen die we
nog kunnen bestuderen. Het gaat er om alles
aan elkaar te koppelen. Dan kan je uiteindelijk ook naar de praktische toepassingen toe.”

Zijn die er?
“Ja. Meer kennis over kleinschalige processen
kan nieuw licht werpen op hoe aardbevingen

Water baant zich een weg
door het gesteente door
zelf kanaaltjes te creëren
van ongeveer honderd
nanometer breed

En is dat veelbelovend onderzoek? Heeft
het al iets opgeleverd?
“Ja! Alleen kan ik daar verder nu nog niks
over zeggen. Dit onderzoek wordt betaald
door de industrie, de resultaten zijn vooralsnog vertrouwelijk.”

En aardbevingen, zei je?
“Vooral het gedrag van het gesteente in de
breuk. Mijn collega Bart Verberne heeft voor
zijn promotie-onderzoek testen in het lab
gedaan waarbij hij twee stukken gesteente
onder hoge druk langs een breuk ten opzichte
van elkaar liet verschuiven. Het bleek dat er
tijdens zo’n nagebootste aardbeving nanogesteentekorrels op het breukvlak ontstaan,
sommige van maar vijf nanometer.
We zien dat ook in het veld, vooral op breukvlakken in carbonaatgesteenten. Zelf werken
we aan breuken in Griekenland, waaronder
de beroemde Arkitsa-breuk (midden-Griekenland). Maar ook de Kfar Giladi-breuk in Israël,
vlak bij de Dode Zee, is een goed voorbeeld.
Deze breuken hebben zogeheten spiegelbreuk-
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“In elk geval hoeft het gesteente niet per se
permeabel te zijn, in de klassieke betekenis
van het woord. Nano-permeabiliteit lijkt ook
een rol te spelen bij de diepe waterkringloop.
De waterkringloop aan het aardoppervlak
leren we allemaal op school: het water verdampt uit de oceanen, regent vervolgens weer
omlaag en komt, rechtstreeks of via rivieren,
weer in de oceaan terecht.
Maar er is nóg een waterkringloop – alleen is
die gedeeltelijk aan ons oog onttrokken. Ook
in de aardschollen zitten namelijk veel watermoleculen. Ze zijn deels vanaf het oppervlak
geïnfiltreerd en worden tijdens subductie
mee de diepte in gesleurd. Maar wat gebeurt
er daarna? Ook hier vormt het water zijn
eigen doorgangen, zo blijkt. Er treden chemische reacties op waarbij een netwerk van
kanaaltjes wordt geproduceerd – met doorsneden van enkele micrometers tot meer dan
een meter. Het water komt via die kanalen
weer naar boven en bereikt uiteindelijk via
vulkanen het aardoppervlak.”

Meer kennis over kleinschalige processen kan nieuw licht
werpen op hoe aardbevingen werken.

Wie is
Oliver Plümper?
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Oliver Plümper studeerde
aardwetenschappen aan de Universiteit
van Münster in Duitsland en deed zijn
promotie-onderzoek bij het Center for
Physics of Geological Processes
(PGP) van de Universiteit van Oslo in
Noorwegen.
Sinds 2013 is hij universitair docent
aan de Universiteit Utrecht. Plümper
ontving een VENI-beurs van NWO in
2013, en won dit jaar de VictorMoritz-Goldschmidtprijs van de Duitse
Mineralogische Vereniging voor zijn
werk van de afgelopen vijf jaar.

Jullie hebben vorig jaar sporen van leven
ontdekt op tien kilometer onder het aardoppervlak, onder de bodem van de Marianentrog. Had dat dan met die nanodeeltjesproductie te maken?

vlakken, je ziet het zonlicht er in weerkaatsen.
Dat komt, zo blijkt nu, door de laag nanodeeltjes die over het breukvlak heen ligt. Maar waar
komen die nanodeeltjes vandaan, en hoe
gedragen ze zich? Kunnen we hiermee beter
begrijpen wat er tijdens een aardbeving
gebeurt, of het schuifgedrag van de verschillende steensoorten verklaren? Dat zijn onderzoeksvragen waar we nu druk mee bezig zijn.”

Nanodeeltjes zijn dus natuurlijke deeltjes?
Zijn er meer plekken waar je die tegen kan
komen?
“Jazeker zijn dat natuurlijke deeltjes – al
maken we ze tegenwoordig ook zelf. De hydro
thermale bronnen bij de spreidingsruggen in de
oceanen behoren tot de grootste producenten
van deze nanodeeltjes die we kennen.”

“Nee, dat was eigenlijk een zijpad in mijn
onderzoek. De paraplu waar je al mijn werk
onder kunt vangen is de interactie van vloeistofstroming en gesteente – en daar had het
wél mee te maken. We troffen waterstofmoleculen aan in de uitstoot van moddervulkanen
op de zeebodem (hydrothermale bronnen).
Dat kunnen afvalstoffen geweest zijn van
microben die er geleefd hebben – maar het
hoeft niet.
Overigens zijn we wel verder gegaan met dit
soort onderzoek – dus met het bestuderen
van inorganische reacties die het eerste leven
op aarde mogelijk gemaakt kunnen hebben.
Dat doen we met het Origins Centre, dat
opgericht werd binnen het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.”

Hoe kom je als aardwetenschapper
eigenlijk in de nanowereld terecht?
“Als ik door een microscoop keek, was ik
altijd gefascineerd door het kleinste dat ik
nog kon onderscheiden. Dat is, met de steeds
betere microscopen, steeds kleiner geworden.
Mag ik hier ook even zeggen dat we hier een
fantastisch lab hebben met zeer goede faciliteiten, zoals de microscopen van de Electron
Microscope Facility EM-square?
In Oslo werkte ik aan een instituut dat specifiek naar de fysica van de aardwetenschappen
keek. In de natuurkunde zijn ze al veel verder
met de nano-theorieën dan wij, maar ik denk
dat de kracht in de combinatie ligt. Het boeit
mij.”
Marlies ter Voorde

Foto: Bill Crawford (IODP,
International Ocean Discovery
Program)

De Colonna della flagellazione, oftewel de zuil waaraan Christus
gegeseld zou zijn voor de kruisiging, in de Zenokapel van de Santa
Prassede in Rome.

