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Noordpool aan de wandel
The burial of phosphorus in low saline waters
Het seizoen van de K-Pg-grens achterhaald
Getuigenheuvels in het Pajottenland

Van oudsher werd de ontwikkeling van de paleoantropologie
gekenmerkt door verhitte debatten waarin verschillende
pioniers persoonlijke eer najoegen en er niet voor terugdeinsden elkaar uit te maken voor vervalser of bedrieger.
Trotse paleontologen als Richard Leakey en zijn familie hebben halverwege de vorige eeuw vanuit Kenia veel bijgedragen
aan het vakgebied. Toch bestempelde de Verenigde Naties
in 1999 Malapa, ten noordwesten van Johannesburg, als
‘bakermat van het mensdom’ vanwege het grote aantal
gevonden botfragmenten van de Australopithecus sediba.
De ontdekking van verschillende oermensschedels op de
Kaukasus bracht vervolgens ook Georgië eind vorige eeuw
op de kaart als geografisch kruispunt van mensapen en
aapmensen. Leefden de verschillende hominiden na elkaar
of naast elkaar? Ontstonden de vroegste moderne mensen
(Homo sapiens) in Marokko zo’n 300.000 jaar geleden of ligt
hun oorsprong in Ethiopië en is deze van een meer recente
datum? Niemand heeft een sluitende theorie want de stukjes
van de hominiden-puzzel zijn nog altijd schaars. Auteur
Frank Westerman karakteriseert in zijn boek ‘Wij, de mens’
paleoantropologen als verhalenvertellers. Ze graven, ze vinden
en ze trekken uit beperkt materiaal conclusies. Dat geeft
ruimte tot speculatie: “ze vullen de gaten in hun feiten
materiaal met sprookjes waarmee ze zijn grootgebracht”.
Tijdens zijn gastdocentschap aan de Universiteit van Leiden heeft Westerman samen met studenten de dwalingen
van de paleoantropologie in literair-filosofisch perspectief
beschreven. Via missiepater Theodor Verhoeven (1907-1990),
de schedelgraver Eugène Dubois (1858-1940) en zijn opvolger
Ralph von Koenigswald (1902-1982) tot John de Vos, paleontoloog van Naturalis, schetst Westerman 125 jaar Nederlandse
succesverhalen. Vervolgens zag ik een aflevering uit het
geschiedenisprogramma ‘De IJzeren Eeuw’ gewijd aan de
wetenschappelijke revoluties in de late 19e eeuw1. Ook dit
programma besteedt uitgebreid aandacht aan de paleoantropologie en met name aan Eugène Dubois omdat deze de eerste wetenschapper was die, geïnspireerd door Charles Darwin, op zoek ging naar de ontbrekende schakel tussen mens
en aap. De uitzending gaat in op de strijd van Dubois om
erkenning te krijgen voor de ontdekking van zijn ‘Javaanse
aapmens’, voor hemzelf de eerste en enige echte ‘missing
link’. Deze doorbraak in de evolutieleer bracht hem in de
academische wereld en daarbuiten zowel roem als ongeloof.
De collectie van Dubois, bestaande uit duizenden botten,
schelpen en tanden, werd tussen 1888 en 1895 opgegraven op
Java en Sumatra, en wordt beheerd door Naturalis in Leiden.
Frank Westerman kwalificeert deze collectie in zijn boek
als “de grootste koloniale fossielenbuit” met als topstuk
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Wie zijn wij?