Naar de herkomst van de natuursteen is lang gezocht. Uitein
delijk is die gevonden in Wadi Umm Shegilat in de Oostelijke
Woestijn in Egypte, ten noordwesten van de klassieke Mons
Claudianus. Uit deze berg komt een in de Oudheid veel gebruikte
tonaliet, bekend als de Granito del Foro. De vindplaats van de
Colonna-steen ligt ten zuidwesten van de Mons Porphyrites,
waar de beroemde rode keizerlijke porfier gewonnen werd.
De steen is een bijzonder grofkorrelige, pegmatitische dioriet,
met grote groen-zwarte kristallen van hoornblende drijvend
in een witte matrix van kwarts en veldspaten. De hoornblende
is deels omgezet naar lichter groene actinoliet, samen met
epidoot en chloriet. De veldspaten zijn grotendeels omgezet.
De dioriet is van Precambrische ouderdom. Op zeer bescheiden
schaal komt de Granito della Colonna elders in Rome voor,
onder andere aan een altaar in de S.S. Giovanni e Paolo, maar
de Zenokapel is een omreis waard, en niet alleen vanwege het
mozaïek.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto’s: Timo G. Nijland

Een detailfoto van de Granito della Colonna.

. stukje steen
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Granito della Colonna  /  Eén van de opmerkelijkste
objecten van natuurstenen erfgoed staat in de Zenokapel van
de oorspronkelijk 8e eeuwse Santa Prassede in Rome. Onder
paus Paschalis (817-824) werd de kerk grondig verbouwd; de
paus voegde ook een grafkapel toe voor zijn moeder Theodora.
De kapel is op zichzelf al bijzonder vanwege het fraaie Byzan
tijnse mozaïek van een zegenende Christus tussen de heiligen
Valentijn en Zeno op het gewelf. De opmerkelijke natuurstenen
reliek staat in de kapel en wordt de Colonna della flagellazione
genoemd oftewel de zuil waaraan Christus gegeseld zou zijn
voor de kruisiging. Het 63 centimeter hoge natuurstenen
zuiltje met een doorsnede van 13 tot 20 centimeter is in 1223
door kardinaal Giovanni Colonna van Jeruzalem naar Rome
gebracht. De bronzen reliekhouder is van veel jonger datum,
namelijk uit 1898.

. promotie
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Sedimentatie

van woestijnstof
in de Atlantische

		Oceaan

Pluim van Saharastof over de
Atlantische Oceaan gezien door
satellieten. Beeld van 30 juli 2013.
Foto: NASA Worldview

Grote hoeveelheden woestijnstof uit de Sahara worden over de Atlantische Oceaan
getransporteerd en afgezet in de oceaan voor het bereiken van het Caraïbisch gebied.
Woestijnstof heeft invloed op het klimaat, zowel in de atmosfeer als in de oceaan – maar
over de sedimentatie van stof in de oceaan en de mogelijke rol van stof als natuurlijke
mestbron voor de oceanen is nog maar weinig bekend. Het promotieonderzoek van Michèlle
van der Does en Laura Korte bracht nieuwe inzichten en voerde naar nieuwe vragen, zoals
de vondst van reuzegrote stofkorrels die de natuurkundige wetten lijken te tarten.

ken voor de vorming van hun biomassa. Wanneer algen doodgaan kunnen ze, samengeklonterd met ander organisch materiaal,
afzinken naar de zeebodem. Als het bezinken
niet snel genoeg gaat kan het materiaal – en
dus ook het koolstof – weer gerecycled worden, waarbij CO2 weer in de atmosfeer vrijkomt. Zinken de deeltjes wel snel genoeg dan
kunnen ze voor duizenden tot wel miljoenen
jaren op de zeebodem worden begraven. Ook
dit afzinken van organisch materiaal wordt
beïnvloed door de stofkorrels, die als een
soort anker kunnen dienen voor sneller transport naar de zeebodem.

Stof en klimaat / Dit woestijnstof
heeft invloed op het klimaat, zowel in de
atmosfeer als in de oceaan. Stof kan de atmosferische stralingsbalans beïnvloeden als stofdeeltjes, hoog in de atmosfeer, binnenkomende zonnestraling terug de ruimte in reflecteren, wat tot een relatieve afkoeling leidt. Stof
dat zich lager in de atmosfeer bevindt kan
warmte, gereflecteerd van de aarde, vasthouden, waardoor de aarde relatief op kan warmen. Ook beïnvloedt het stof de vorming van
wolken, regendruppels en ijskristallen, waarbij de stofdeeltjes als condensatiekernen fungeren.
In de oceaan is het stof gekoppeld aan de
koolstofcyclus doordat het woestijnstof voeding levert aan plankton dat in de oceaan
leeft. Deze voedingsstoffen, in de vorm van
bijvoorbeeld ijzer, fosfaten en nitraten, stimuleren de groei van algen, die op hun beurt
CO2 uit de atmosfeer opnemen en dit gebrui-

Stofval / Over het transport en de sedimentatie van stof over en in de oceaan, en
over de fysieke en chemische eigenschappen
van de stofdeeltjes, is vrij weinig bekend,
mede doordat de oceaan zo uitgestrekt is en
logistiek slecht bereikbaar. Daarom is er door
het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee, gevestigd op Texel)

We hebben ‘reuzenkorrels’
gevonden tot 4400 kilometer
verwijderd van de
West-Afrikaanse kust

een transect van sedimentvallen onder water
en stof-vangende boeien boven water uitgezet
die een unieke kans bieden om de sedimentatie van woestijnstof in detail te bestuderen
(zie kader). Dit onderzoek was onderdeel van
het door NWO gefinancierde project TRAFFIC
en het project DustTraffic gefinancierd door
de ERC (European Research Council), onder
leiding van Dr. Jan-Berend Stuut. Binnen dit
project waren twee promovendi betrokken
die het materiaal uit de sedimentvallen en
van de boeien onderzochten. Michèlle van der
Does richtte zich op de fysieke eigenschappen
van het stof langs het gehele transect: hoeveel
stof wordt er afgezet, hoe ziet dit stof eruit
(grootte en vorm van de korrels) en hoe verandert dit van oost naar west en met de seizoenen en verschillende jaren. Laura Korte dook
op het biologische aspect van het stof in de
oceaan: wat is de precieze samenstelling van
de mariene sedimenten die zich in de sedimentvallen hebben verzameld, welke voedingsstoffen worden met dit stof getransporteerd en welke invloed heeft dit op het microscopische leven in de oceaan en de koolstofkringloop.
De resultaten laten zien dat de hoeveelheid
en de afmetingen van de stofdeeltjes die in de
oceaan terechtkomen het grootst zijn in de
zomer, mede onder invloed van regen. In de
zomer valt de meeste regen over de Atlantische Oceaan, wat de grote hoeveelheden stof
die zich op dat moment in de lucht bevinden
er met één flinke regenbui uit kan spoelen.
Deze sedimentatie van stof met de regen, ook
wel natte depositie genoemd, heeft weer
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Woestijnstof uit de Sahara is afkomstig uit
verschillende delen van noordelijk Afrika:
sedimenten worden opgepakt door de wind,
naar grote hoogten gebracht en voor het overgrote deel westwaarts getransporteerd. Een
deel hiervan kan zich ook in noordelijke richting verplaatsen; af en toe zien we dit in
Nederland ook terug. Dan komt het stof
meestal naar beneden tijdens een regenbui,
wat resulteert in een dun oranje laagje op bijvoorbeeld auto’s. Het stof dat wordt getransporteerd over de Atlantische Oceaan wordt al
grotendeels afgezet in de oceaan voor het
Caraïbisch gebied is bereikt.
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Hoe vang je Sahara stof midden
op de Atlantische Oceaan?

invloed op de beschikbaarheid van de mee
geleverde voedingsstoffen voor het plankton
in de oceaan, doordat het stof tijdens de
vorming van regendruppels aan erg zure
omstandigheden wordt blootgesteld in de
atmosfeer en de wolken.
In hoeverre dat daadwerkelijk het geval was
werd onderzocht met incubatie-experimenten
in een veelvoud van zes liter flessen aan
boord van één van de trans-Atlantische expedities op de oceaan. Stof uit de Sahara werd
blootgesteld aan kunstmatig regenwater met
dezelfde lage zuurgraad als in de atmosfeer
en vervolgens aan het oceaanwater in de incubatieflessen toegevoegd (natte depositie). Ook
werd het stof zónder bewerking aan de incubatieflessen toegevoegd (droge depositie).
Hier kwamen grote verschillen aan het licht:
terwijl droge depositie niet leidde tot een toename van de opgeloste voedingsstoffen in het
oceaanwater, resulteerde natte stofdepositie
tot verhoogde fosfaat-, silica-, en ijzergehaltes.
Hoewel het experiment aantoonde dat Saharastof voedingsstoffen kan afgeven aan het
oppervlaktewater in de oceaan bleef een duidelijk bemestingseffect op de algen uit. Dit
komt waarschijnlijk doordat een ander limiterend element, stikstof, in dit gedeelte van
de Atlantische Oceaan ontbreekt.

Links: Sedimentval met carrousel nadat het een jaar monsters heeft verzameld. Rechts: Stof-vangende boei.
Foto: Michèlle van der Does

Reuzenkorrels / Ook langs het transect werden belangrijke trends gevonden: in
het oosten, het dichtst bij de bron (noordelijk
Afrika, de Sahara en Sahel) wordt het meeste
stof afgezet en ook de grootste stofkorrels.
Door de zwaartekracht vallen deze grote korrels het eerst uit de lucht, kleinere stofdeeltjes kunnen verder over de oceaan getransporteerd worden. Ondanks deze ogenschijnlijk
logische relatie tussen korrelgrootte en transportafstand hebben we toch ‘reuzenkorrels’
(>75 μm) gevonden aan de westelijke kant van
het transect, tot wel 4400 kilometer verwijderd
van de West-Afrikaanse kust. Dit druist in
tegen alle natuurkundige wetten die de
valsnelheid van deeltjes in een medium
beschrijven.
Stel, een kwartskorrel van honderd μm in diameter wordt tijdens een typisch zomertrans-

Op vijf verschillende plekken en op twee dieptes
in de oceaan zijn sedimentvallen uitgezet waarmee het stof wordt verzameld over een periode
van steeds een jaar. Een sedimentval bestaat uit
een grote trechter van ongeveer 2,5 meter hoog
en 1 m2 oppervlak aan de bovenkant. Onderaan
de trechter bevindt zich een carrousel met flessen
die roteren op een voorgeprogrammeerd interval.
Een jaar bemonsteren met 24 flesjes komt neer op
ongeveer twee weken per flesje. Elk flesje bevat
een grote verscheidenheid aan deeltjes uit de
oceaan, waaronder organisch materiaal en algenskeletjes van calciumcarbonaat of silica. Ook is
het stof boven water bemonsterd, direct uit de
atmosfeer, met speciaal ontwikkelde stof-vangende

boeien, vernoemd naar de promovendi binnen het
project: Michèlle, Laura en Carmen. De boeien
zuigen de stoffige lucht actief aan door een serie
filters, die zich eveneens op een carrousel bevinden
en synchroon met de sedimentvallen roteren.
Door deze twee manieren van bemonsteren kunnen
de verschillen tussen stof transport (opgevangen
door de boeien boven water) en sedimentatie
(uitzinkend naar de sedimentvallen onder water)
onderzocht worden. De sedimentvallen en boeien
werden eens per jaar bezocht door een onderzoeksschip waarbij de flessen en filters werden
vervangen door lege exemplaren en de monsters
mee terug werden genomen naar het lab.
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Van linksboven naar rechtsonder: opeenvolgende pluimen van Saharastof over de Atlantische Oceaan gezien door satellieten. Beelden van 6 t/m 11 juli 2018.
Foto’s: NASA Worldview

port (tot wel zeven kilometer hoogte, met
horizontale windsnelheden van 25 meter per
seconde) over de Atlantische Oceaan geblazen. Deze kwartskorrel heeft een valsnelheid
van zo’n 400 millimeter per seconde: hiermee
kan de korrel niet verder dan 438 kilometer
horizontaal getransporteerd worden voor het
bereiken van het oppervlak van de oceaan.
Een verklaring voor de 200 of zelfs 300 μm
grote stofkorrels die we ook hebben gevonden
aan de andere kant van de Oceaan lijkt al
helemaal onmogelijk.
Dit bijzondere transport van reuzenkorrels,

die zowel een grote invloed hebben op de eerdergenoemde stralingsbalans van de atmosfeer alsook de koolstofcyclus in de waterkolom bespoedigen (ankerfunctie), hebben we
geprobeerd te verklaren aan de hand van een
aantal mogelijke mechanismen, iets waar
huidige klimaatmodellen nog niet toe in
staat zijn. De door ons onderzochte mechanismen die het gewicht van de reuze stofkorrels
zouden kunnen compenseren zijn snel horizontaal transport, turbulentie, convectie en
statische elektriciteit. Het is van groot belang
dat klimaatmodellen in de toekomst met het

transport van zulke grote deeltjes wél rekening kunnen houden. Hierdoor zouden veel
betere simulaties gerealiseerd worden en ook
voorspellingen voor het toekomstige klimaat
verbeterd worden.
Laura Korte en Michèlle van der Does