‘de Nachtwacht van de fossielen in Nederland’: een dijbeen,
een kies en een schedelkap van de Javamens, overblijfselen
van onze voorouder Homo erectus.
Ongeveer 40.000 jaar geleden is de Neanderthaler (Homo
neanderthalensis) uitgestorven. Het staat inmiddels wel
vast dat de Neanderthaler en de moderne mens elkaar zijn
tegengekomen in Europa. Tussen een en vijf procent van ons
erfelijk materiaal (DNA) is afkomstig van de Neanderthaler.
Westerman was benieuwd geraakt naar zijn eigen genetische
opbouw, liet deze bepalen en deelt dit met de lezer in zijn
boek. Eén procent van zijn DNA blijkt afkomstig van de
voortlevende relicten van de uitgestorven Neanderthaler.
Best weinig voor een gemiddelde Nederlandse man, hetgeen
hem volgens zijn Regional Ancestry beschrijving kwalificeert
als een halve Noorman: zijn verre voorouders zijn afkomstig
uit Scandinavië. Ik ben benieuwd geraakt naar de samen
stelling van mijn eigen DNA: mijn moleculaire selfie.
Tegelijkertijd ben ik verbaasd dat datzelfde DNA die
interesse opwekt.
Aan de dwalingen van de paleoantropologie lijkt een einde
gekomen. Het wetenschappelijk vakgebied is volwassen.
De recent uitgekomen Special Issue van Paleoantropology2
is hier een goed voorbeeld van: collega- paleoantropologen
worden uitgenodigd de gedigitaliseerde schedel en ander
skeletmateriaal van Australopithecus sediba te bestuderen
via een publiek toegankelijk website: www.morphosource.org.
Vervolgens wordt gevraagd de gepubliceerde hypotheses te
toetsen of uit te dagen waardoor nieuwe inzichten ontstaan
die anders misschien over het hoofd worden gezien. Een
verworvenheid van open access wetenschap in ons digitale
tijdperk. Eugène Dubois heeft dit alles uiteraard niet mee
gemaakt. In de tweede helft van zijn leven trok hij zich
terug op zijn landgoed ‘De Bedelaer’ in Haelen waar hij een
Vroeg-Pleistoceen landschap creëerde waarin zijn geliefde
missing link het naar zijn zin zou hebben gehad.
Lucia van Geuns
1: De IJzeren Eeuw:
www.ntr.nl/De-IJzeren-Eeuw/51/detail/Een-nieuwe-wereld/
VPWON_1277323
2: Special Issue Paleoantropology:
www.paleoanthro.org/journal/volumes/2018/
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Gehalveerde boorkern van sediment afkomstig uit de Chesapeake
Bay met zichtbare gaten gevormd door methaangas.
Foto: Joëlle Kubeneck
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Een bijzondere gebeurtenis in
de geschiedenis van de KNGMG
Escherprijs: de jury besloot dit
jaar om twee winnaars aan te
wijzen. Voor het eerst in de
geschiedenis stonden zo twee
vrouwelijke aardwetenschappers
op het podium. MSc-student
Joëlle Kubeneck (Universiteit
Utrecht) haalde sedimenten
uit de Chesapeake Bay om
de invloed van saliniteit op de
vorming van fosfaatmineralen
in de bodem aan te tonen.
Met haar paleontologisch onder
zoek naar gefossiliseerde vissen
in North Dakota wist MSc-student
Melanie During (Vrije Universiteit
Amsterdam) het seizoen te
achterhalen waarin de alles
vernietigende planetoïdeinslag
plaatsvond die het einde van het
Krijt markeert.

Het lot van fosfaat in
nutriëntrijke wateren

Het seizoen
van de
K-Pg-grens
achterhaald
Monnikenwerk: Melanie During is een exemplaar van een
gefossiliseerde paddlefish uit de bodem in North Dakota,
Verenigde Staten, aan het vrijmaken.
Foto: Jackson Leibach
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The burial of phosphorus in low saline waters
For her master thesis at Utrecht University, MSc-student Joëlle Kubeneck (24)
studied the burial of phosphorus in the nutrient enriched waters of Chesapeake
Bay and the Stockholm Archipelago. She hauled up her own cores of sediment in
Chesapeake Bay and analysed the different forms of phosphorus minerals therein.
Her work presents an important relationship between salinity and the presence
of phosphorus as iron phosphate minerals. “I really got fascinated about the
sediments when I sliced my cores.”

Geo.brief 2 / 2019

4

“After completing my bachelor in Environmental
sciences at the University of Tübingen, I went
on an internship & semester abroad in Hawaii.
My interest in chemical oceanography really
began there, during my time at a biogeochemical
laboratory. I worked with a professor who
researches phosphorus in the marine environment, and I also became interested in it. After
I had returned to Europe, I discovered the
Marine Sciences programme at Utrecht University and applied there. In 2017, I approached
my supervisor Caroline Slomp, because I knew
she was also working on phosphorus. She gave
me a couple of research papers, and we developed the research project together.
Not a lot of people are aware of the role
phosphorus plays in the marine environment.
Phosphorus (P) is an important nutrient for
phytoplankton in the oceans; it plays an essential role in their growth and biomass. Because
of different anthropogenic activities, like waste
water treatment or the use of fertilizer in
agricultural practices, the amount of phosphorus entering the ocean has unnaturally
increased: we are fertilizing the coastal ocean.
By removing phosphorus from the water column and burying it in sediment, the coastal
ocean can buffer some of the incoming phosphorus. The efficiency of this burial process
depends in part on the rate of burial – but
also on which form of phosphorus is buried.”

Vivianite mineralization / “Now it gets
a little technical. There are different forms in

which phosphorus can be buried. Traditionally,
it was thought that phosphorus in marine
environments is mainly retained in organic
matter and in calcium phosphate minerals.
While various forms of iron phosphates are
found in coastal sediments, they are usually
thought to be unstable upon burial or to be
present only in low concentrations. This is the
result of the abundant presence of sulphur
in marine systems: most iron will react to
form Fe-sulphide minerals such as pyrite and,
therefore, there is no iron available to bind
with phosphorus.