Laura Korte en Michèlle van der Does
promoveerden op respectievelijk
16 oktober 2018 en 7 december 2018
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hydrothermale omzetting van
Troodos kussenlava’s, Cyprus
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Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com
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Ongeveer 34°59’37” Noord en 33°16’34” Oost.
Ofiolieten zijn delen van oceanische lithosfeer die door ‘obductie’
(grootschalige overschuivingen langs convergente plaatgrenzen) een
onderdeel zijn geworden van continentale gebergtegordels. Twee van
de bekendste voorbeelden zijn de Semail ofioliet in Noord-Oman en
de Troodos ofioliet in centraal-west Cyprus. De laatste 40 jaar zijn deze
twee ofiolieten het onderwerp geweest van veel petrologische, mineralogische en geochemische studies. Mede hierdoor kon de typische
opbouw van dergelijke oceanische korst worden bepaald, met van
onder naar boven: peridotieten, mantel gabbros en plagiogranieten,
gevolgd door ‘sheeted dykes’ (diabasen) en, in het hoogste deel, dikke
vulkanische afzettingen met vooral (kussen)lavas en ganggesteenten,
die lokaal bedekt worden door dunne, diep mariene sedimenten.
In het bovenste deel van de Troodos ofioliet op Cyprus zijn de vulkanieten vaak sterk hydrothermaal omgezet door langdurige circulatie
van hete, mineraalrijke vloeistoffen langs (rek)breuken. Als gevolg van
mineralisatie in breukzones en hydrothermale explosie-breccies konden
lokaal dikke ertsafzettingen ontstaan, met onder meer (ijzer en koper)
sulfiden, goud en zilver. Diepzee oceanografisch onderzoek van vulkanisme in spreidingszones heeft moderne equivalenten aan het licht
gebracht van dit type van intense onderzeese hydrothermale activiteit,
in de vorm van ‘black smokers’: hydrothermale pijpen met veel (Fe/Cu)
mineralisatie, met in de nabijheid chemo-synthetische organismen
die samen met andere zeedieren een bijzondere biotoop vormen.
Reeds in de Oudheid wist men ertsvoorkomens op Cyprus te lokaliseren door de aanwezigheid van fel getinte verweringslagen aan het
oppervlak, vaak met rode en gele oxidatiekleuren (dit fenomeen is
tegenwoordig bekend als ‘gossan’, een term afkomstig uit de mijn
industrie van Cornwall). De extractie van ertsen op dit eiland begon
reeds 3000 jaar voor Christus en bereikte een hoogtepunt in de
Romeinse tijd toen enorme hoeveelheden kopererts werden gedolven.
De Romeinse naam voor koper was aes cyprium, oftewel ‘erts uit Cyprus’.
Na de val van het Romeinse Rijk raakte de koperwinning in verval.
De foto hiernaast toont de kleine mijn van Kokkinovounaros (‘rode
heuvel’), gelegen in lage heuvels in het noordoostelijk deel van het
Troodos massief. Hier zijn sterk hydrothermaal omgezette (kussen)
lavas ontsloten, met bontgekleurde jarosiet (gehydrateerd kaliumijzer sulfide) en hier en daar donkere goethiet (ijzerhydroxide). Deze
diep uitgeloogde lavas zijn bedekt door een kastanjebruine, silica-rijke
schalielaag, rijk aan limoniet. Dit is een voorbeeld van een ‘umber’,
een diepzee sediment geassocieerd met vulkanisme. Reeds sinds
mensenheugenis worden zulke umbers, in vermalen dan wel verbrande
vorm, gebruikt als pigment.
In Kokkinovounaros was het doel niet de winning van sulfiden,
maar werd de ‘gossan’ zelf ontgonnen voor lage goud concentraties.
In de periode 2010-12 werd deze mijn opnieuw onderzocht door een
klein mijnbouwbedrijf, waarbij vijf kernen werden genomen met
diamantboren. De ondiepe exploratieboringen leverden geen nieuwe
goudvondsten op.

. zaken overzee

De Diavik diamantmijn in Lac de Gras, Canada, tijdens de zomer. De mijn bevindt zich op een eiland in het Lac de Gras.
Foto: Copyright © 2018 Rio Tinto.

Diamanten mijnen in Canada
Vanaf het begin van zijn studie mijnbouw in Delft heeft Ko Korenromp altijd geroepen dat hij in
het buitenland ging werken. Toen hij aan de slag kon bij een Canadese diamantmijn, gelegen
vlak onder de poolcirkel, kwam daar meer bij kijken dan hij zich had kunnen voorstellen. De mijn
is niet te bereiken per boot en, met uitzondering van twee maanden gedurende het jaar, leidt
er geen weg naar de mijn site. Werken als geotechnical engineer betekende werkdagen van
twaalf uur, uitdagingen door winterse omstandigheden en geen pilsje bij het avondeten.

Toendra / Diavik is een diamantmijn op
een eiland in Lac de Gras, 210 kilometer ten
zuiden van de poolcirkel in de Northwest Territories in Canada. Acht maanden per jaar is
de hele toendra ‘ondergedompeld’ in sneeuw
en ijs en temperaturen bereiken een dieptepunt rond de -50 graden Celsius in de winter.
De winterse omstandigheden brengen verscheidene uitdagingen met zich mee voor het
werk, zoals ‘white-outs’ (harde windstoten die
sneeuw rondblazen en daarmee het zicht volledig beperken waardoor de operatie gedeeltelijk stil komt te liggen) en kans op frost bite
(midden in de winter kun je met alle winterkleding aan nog steeds maar een beperkte tijd
buiten werken voordat je naar binnen moet om

Operator in een ondergrondse mijn van Diavik. Sinds 2010 worden de diamanten
via verschillende ondergrondse mijnbouwtechnieken gewonnen.
Foto: Copyright © 2018 Rio Tinto.

op te warmen). De fauna bestaat uit grizzly
beren, wolven, caribou, elanden en wolverines
(veelvraten).
De toendra is een onbarmhartig landschap
dat er vanuit de lucht uitziet als een 50/50
mix van land en water. Diavik is niet te bereiken per boot en er zijn geen wegen naar de
mine site. Alle mensen en goederen moeten
dus worden ingevlogen. De enige uitzondering is de 366 kilometer lange winter road die
elk jaar aangelegd wordt vanaf Yellowknife,
de hoofdstad van de Northwest Territories, en
wordt gebruikt om projecten zoals Diavik en

De ertslichamen bestaan
uit circa vijftig miljoen jaar
oude mantelpijpen die aan
de oppervlakte komen

lokale gemeenschappen te bevoorraden. De
weg loopt over land en ijs en is open gedurende de maanden februari en maart. In deze
twee maanden worden zoveel mogelijk bulkgoederen per truck vervoerd om alle voorraden aan te vullen voor het komende jaar. Uitvoerige planning moet dus voorafgaan aan de
bestellingen die via deze route binnen moeten komen, zoals diesel, cement en materialen om de ondergrondse mijn te verstevigen.

De mijn / Tussen 2003 en 2012 zijn drie
kimberliet ertslichamen ontgonnen door
middel van dagbouw. De ertslichamen
bestaan uit circa vijftig miljoen jaar oude
mantelpijpen die aan de oppervlakte komen
op de bodem van het Lac de Gras. Dijken
moesten aangelegd worden om het water weg
te kunnen pompen voordat de mijnbouw activiteiten konden beginnen. Sinds 2010 worden
de diamanten gewonnen uit een geïntegreerde ondergrondse operatie waarbij twee van de
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Via een van mijn afstudeerbegeleiders bij Rio
Tinto kreeg ik begin 2014 een eenjarig contract aangeboden bij de Rio Tinto Centre for
Underground Mine Construction (RTC-UMC)
in Sudbury, Canada. Sudbury, dat vier uur ten
noorden van Toronto ligt, is een klassiek voorbeeld van een mijnbouwstadje, groot geworden door de productie van nikkel. De meeste
onderzoeksprojecten waarbij ik betrokken
was binnen RTC-UMC waren tot op zekere
hoogte een extensie van mijn MSc-thesis over
pillar stability van extraction levels in block
cave mines.
(Block cave mining is een ondergrondse mijnbouwmethode toegepast bij de winning van
grote ertslichamen van relatief zwak gesteente. Vanuit een productieniveau helemaal
onderin het ertslichaam wordt eerst een klein
deel van het gesteente opgeblazen en
gemijnd. Doordat een holte ontstaat stort de
rest van het ertslichaam geleidelijk onder
invloed van natuurlijke krachten en onder
zijn eigen gewicht in en kan het erts gewonnen worden.)
Het jaar dat ik in Sudbury heb doorgebracht
heeft me in contact gebracht met veel mensen in de industrie wat uiteindelijk leidde tot
een rol als geotechnical engineer bij Diavik
Diamond Mines. Doordat ik al in Canada
woonde en werkte kwam ik hiervoor in aanmerking, en was het deze keer relatief gemakkelijk om de stap te maken.

voorstellen. Als je ondergronds rondloopt zie
je veel mineralen schitteren in het gesteente,
maar ik heb nog nooit een diamond in the
rough gezien. De beste kans om een diamant
te spotten is in de sorteerfaciliteit op het
eiland. Dit is het einde van het verwerkingsproces waarbij het kaf van het koren is
gescheiden. De jaarlijkse productie ligt rond
de zeven miljoen karaat diamanten (1 karaat
is 0,2 gram). De diamanten zijn voornamelijk
kleurloos en van edelsteenkwaliteit; ze worden geëxporteerd naar alle uithoeken van de
wereld voor de juwelenindustrie. Een aantal
jaren geleden werd de Diavik Foxfire gevonden,
een gigantische steen van 187,7 karaat, en
recentelijk werden de Diavik Stars of the Arctic
aan de wereld gepresenteerd.

On site / De meeste werknemers van de
Diavik-mijn wonen in Yellowknife of omliggende gemeenschappen en zijn vier aaneengesloten dagen op de mijn en drie dagen
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drie kimberlietpijpen worden ontgonnen volgens de Sub Level Retreat mijnbouwmethode.
Hierbij wordt het gesteente ondergronds volgens een bepaald patroon deels opgeblazen.
Het losse materiaal wordt gemijnd. Hierbij
blijft een holte achter, het omringende
gesteente is stevig genoeg en stort niet in. De
derde kimberlietpijp ligt dichter bij de dijk,
waardoor een grotere voorzichtigheid
gewenst is en gekozen is voor een mijnbouwmethode met backfill (een mengsel van gebroken graniet en cement). De ontgonnen, rechthoekige openingen (stopes) worden hier opgevuld voordat naastliggende gedeelten van de
pijp ontgonnen kunnen worden. Afgelopen
jaar is de constructie van een dijk voor een
vierde kimberlietpijp afgerond en productie
vanuit een nieuwe ‘open pit’ (dagbouw) is
inmiddels gestart.
De meeste mensen hebben een vrij geromantiseerd beeld van een ondergrondse diamantmijn, waarbij ze zich Disney-achtige taferelen

Ko Korenromp en echtgenote in Maligne canyon, Canada
Foto: Ko Korenromp

thuis. Er zijn ook veel mensen die niet in de
Northwest Territories willen wonen en die
elke maand voor twee weken komen invliegen vanuit Edmonton. Ik heb de afgelopen
vier jaar ook op zo’n twee weken op – twee
weken af rooster gewerkt en dat is me beter
bevallen dan ik van tevoren had gedacht. Het
nadeel is dat je bij veel feestdagen en evenementen niet thuis bent. Daar staat tegenover
dat je elke maand twee weken vrij hebt! In
vergelijking met andere roosters in de industrie is dit zeer gunstig.
Eenmaal op de mijn werk je lange dagen van
minimaal twaalf uur. Ik begon elke dag om
zes uur en spendeerde meestal een halve dag
ondergronds en een halve dag op kantoor.
Eenmaal klaar met werken kon je aanschuiven in de kantine. Helaas was het wel een dry
site, dus een pilsje bij het eten zat er niet in.
Daarnaast waren er vrij veel sportfaciliteiten
in het kamp, zoals een fitnesscentrum,
squash court en indoor sportveld. Alhoewel
de meeste Canadezen het liefst indoor hockey
wilden spelen waren er toch altijd wel genoeg
mensen te vinden voor een potje voetbal.
Als geotechnical engineer hield ik me bezig met
de stabiliteit van de ondergrondse operatie,
door middel van vele visuele inspecties van
de tunnels, productiepunten en stopes om te
kijken waar versterking nodig is. Maar ook
door het installeren en monitoren van instrumenten om instabiliteit in een vroeg stadium
te kunnen detecteren. In vier jaar tijd heb ik
erg veel hands-on ervaring opgedaan en ik
werd steeds meer betrokken bij besluitvormingsprocessen, het creëren en managen van
budgetten en het plannen van projecten op
grotere schaal.

Off site / Mijn vrouw en ik hadden vrij
snel besloten om in Edmonton te wonen,
omdat het een grote stad is met de minste
reistijd vanaf de mijn. In Edmonton woonden
we vrij centraal, op loopafstand van het
‘oude’ historische centrum. De stad bestaat
pas sinds 1894, maar telt inmiddels al bijna
een miljoen inwoners. Het is een hele groene
stad, waarbij de North Saskatchewan rivier
een centrale rol speelt. Het dichtbegroeide

. aankondiging

Ko Korenromp

Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
organiseert NWO het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres NAC 2019.

Een brede programmacommissie van ruim dertig personen heeft het NAC-programma opgesteld, op instigatie van de Tafel Aardwetenschappen, een adviesraad van NWO-domein
Exacte en Natuurwetenschappen. NWO wil met
het NAC zoveel mogelijk het gehele aardwetenschappelijke werkveld bereiken, en verbindingen tussen werkvelden leggen. Het NAC wordt
een jaarlijks terugkerend evenement in plaats
van, zoals voorheen, een bijeenkomst om het
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 UU. Met ingang van de editie

2019 is het NAC weer terug bij NWO. De praktische organisatie is in handen van het team
aardwetenschappen van NWO-domein Exacte
en Natuurwetenschappen.