Joëlle Kubeneck

Recently, Caroline’s team showed that this
does not necessarily hold for low salinity
coastal environments. They showed that in
methane- and iron-rich sediments in the
coastal zone of the Bothnian Sea, all sulphate
may be quickly converted to iron sulphides
close to the sediment-surface. In the deeper
parts of the sediment where methane, organic
matter and iron oxides are abundant, release
of dissolved iron and phosphate to the porewaters can allow the formation and burial
of iron-phosphate minerals such as vivianite.
While this was convincingly demonstrated for
one site, the question remained whether this
process also occurs in other coastal systems.
To test this, I studied three different coastal
systems, all three unnaturally enriched in
nutrients and phosphorus but with varying
salinity. One of my study sites is located in
the urbanized Stockholm Archipelago in the
coastal zone of the Baltic Sea. In the Stockholm
area, which has an intermediate salinity, the
loading of phosphorus is high due to waste
water inputs. Sediment samples from Stockholm were already available, taken on an
earlier cruise, but we chose this site because
previous research indicated that the retention
of phosphorus in the sediment was very high
in this area.”

Chesapeake Bay / “The two other
study sites are located in the Chesapeake Bay,
the biggest estuary of the United States. One
study site is located in the main stem of the
Bay, the other in a sub-estuary, a river that
enters the Chesapeake Bay. I applied successfully for a contribution from the Olaf Schuiling
fund to finance my field trip to Chesapeake Bay.
As a result, I could take part in the sampling
of the sediments from a boat, together with
my second supervisor, Sairah Malkin who is at
the University of Maryland. When the sediment
cores come on board, they have to be processed
straight away, something I hadn’t done before.
We worked long hours, but I really appreciated

Salinity / “We actually found vivianite at
the low salinity and the intermediate salinity
sites, that is, the Chesapeake sub-estuary and
Stockholm site, respectively. We also saw the
sediment phosphorus content decline with
an increase of salinity, directly related to the
availability of iron (see figure). Iron is present
at high concentrations at all three sites, but
the form in which iron is stored differs per
site, and this is related to the salinity. So iron
is very important for storing and keeping
phosphorus in the sediment. We also discovered
that other metals, like manganese and
magnesium, play an important role. A role
for magnesium in vivianite formation is
something new for the coastal ocean.
The next question then is how stable such
iron phosphate minerals are under changing
environmental conditions. Vivianite is a sensitive mineral. For instance, it’s not stable when
there is sulphide present. Because of sea level
rise, there will be changes in the salinity of
coastal areas. For the Baltic Sea, it is expected
that salinity will decrease, which means that
the conditions for phosphorus burial may
improve and more vivianite will form. In
Chesapeake Bay, in contrast, it is expected that
the salinity will increase, and saline conditions
will move inland. Phosphorus already bound
in the sediment may then be liberated and
enhance local eutrophication. Environmental

management should take these changes in
biogeochemical processes into account.”
I didn’t expect my research to be awarded
with the Escherprijs. I worked on a very
detailed question, it’s hard to get the environmental significance out of it, I thought. So it
was a surprise, a pleasant surprise. I received
the news by e-mail on the day I started my
PhD at the department of Environmental
Systems Science of ETH Zürich. The coming
years I will continue researching how stable
vivianite is under changing conditions in
different coastal systems, like the Wadden
Sea, but also in mangroves and rice paddies.
It is a beautiful mineral, and somehow
I found the opportunity to continue my
MSc-research on vivianite.”
Bjinse Dankert

A Scanned Electron Microscope (SEM) image of
a vivianite crystal. This crystal was found in the
Choptank River, a subestuary of the Chesapeake
Bay, at eleven centimetres depth in the sediment.
Illustration: Kubeneck et al. (in prep.)
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the opportunity that I could take my own
samples, process them and make my own story.
I love learning, and I really became fascinated
by the sediments when I sliced my cores. You
can see the different structures that are present, you see methane bubbles in the sediment
– it’s amazing.
Of course, there were some challenges. We
went on a fieldwork in August, which was
hurricane season and there was a storm, so
instead of one week, the trip took two weeks.
The samples we shipped to Utrecht were stuck
in customs for several weeks. As you work
with very sensitive samples, you want to keep
them frozen and in anoxic conditions. When
the material finally arrived, it was no longer
frozen – but in the end it all worked out.”

The figure shows the amount of phosphorus (P) buried in the sediment at depth as a concentration.
ET5.1 is the low salinity site (Choptank River), Strömmen the study site in the Stockholm Archipelago and
CB2.2 the study site in the stem of the Chesapeake Bay. Per site, the amount of P and the composition/
forms in which P is buried changes. The study differentiated between exchangeable P (Ex-P), authigenic
apatite (Authi Ca-P), detritial apatite (Det-P), organic P (Org-P) and Fe-bound P. Fe-bound P can consist
out of Fe-oxide bound P and vivianite. This figure highlights that with an increasing salinity, the amount
of Fe-bound P (and also vivianite) declines, leading to a general decline in the amount of P buried.
Illustration: Kubeneck et al. (in prep.)
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De apocalyps van het Krijt arriveerde in de lente
Met een gezonde portie branie en een flinke dosis vasthoudendheid achterhaalde
paleontologe Melanie During (Vrije Universiteit Amsterdam) met haar MSc-onderzoek
het precieze seizoen waarin de meteoriet op het einde van het Krijt insloeg: de
lente. Ze legde gefossiliseerde vissen bloot tijdens veldwerk in een verzengend heet
North Dakota en werkte tot diep in de nacht achter een supercomputer in Grenoble
om haar bevindingen te onderbouwen. “Ik dacht eerst: dit is veel te ambitieus,
dit kan helemaal niet.”
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Toen Melanie During (29) in de lente van
2017 haar hand opstak tijdens een lezing van
emeritus paleontoloog Jan Smit, had zij niet
kunnen vermoeden dat het de start zou vormen
van een anderhalf jaar lang durend MSconderzoek en een met de Escherprijs beloonde
afstudeerscriptie. Niet lang na de lezing kreeg
ze het verzoek Smit op te zoeken in zijn werkkamer. Oh jee, dacht ze eerst bevreesd, wat
heb ik nou weer gedaan? “Maar hij zei juist
tegen mij: ‘Zo’n onderzoeksvraag, wil jij over
dit onderwerp je thesis doen? Want ik vind
het een heel goed idee.’”
Zoals het met goede ideeën wel vaker gaat,
bleek het een kruisbestuiving van kennis tussen verschillende disciplines. Smit had tijdens
zijn lezing verteld over een recente vondst
van gefossiliseerde zoetwatervissen op een
locatie in North Dakota. Deze fossielen, zo
vertelde hij, zaten in een sedimentaire laag
afgezet door een seiche, een kleinschalige
tsunami veroorzaakt door de schokgolven
van de vernietigende meteorietimpact aan
het einde van het Krijt. During, gepokt en
gemazeld met verschillende paleontologische
onderzoeken sinds ze aardwetenschappen aan
de Universiteit van Amsterdam ging studeren,
realiseerde zich ter plekke: als deze fossielen
in goede staat bewaard zijn gebleven, valt er
een klimaatreconstructie te maken van de
allerlaatste jaren van het Krijt. “Zoiets was
nog nooit mogelijk geweest!”
Samen met haar begeleiders, geochemicus
Jeroen van der Lubbe en Jan Smit, schreef

During haar onderzoeksvoorstel. Ze nam
contact op met paleontoloog Robert DePalma,
verbonden aan Kansas University, die het
fossiel materiaal beheert. “Op een gegeven
moment zeiden Robert en Jeroen tegen mij:
als jij de seizoenaliteit kunt achterhalen, dan
kan je ook het seizoen van de impact vinden.

Melanie During
Foto: Richard Terborg

Ik dacht eerst: dit is veel te ambitieus, dit kan
helemaal niet.”

Paddlefish / Ze begon zich verder te verdiepen in de biologie achter de gefossiliseerde
vissen, de paddlefish, ofwel lepelsteur, en de
steur, die tot dezelfde groep behoren en al
rondzwemmen sinds het Trias. Het kenmerk
van een paddlefish is de grote bek en een
langgerekte snuit. “Het is als een peddel van
een roeiboot,” legt During uit. “De peddel
creëert een lagedrukgebied in het water,
waardoor de vis effectiever plankton kan filteren. Voor hun jaarlijkse levenscyclus migreren
paddlefish stroomopwaarts om eitjes te leggen,
net als de steur. Paddlefish en steur bestaan
ook vandaag de dag nog, al lijden ze erg onder
de vele dammen in rivieren.
De sleutel tot haar onderzoek lag in de eigenschappen van specifieke botten van deze twee
vissoorten: het kaakbot van de paddlefish en
de zogenaamde pectoral fin spine, een bot van
de borstvin, van de steur. “Deze botten vormen
zich tijdens de eerste skeletvorming van de
vis als foetus. Wanneer de vis groeit, vormt er
nieuw bot als een laagje aan de buitenkant.
Dit in tegenstelling tot de meeste andere
botten, zoals bijvoorbeeld het bot in ons eigen
bovenbeen: dat vervormt zich met de tijd, botweefsel wordt door botcellen steeds vervangen
en overschreven. Ik las dat onderzoekers de
leeftijd van de paddlefish en steur achterhaalden door de laagjes in deze twee specifieke
botten te tellen. Net als bij boomringen zie je
ook in de botten twee zones, een lichtere en
een donkere. De lichtere ring is de groeizone,
de donkere ring vormt zich in de winter, wanneer de vissen in rust zijn. Dus ik wist: als ik
deze botten kon verzamelen, dan kon ik daaraan metingen doen.”
Dat betekende wel dat ze naar de locatie in de
Verenigde Staten moest afreizen om geschikt
materiaal te verzamelen. Het was eind maart,
en de meeste reisbeurzen voor MSc-onderzoek
waren al bijna gesloten. “Ik heb nog vier, vijf