Locatie en tarieven
Uit praktische overwegingen en om de breuk
met het ‘oude’ NAC te markeren is de aloude
locatie, de Koningshof in Veldhoven, ingeruild
voor een nieuwe, centraal gelegen locatie:
Hotel van der Valk in Utrecht. De registratie
gaat naar verwachting medio december open,
via: www.nacgeo.nl
De early bird tarieven (geldig tot 1 februari 2019)
heeft NWO vastgesteld op, per dag:
25 euro: studenten
50 euro: aio’s en postdocs
17
75 euro: overig

Programma
Er zijn deelsessies, thematische sessies en een plenair programma. Onderwerpen van deelsessies:
• Applied Earth Sciences
• Geoarcheology
• Hydro(geo)logy
• Planetary Geosciences
• Earth Observation, Remote Sensing and UAVs
• Solid Earth, Tectonics & Seismicity
• (Bio)Geochemical Cycles
• Past, present and future climate
• Biogeosciences
• Stratigraphy, Sedimentology & Geomorphology
• Soil Science
• Oceans and the adjacent Coastal Areas and Cryosphere
• Atmospheric Sciences
• Geosciences in the Dutch Caribbean
• Education, Outreach and Geoheritage

Onderwerpen van thematische sessies
•
•
•
•
•
•

IODP/ICDP; de Memoranda of Understanding voor de komende vijf jaar worden getekend.
Nieuwe Delta programma
DeepNL in combinatie met KEM en EPOS-NL
Building with Nature
Origins Centre
Aardobservatie (in samenwerking met Netherlands Space Office)

Onderzoekers uit het werkveld kunnen voorstellen aan de programmacommissie doen voor andere
thema’s in de parallelle sessies.
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rivierdal en alle kleine riviertjes die erop uitkomen vormen groene aders door de stad.
Het is de hoofdstad van de provincie Alberta
en een echte blue collar city. Over het algemeen
zijn Canadese mensen erg vriendelijk en
extreem behulpzaam, dat vooroordeel is
zeker waar! Het multiculturele karakter van
de stad komt goed naar voren tijdens het jaarlijkse Heritage festival waarbij inwoners van
meer dan honderd verschillende landen hun
cultuur delen. Het landklimaat zorgt voor
droge en warme zomers, maar het winterseizoen is vrij lang en koud. Er zijn wel heel veel
zonuren, wat een welkome afwisseling was
van het veelal dichte wolkendek boven Nederland.
Met Edmonton als nieuwe thuisbasis hebben
we in de afgelopen jaren veel tijd doorgebracht in de Rocky Mountains. Er zijn uiteraard vele opties voor wintersporten, maar
vooral in de zomer zijn de bergen adembenemend mooi. We hebben daar een hernieuwd
respect gekregen voor de natuur en hebben
menig nacht doorgebracht in ons tentje. Reistijden worden in Canada uitgedrukt in uren
in plaats van kilometers en we hebben regelmatig zes uur gereden om een weekendje te
gaan kamperen. Alberta heeft een glooiend
prairielandschap waar je urenlang doorheen
kunt rijden zonder meer tegen te komen dan
een paar boerderijen. Deze definitie van
ruimte en afstand is moeilijk onder woorden
te brengen en is echt iets wat je moet ervaren.
Een bezoek aan Canada is zeker de moeite
waard!
We staan nu aan de vooravond van een nieuw
avontuur in Engeland, waar ik in november
aan de slag ga als rock mechanics engineer
bij Golder Associates. Glück auf!

. nwo

DeepNL: Nieuwe
onderzoeken naar
diepe ondergrond
Acht nieuwe projecten, gefinancierd vanuit het
NWO-programma DeepNL, gaan onderzoek
doen naar bewegingen en processen in de
diepe ondergrond van Nederland. Afgelopen
november maakte NWO bekend welke van de
24 ingediende projectaanvragen zijn gehonoreerd. De verschillende projecten, waaraan
bijna negen miljoen euro in totaal is toegekend, gaan onder andere over de vraag hoe
heet aardbevingsbreuken kunnen worden,
bodemdaling als informatiebron voor ondergrondse processen en voorspelling van oppervlaktevervorming.
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Er is onvoldoende wetenschappelijke kennis
beschikbaar over het effect van menselijk ingrij18 pen in de diepe ondergrond. Het onderzoeksprogramma DeepNL wil daarom het fundamentele begrip verbeteren van de dynamiek van de
diepe ondergrond onder invloed van menselijk
ingrijpen. Met dit onderzoeksprogramma geeft
NWO invulling aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: zorg voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma
naar de gaswinning-gerelateerde problematiek
in Groningen. Binnen de projecten gaan senior
onderzoekers samen met 31 nieuwe PhD’s en
postdocs gedurende ruim vier jaar onderzoek
doen met behulp van laboratoriumexperimenten, veldwerk en computermodellen. DeepNL is
mede mogelijk door een financiële bijdrage van
NAM en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan
de Topsector Energie.

Zwaartepunt / Het zwaartepunt ligt op verbeterde modellen en voorspellingen van de
dynamiek van de diepe ondergrond als gevolg
van gasproductie in het Groningen reservoir.
Begin 2019 zullen de betrokkenen van de acht
projecten samenkomen tijdens een eerste
wetenschappelijke bijeenkomst. Daarbij zal ook
het door het Ministerie van EZK ingestelde Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) aansluiten. De onderzoeksresultaten van DeepNL
zullen voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Comprehensive monitoring and prediction of seismicity within the Groningen
gas field using large scale field observations
Hoofdaanvrager: Prof. dr. J.A. Trampert, Universiteit Utrecht
Dit project monitort seismiciteit, spanningsveranderingen, compactie van het gasreservoir en deformatie van de bovenliggende lagen via seismische registraties. Stochastische modellering gaat de
veranderingen in het seismisch risico ten gevolge van variaties in gasproductie bepalen.

Science4Steer: a scientific basis for production and reinjection strategies to
minimize induced seismicity in Dutch gas fields
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. J.D. Jansen, Technische Universiteit Delft
Wat gebeurt er in de ondergrond tijdens productie, injectie of opslaan van gas? Welke effecten hebben productie en injectie bij ondergrondse opslag van gas? Het Science4Steer project onderzoekt
deze vragen met laboratoriumexperimenten en computermodellen.

Probing the micromechanics of small magnitude earthquake slip
Hoofdaanvrager: Dr. A.N. Niemeijer, Universiteit Utrecht
Beweging tijdens aardbevingen genereert hitte en deze hitte verzwakt de breuk. Wij gaan een
methode ontwikkelen die temperatuurafwijkingen in breuken kan meten en experimenteel bepalen
hoe de productie van hitte de vloeistofdruk beïnvloedt.