Bewijsdrift / Dat During op het juiste
moment als aardwetenschapper aan de Vrije
Universiteit in de zaal zat tijdens de lezing van
Smit, is een samenloop van omstandigheden
geweest die helemaal niet zo vanzelfsprekend
was, schetst ze. Als scholier had During zich
aanvankelijk helemaal niet aangemeld voor
een studie aardwetenschappen. “Ik had mij
ingeschreven voor rechtsgeleerdheid, ik was
er zelfs al voor aangenomen. Maar toen ik
die bevestiging ontving, werd ik door paniek
overvallen. Jarenlang had ik mijzelf aangepraat
dat ik dit wilde. Maar klopte het wel, wat wilde
ik nou écht? Op mijn school behandelden we
op dat moment de actieve aarde, dus alles over
vulkanisme en sedimentologie. En ik bedacht:
als kind was ik altijd buiten en liep schelpen
en steentjes te verzamelen. Dit is het, dit ga
ik doen. De reactie van mijn aardrijkskundedocent, toen ik hem dit vertelde was lomp:
‘Dat kan jij niet’. Maar ik ben nogal koppig,
dus ik dacht: dat zullen we nog wel eens zien.”
De studie blijkt namelijk een schot in de roos,
het klikt direct. During wordt vanaf het begin
getrokken naar paleontologie, en werkt door
de jaren heen aan verschillende paleontologische onderzoeken over vondsten in de groeve
van Winterswijk. Na haar bachelor start ze
eerst een master in Utrecht, maar stapte uiteindelijk over naar een master aan de VU.

De ontsluiting is voor
paleontologen en
sedimentologen een
feest voor het oog

“Die overstap was het beste wat ik ooit heb
gedaan. Niet alle vakken op de VU gingen mij
even goed af, maar het past bij mijn ambities.
Je hebt het verleden nodig om naar de problemen in het heden te kijken. Zo zitten we met
de klimaatverandering in een situatie waar
we de uitkomst niet van weten, dus als je in
het verleden naar zulke situaties gaat kijken,
dan valt te achterhalen wat er bijvoorbeeld
gebeurt als de oceanen verder verzuren, of als
het klimaat verder opwarmt door de toename
van broeikasgassen. Het is alsof er een soort
boek is van het verleden waarmee we naar
de toekomst kunnen kijken, geschreven in
een rare taal die wij proberen te ontcijferen.”

Tektieten / In een snikheet North Dakota
was During wekenlang bezig geweest met het
opgraven van steuren en paddlefishes. During:
“We weten dat deze afzetting pal op de K-Pggrens ligt mede omdat in de kieuwen van deze
vissen tektieten zitten. Tektieten zijn ronde,
glazen korreltjes die gevormd worden wanneer
aards gesteente de ruimte in wordt geslingerd
door een meteorietimpact. Het materiaal kristalliseert als glazen bolletjes en regent terug
naar het aardoppervlak. Ze zijn concentrisch
van vorm met een luchtbel in het midden, zo
zijn ze te herkennen. In North Dakota zitten er
tektieten, een tot drie millimeter in diameter,
in de kieuwzeven van de vissen. Ze lijken er in
te zijn gestikt. Die tektieten zijn nog groot
genoeg om met het blote oog te zien, ik heb
een heel potje vol verzameld.”
De ontsluiting is niet alleen voor paleontologen
een feest voor het oog, ook voor sedimentologen is er van alles te zien, vertelt During.
“De afzetting ziet er niet uit als een grote
overstroming. In de successie zie je terug dat
het water eerst binnenkomt, dan terugtrekt
en vervolgens weer binnenkomt. Soms zie je
zelfs een kratertunneltje op plekken waar een
tektiet in het zachte sediment is gevallen.”
Het vervolg van Durings onderzoek, dat zich
richtte op het maken van thin sections en
analyses met hulp van een micromill, verliep
daarna volgens het boekje en begin 2018
naderde haar thesis afronding. Totdat ze
de promotie van paleontoloog Dennis Voeten
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pogingen gedaan, en greep net mis. Toen
zei Jan: je hebt zo je best gedaan, ik ga je een
lening geven. Hij had er echt vertrouwen in.
En dus vloog ik in augustus naar de Verenigde
Staten. Robert DePalma en ik reden naar
de locatie, we hebben de tent opgezet en de
volgende dag zijn we begonnen.”

Boven:Kratertunneltje, deformatie van zacht sediment
door het invallen van een tektiet. Scalpel wijst naar
de tektiet.
Onder:Drie exemplaren van de gefossiliseerde steuren.
Foto’s: Melanie During
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Monnikkenwerk: tijdens het veldwerk in North Dakota worden de gefossiliseerde botten met zorg bloot
gelegd en verzameld.
Foto: Jackson Leibach

bijwoonde. “Toen bleek dat Dennis over mijn
onderzoek had lopen opscheppen tegen zijn
collega’s bij de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble. De avond na
zijn verdediging kwam zijn baas, Paul Tafforeau,
naast mij zitten. Toen begon een lange discussie waaruit bleek dat synchrotron imaging
mijn onderzoek kon helpen, en het precies
paste bij een test-experiment waar tijd beschik
baar voor was. Ik was bijna klaar, maar deze
kans liet ik mij niet ontzeggen.”
Robert DePalma stuurde een paddlefish
exemplaar op uit Amerika en ook haar eigen
monsters legde During onder de hypermoderne
scanner. “De monsters die ik zelf had gemaakt
hebben wij op 4,23 micrometer voxelgrootte
(voxel=3D pixel) gescand. Daarnaast hebben
we de opgestuurde paddlefish gescand om te
kijken of de tektieten alleen in de kiewzeven
zitten. Alleen: tektieten geven geen contrast
met de rest van het materiaal, dus ik moest

ze uiteindelijk zelf gaan markeren met een
supercomputer op het ESRF met software
die jaarlijks duizenden euro’s kost. Officieel
had ik toegang tot de faciliteit tot 19 juni en
ik ben om twee uur ’s nachts op 20 juni naar
buiten gegaan, wat officieel niet mocht.
Het was ontzettend veel werk, maar het is
wel gelukt.”

Seizoen van de apocalyps / De
belangrijkste vondsten van Durings onderzoek tonen aan dat de meteoriet neerkwam
gedurende het lenteseizoen. Vanwege een nog
geplande publicatie in een vooraanstaand
academisch tijdschrift kunnen relevante
figuren en zelfs de beredenering tot het
resultaat niet in Geo.brief worden geplaatst.
Een figuur toont bijvoorbeeld een doorsnede
van gefossiliseerd kaakbeen waarin zowel
de groeizones zijn te herkennen als de zogenaamde ‘lines of arrested growth’, de zones

waar nauwelijks botgroei plaatsvond. “Op
deze zones heb ik koolstofisotopen gemeten.
Iedere keer als het bot niet groeit, dus wanneer de vissen stoppen met eten, is er een
aantoonbare dip in je koolstofratio. Het laatste
stuk bot, dus het jaar toen de meteoriet
insloeg, is heel duidelijk. Momenteel voer ik
nog wat laatste analyses uit om er helemaal
zeker van te zijn.”
During wist dat haar thesis dit jaar meedong
naar de Escherprijs: ze had deze namelijk
zelf opgestuurd naar de jury. “De VU dient als
universiteit één scriptie per jaar in, en er was
al een thesis opgestuurd toen ik afstudeerde.
Toch werd mij aangeraden, meld jezelf nou
maar aan. Ik vond het erg arrogant, maar heb
het toch gedaan en verwachtte er niets van.
Oorspronkelijk kom ik van het VMBO. Voor
mijn gevoel ben ik nooit de beste student
geweest – misschien wel de meest gedreven,
maar nooit de beste. Dat je dan iets kunt
winnen, dat sluit je gewoon uit.”
Het liefst zou ze ook met een PhD-onderzoek
haar vragen over de K-Pg-extinctie verder
willen vervolgen. “De K-Pg-grens vormt de
meeste selectieve extinctie ooit. Nog altijd
proberen we hier een gemene deler voor te
vinden, maar niks past nog. Dinosauriërs op
het land en reptielen in de zee zijn op dramatische wijze uitgestorven, krokodillen en vogels
juist niet. Wie weet, misschien heeft het seizoen
er toch een rol in gehad. Wanneer dieren
druk aan het voortplanten of eten zijn in de
zomer of lente zijn ze mogelijk veel kwetsbaarder dan in de herfst of winter, wanneer
bijvoorbeeld veel zoogdieren winterslaap
houden.”
Klaar is ze dus nog lang niet met haar onderzoek. Ze bereidt een academische publicatie
voor, speurt naar een geschikte PhD-positie
en loopt over van nog onbeantwoorde vragen
die haar onderzoek het afgelopen jaar aan
het licht bracht. “Vanaf het moment dat
ik klaar met het onderzoek was, viel ik in
een soort gat – ik vond onderzoeken zo leuk.
Daarom wil ik ook door. Eigenlijk wil ik nooit
klaar zijn, dat lijkt mij vreselijke saai!”
Bjinse Dankert
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KNGMG Jaarverslag 2018
Netherlands Journal of Geosciences /
Het tijdschrift NJG is een gezamenlijke uitgave
van KNGMG en TNO - Geologische Dienst
Nederland. In het bestuur van de Stichting
Netherlands Journal of Geosciences (SNJG)
zijn zowel TNO als KNGMG met twee leden
vertegenwoordigd; voor KNGMG zijn dat
Hemmo Abels en Boris Jansen. In 2018 (v. 97)
werden twee reguliere nummers gepubliceerd
met elk drie artikelen. Nummer 3 was een
themanummer met vier artikelen over zeespiegelstijging en morfodynamiek in de Waddenzee. In een bijzonder editorial in nummer 1
schetste editor-in-chief Johan ten Veen de
toekomstige ontwikkelingen van NJG. De
belangrijkste en meest besproken verandering
is ongetwijfeld de overgang per 2019 naar open
access en online-only. Het bestuur is groot
voorstander van de vrije toegang tot wetenschappelijke kennis en ondersteunt deze
beslissing daarom van harte. Een nadeel is
dat NJG nu vooral een digitaal tijdschrift gaat
worden, hoewel speciale themanummers
vooralsnog ook op papier zullen blijven uit
komen. In financiële zin verandert er voor
KNGMG overigens weinig; leden die gewend
waren NJG op papier te ontvangen betalen
vanaf dit jaar 5 euro minder contributie.