InFocus: An Integrated Approach to Estimating Fault Slip Occurrence
Hoofdaanvrager: Dr. ir. F.C. Vossepoel, Technische Universiteit Delft
Gasproductie kan leiden tot het schuiven van breuken in de ondergrond en zo aardbevingen
veroorzaken. We kunnen de eigenschappen en variabelen verfijnen door breukmetingen in
het laboratorium te combineren met realistische fysische modellen van het breukgedrag.

A multi-scale, multi-physics framework for modelling the geomechanical
response of sandstone reservoirs to pore fluid
Hoofdaanvrager: Dr. S.J.T. Hangx, Universiteit Utrecht
De onderliggende fysische en chemische mechanismes verantwoordelijk voor reservoir-compactie
zijn onvoldoende bekend en niet gekwantificeerd onder realistische druk- en -temperatuurcondities.
Wij zullen de mechanismes verantwoordelijk voor bodemdaling en seismiciteit kwantificeren om zo
lange-termijn voorspellingen via computermodellen mogelijk te maken.

Monitoring and Modeling the Groningen Subsurface based on integrated
Geodesy and Geophysics: improving the space-time dimension
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. R.F. Hanssen, Technische Universiteit Delft
We onderzoeken, met de nieuwste satelliettechnieken in combinatie met een optimale modellering
van de diepe en ondiepe ondergrond, hoe we betere meet- en modelleringsmethoden geïntegreerd
kunnen gebruiken voor een beter begrip van de ondergrond.

SOFTTOP: Investigating heterogeneous soft top soils for wave propagation,
cyclic degradation and liquefaction potential
Hoofdaanvrager: Prof. dr. M.A. Hicks, Technische Universiteit Delft
Het SOFTTOP-project wil nauwkeurig voorspellen wat de beweging en vervorming aan het
oppervlak is als gevolg van geïnduceerde seismische belasting op diepte. Centraal staan hierbij
de invloeden van ruimtelijke variaties van materiaaleigenschappen in de ondiepe ondergrond.

DeepImage: Multi-scale geophysical imaging, monitoring and forecasting
of induced seismicity
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. C.P.A. Wapenaar, Technische Universiteit Delft
Met dit onderzoek willen we een betere prognose kunnen maken van de bodembewegingen
in Groningen, veroorzaakt door mogelijke toekomstige aardbevingen. Dit vereist inzicht in het
ontstaan van seismische activiteit in de diepe ondergrond, de voortplanting van seismische
golven door de verschillende aardlagen en hoe die golven tot bodembewegingen leiden.

. huldiging
Theo Wong, hoogleraar geologie aan de Anton de Kom Universiteit van
Suriname, is wegens zijn buitengewone verdiensten voor onderwijs en
onderzoek in de geologie en mijnbouw in Suriname dit jaar gehuldigd
met de Opbouwdiamant.

Theo Wong gehuldigd
met Opbouwdiamant

Hoogleraar / Wong werd in 2002 benoemd
tot hoogleraar geologie aan de Anton de Kom
Universiteit van Suriname. Hij bouwde de
bestaande vierjarige opleiding om tot een
driejarige bachelor-opleiding en breidde de
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Wong ontving zijn onderscheiding – een gouden insigne – uit handen van Regilio Dodson,
Minister van Natuurlijke Hulpbronnen van
Suriname, tijdens de presentatie van de nieuwe
geologische kaart van Suriname. De gouden
verbindingslijnen op de speld, die samen het
patroon van een geslepen diamant vormen,
zijn een verwijzing naar de verschillende
vliegvelden die in de jaren zestig van de vorige
eeuw zijn aangelegd in het Surinaamse
binnenland om geologisch-mijnbouwkundig
onderzoek vanuit de lucht uit te kunnen
voeren.
Dodson memoreerde tijdens de huldiging:
“Wong heeft in Suriname een geweldige
opleving van het onderwijs en onderzoek in
de geologie teweeggebracht, en hij heeft een
hele generatie jonge, enthousiaste en goed
opgeleide Surinaamse geologen afgeleverd.
Terwijl het zwaartepunt van de geologiebe
oefening in Suriname zich door zijn activiteiten langzamerhand naar de universiteit lijkt
te verplaatsen, heeft ook de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) door deze ontwikkelingen ondanks beperkte middelen een
nieuw élan gekregen. Dit allemaal mag een
buitengewone prestatie genoemd worden.”

opleiding uit met twee masteropleidingen. In
2009 startte hij een master Petroleum Geology
en in 2011 richtte hij een master in Mineral
Resources op, gericht op de geologie en delfstoffen van het Surinaamse binnenland. Deze
masteropleiding is, op Wongs initiatief,
geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie, en vormt daarmee
de eerste officieel geaccrediteerde opleiding
van de Universiteit van Suriname.

Wong stond eveneens aan de basis van de
karteringsactiviteiten die de aanzet gaven tot
het maken van de nieuwe 1:600.000 geologische
kaart van Suriname. Deze kaart is afgelopen
jaren vervaardigd mede door TNO in samenwerking met de Geologisch Mijnbouwkundige
Dienst van Suriname, de Braziliaanse geologische dienst en een aantal Nederlandse adviseurs.

. onderzoek
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EPOS-NL:
Dutch research infrastructure
		 for geo-resources
Dutch universities and knowledge institutions have a long history of operating
advanced facilities. However, these facilities are often incomplete and less
than optimally accessible. With the 12 million Euros recently granted from the
national roadmap scheme, EPOS-NL will integrate all major national large-scale
geophysical facilities into a coherent infrastructure that will develop innovative
new facilities and open access data services within the EPOS framework.

Research at the Tectonic Modelling
Laboratory (TecLab), situated in the
new Earth Simulation Laboratory
(ESL) in Utrecht.
Photo: Lize Kraan / Universiteit Utrecht

EPOS-NL facilities are open for scientists in
the Netherlands and Europe to undertake
research that serves societal needs regarding
supply of natural resources, and protection
and warning against geo-hazards. The EPOSNL consortium integrates world-class university groups from Utrecht University (UU) and
Delft University of Technology (TU Delft) with
the Royal Netherlands Meteorological Institute
(KNMI), the national institute for weather,
climate and seismology.
The new facilities developed by EPOS-NL will
allow novel ground-breaking research in the
field of geo-resources, in particular in the
domains of:
•	Geo-energy: exploration and exploitation
of new, low carbon geo-energy resources in
the Netherlands and Europe, in particular
geothermal energy.
•	Geo-storage: geological storage of CO2, fuels
like natural gas and renewably generated
hydrogen, and wastes related to energy
production.
•	Geo-hazards: such as induced earthquakes
and subsidence caused by human activities
in the subsurface.
EPOS-NL facilities will contribute to a new,
multi-scale experimental, observational and
modelling approach that provides understanding, from the molecular to the basin

and even crustal scales, of the coupled processes of fluid flow and deformation in complex porous and fractured media. The new
cluster of experimental facilities will allow
research on centimetre to decimetre scale
rock samples, addressing the micro- to
nanoscale processes active within them, but
also features massively instrumented analogue scale-modelling approaches addressing
the metre to kilometre and basin scales. At
the reservoir and field scale, EPOS-NL intends
to deliver first-time active monitoring of subsurface test-bed facilities and reservoir systems,
providing validation of process models and
upscaling procedures and substantially
increasing both our understanding and ability
to control and predict subsurface system
behaviour.
The EPOS-NL facilities cluster will include:
•	The Earth Simulation Laboratory (ESL) at
Utrecht University, for multi-scale rock
physics and analogue experiments;
•	The Groningen gas field seismological
network and the ORFEUS Data Centre
(ODC) at KNMI;
•	The deep geothermal well (DAPwell) and
Petrophysics Lab (DPL) at TU Delft and;
•	Distributed facilities for multi-scale imaging
and tomography (MINT) of geo-materials at
Utrecht University and TU Delft.

ESL – Earth Simulation Laboratory
(UU) / The ESL will integrate the existing
world-class multi-scale, multi-physics experimental facilities at UU (High Pressure and
Temperature (HPT) Lab and the Tectonic Modelling Laboratory) with existing numerical
modelling and imaging facilities for seismological research. New facilities will include a
high-resolution imaging of the 4D internal
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EPOS-NL is the Dutch National research infrastructure (NRI) contribution of large-scale
geophysical facilities to the European Plate
Observing System EPOS (Figure 1). Financed
by the Netherlands Organisation for Scientific
Research (NWO), this NRI is part of the
national roadmap for large-scale research
infrastructure.

Figure 1. EPOS architecture showing the
integration of national research infrastructures
into the thematic core services, accessed and
integrated in the integrated core service hub.

MINT will be able to image rocks at all scales
and allow notoriously difficult sub-micron
pore and fracture networks to be analysed
and scaled to larger rock structures.
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Figure 2. Network of seismic stations (triangles) which monitor
the induced earthquakes in the Groningen gas field.

deformation of analogue models and an
ultra-high resolution HPT testing machine
able to deform rock samples and simulate
fault slip under geothermal, flow-through
conditions.

The Groningen gas field seismological network and the ORFEUS
Data Centre (KNMI) / The Groningen
gas field is a unique natural observatory for
induced seismicity (Figure 2). Big data from
the dense seismic network of borehole stations
in Groningen will be integrated in the ORFEUS
Data Centre and made openly available to the
geoscientific community through the EPOS
Thematic Core Service Seismology.

DAPwell geothermal well and
Petrophysics Lab (TU Delft) / A deep

geothermal doublet, built with extensive
embedded monitoring and testing instrumentation, and including new materials (composite
casing), will be installed on the TU Delft
campus (Figure 3). Cores will be analysed in
the laboratory to determine the petrophysical
properties of the reservoir rocks and a seismic
network at the surface will monitor fluid
flow between injector and producer well.

MINT – Multi-scale imaging and
tomography (UU & TU Delft) / MINT
is a cluster of instruments enabling visualization and correlation of 3D and 2D structures
within rock samples at all scales ranging
from meters to nanometres. It will include
X-ray tomography systems with a range of
resolutions and sample size capabilities and
cutting-edge automated electron microscopes.

Connection with EPOS / Incorporation of EPOS-NL within the pan-European
EPOS research infrastructure facilitates transnational access to physical facilities, as well
as optimal exploitation of research results via
open access data services that will be fully
compatible and interoperable with the EPOS
e-infrastructure (Figure 1). The European commission has recently granted the legal status
of European Research Infrastructure Consortium (ERIC) to EPOS, with the Netherlands as
one of the founding members along with
Belgium, Denmark, France, Italy, Norway,
Portugal, Slovenia and the United Kingdom.
The Netherlands is also taking a leading
role in the development of the Multi-scale
Laboratories and Seismology TCS.
Martyn Drury, Reinoud Sleeman,
Kees Wapenaar, Anke Dählmann,
Richard Wessels
Further information:
https://www.epos-ip.org/
https://www.uu.nl/en/research/department-of-earthsciences/collaboration/epos-nl
https://epos-msl.uu.nl/
www.tudelft.nl/DAPwell

. agenda
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

16 januari 2019
Petroleum Geologische Kring lezing: spreker
Willeke Smit (Spirit Energy). Vanaf 17:00 – 19:00,
KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag.
Info: www.pgknet.nl

5 februari 2019
Kring-Noord lezing: Geothermal Activities in
the Netherlands – gepresenteerd door Eveline
Rosendaal, EBN. Hoofdkantoor NAM,
Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

19-20 februari 2019
11e InterGuiana Geologische Congres: Tectonics & Resource Potential of NE South America.
Hotel Torarica, Paramaribo, Suriname.
Info: tinyurl.com/saxiconf

5 maart 2019
Kring-Noord lezing: Energy Transition – gepresenteerd door Jilles van den Beukel. Hoofdkantoor NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

9 maart 2019
Paleobiologische Kring: internationale fossielenbeurs. Het grootste paleontologische evenement van Nederland, in samenwerking met Fossiel.net-Paleontica en de Werkgroep Fossielen
Wageningen van de NGV. Bouw en Infra Park,
Ceintuurbaan 2, Harderwijk.
Info: www.paleotime.nl

12 maart 2019
Delft Aardwarmte Project (DAP) Symposium met
thema Urban Heating: Integrating cities with
geothermal energy. Van 9:00 – 17:00, Auditorium,
Mekelweg 5, TU Delft. Info: dapsymposium.nl

10-12 mei 2019
Kring-Noord: Excursie naar Zuid-Limburg en
Noordoost-België  – olv Jan Schreurs, Willem
Schuurman. Info: www.kngmg.nl/kringnoord

. personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN

C. Faassen
J.H.M. Schonk
E. Swaak

L.M. Bouwer
J. van Ginkel
A. Kellermann Slotemaker
D. van Leverink
G.A. Seffinga
E. van der Valk

. van de redactie
Figure 3. Illustration of DAPwell
geothermal well at TU Delft.
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Met dit nummer sluiten we jaargang drieënveertig van de Geo.brief af.
Als redactie zijn we trots op de verandering die de Geo.brief dit jaar
heeft ondergaan. We danken iedereen die het afgelopen jaar een
bijdrage heeft geleverd. Fijne feestdagen en tot in 2019!
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