Geo.brief / De redactie van de Geo.brief
heeft in 2018 acht voortreffelijke nummers in
de nieuwe, fraai vormgegeven lay-out verzorgd
met artikelen over uiteenlopende onderwerpen
als bosbranden op wereldwijde schaal, isotopenanalyses van dinosaurustanden, de nieuwe
eilanden in de Markermeer, watermanagement
in Rwanda, een expeditie van de Pelagia op de

Atlantische Oceaan en chemische interacties
tussen radionucleiden en de Rupel Klei. En
dan beperk ik me geheel tot de artikelen in
het eerste nummer! Vaste rubrieken waren
het ‘Stukje steen’ van Timo Nijland en Wim
Dubelaar met aandacht voor o.a. Hessische
diabaas, busstenen, zwerfstenen in de polder
en de ooïden van Rogenstein. Verder werd elk
nummer voorzien van een prachtige geofoto
van Jeroen Peters. Dankzij de artikelen maar
ook door alle verslagen van KNGMG-activiteiten,
interviews met prijswinnaars, allerlei aan
kondigingen en niet te vergeten de rubriek
‘van het bestuur’ is en blijft de Geo.brief een
onmisbare bouwsteen van onze vereniging.
Het bestuur is trots op de Geo.brief en wil
redactie, vormgever, drukker en uiteraard
auteurs graag hartelijk bedanken voor hun
werk.

Website en online-archief / Ook in
2018 hebben we volop geprofiteerd van onze
nieuwe website met de daaraan gekoppelde
digitale nieuwsbrief. Met website en nieuwsbrief zijn we veel beter in staat om aankondigingen, nieuwsberichten, verslagen en foto’s
onder de leden te verspreiden. Wenche Asyee
heeft de website voortdurend voorzien van

Het online-archief met oude
uitgaven van Geologie en
Mijnbouw is in 2018 geheel
gecompleteerd.

nieuwsberichten en artikelen. Het onlinearchief met oude uitgaven van Geologie en
Mijnbouw is in 2018 geheel gecompleteerd
met alle uitgaven van 1923 – 1931 (Mijnwezen),
1931 – 1961 en 1961 – 2004 (twee verschillend
genummerde reeksen van Geologie en Mijnbouw). In feite is Geologie en Mijnbouw hiermee ook een open acces tijdschrift geworden.
Jan Schreurs werkt overigens nog door aan
het digitaliseren van een aantal groot-formaat
bijlagen (kaarten en profielen) en de Verhandelingen.

Groningen symposium / Op donderdag
1 februari 2018 vond bij de TU Delft een zeer
geslaagd symposium over de wetenschap van
het Groningen Gasveld plaats, georganiseerd
door het KNGMG, PGK, SPE Nederland en de
afdeling olie en gastechnologie van het KIVI.
Met maar liefst 300 aanmeldingen was het
symposium volgeboekt. Dankzij de vele sprekers
en de paneldiscussie werd het een levendige
bijeenkomst. De middagsessie trok een breed
publiek waaronder studenten, aardwetenschappers met lange ervaring in de industrie,
ambtenaren en overige belangstellenden. De
paneldiscussie met Karin van Thienen-Visser,
Berend Scheffers, Ipo Ritsema en Manuel
Sinbutin begon rustig maar mondde uit
in een stevige discussie die nog tijdens de
afsluitende borrel doorging.
Staringlezing / Op woensdag 5 oktober
2018, exact op de honderd-en-tiende geboortedag van W. C. H. Staring, gaf Michiel van der
Meulen, hoofd Kartering van TNO – Geologische
Dienst Nederland, een voortreffelijk verzorgde
Staringlezing over honderd jaar geologische
kartering in Nederland. KNGMG was daarbij
te gast op het symposium ‘100 jaar Geologie in
Kaart’ bij TNO in Utrecht waar o.a. de nieuwe
geologische overzichtskaart van Nederland
werd onthuld, een gebeurtenis die gemiddeld
maar één keer per twintig of dertigjaar
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In dit inhoudelijke jaarverslag belichten we een aantal van
de bijzonderheden en hoogtepunten van het afgelopen jaar.
Het financiële jaarverslag over 2018 verschijnt in de volgende
editie van de Geo.brief.

plaatsvindt. In Geo.brief 7 staan uitgebreide
interviews met Michiel en zes van de betrokkenen uit het team dat de nieuwe kaart tot
stand bracht.

Damages During The 2015 Mw 7.8 Nepal
Earthquake’. Het bestuur is de jury, die al vele
jaren wordt geleid door Johan Weijers, zeer
erkentelijk.

Jelgersmaprijs / De Jelgersmaprijs voor

Van Waterschoot van der Gracht
Penning / In 2018 zijn geen voordrachten

de beste Nederlandse aardwetenschappelijke
bachelorscriptie 2016-2017 is gewonnen door
Falco van Bakel van de Vrije Universiteit
Amsterdam voor zijn uitstekende scriptie
‘Climate reconstruction of Southern France
based on a speleothem from Montagne Noire’.
De prijs werd op 16 maart 2018 tijdens het
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres
(NAC) uitgereikt. Tijdens het congres heeft
Falco zijn werk als poster gepresenteerd.
KNGMG dankt de expertjury voor het beoordelen van de uit een zeer gevarieerd aardwetenschappelijk speelveld afkomstige scripties.

Escherprijs / De B. G. Escherprijs 2017 werd
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eveneens op het NAC uitgereikt aan Laura
Coumou (Universiteit Utrecht) voor de door
de jury als de beste beoordeelde afstudeerscriptie in de (toegepaste) aardwetenschappen:
‘Relating Land Subsidence to Land Use through
Machine Learning using Remote-Sensing
Derived Data – A case study in the Mekong
Delta, Vietnam’. Een interview met Laura
verscheen in Geo.brief 4. Daarnaast ontving
Md. Ashrafuzzaman (Universiteit Twente) een
eervolle vermelding voor zijn scriptie met de
titel ‘Surface Topography Effects On Seismic
Ground Motion And Correlation With Building

gedaan voor de Van Waterschoot van der
Grachtpenning. Het is vanaf heden tot 1 juli
2019 weer mogelijk om voordrachten in te
dienen – zie daarvoor de oproep elders in
dit nummer.

Kringendag / De Kringendag 2018 vond
plaats op de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Het thema was Planetaire Geologie en de rode
draad gedurende acht presentaties was de
planeet Mars, al kwamen Mercurius, de manen
van Saturnus en diverse asteroïden ook aan
bod. De bijeenkomst was goed bezocht met
ruim vijftig deelnemers van de diverse kringen,
studenten en leden van het KNGMG. Ook
waren er tijdens de pauze posters te zien over
planetair geologische onderzoeken uitgevoerd
op de VU in samenwerking met NWO. De lunch
en de afsluitende borrel waren goed verzorgd.
Tijdens de pauzes was er ruim de tijd om met
elkaar in gesprek te gaan en contacten te leggen met leden van de verschillende kringen.
Accreditatie / Aardwetenschappers in
Nederland kunnen via het KNGMG een accreditatie als professioneel geoloog (EurGeol)
verkrijgen bij de European Federation of Geo-

logists (EFG). Het gaat om aardwetenschappers
met werkervaring, die zich committeren aan
een beroepscode en actief hun kennis op peil
houden. In totaal zijn nu achttien KNGMG
leden geaccrediteerd.

NAC 2018 – Nederlands Aard
wetenschappelijk Congres / Op 15 en
16 maart 2018 werd mede namens KNGMG en
NWO voor de 14e keer het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres georganiseerd. Het
congres, gericht op alle vakgebieden binnen
de aardwetenschappen, gaf ruime gelegenheid
voor interdisciplinaire discussie en de mogelijkheid voor vooral jonge wetenschappers
om hun onderzoeksresultaten te presenteren.
Op 16 maart werden in een plenaire sessie de
bovengenoemde Jelgersma- en Escherprijzen
uitgereikt. Daarnaast reikte de redactie van
het NJG een prijs uit voor het beste NJG-artikel
met als eerste auteur een jonge en veelbelovende wetenschapper. De winnaar was Ginny
Bijnaar voor haar artikel ‘The kyanite quartzite
of Bosland (Suriname): evidence for a Precambrian metamorphosed alteration system’
met Manfred van Bergen en Theo Wong als
co-auteurs. Tot slot ontving de Utrechtse
hydroloog Niko Wanders de NWO Vening
Meinesz prijs voor aardwetenschappers
(zie Geo.brief 3).

EFG projecten / KNGMG is samen met
andere bij de EFG aangesloten Europese
beroepsorganisaties als third party bij een

AVG / Begin 2018 hebben we veel aandacht
besteed aan de consequenties van de nieuwe
wet op de privacy, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft o.a.
geresulteerd in een nieuwe privacyverklaring
en in verbeterde procedures over het gebruiken
en beveiligen van de persoonsgegevens van
onze leden. Op de jaarvergadering en in de
‘van het bestuur’ van Geo.brief 3 zijn we op
deze en andere maatregelen uitgebreid
ingegaan.

Financiën / Het financieel boekjaar 2018
is afgesloten met een positief saldo van circa
H 1650,–. Dit positieve resultaat komt mede
door de opbrengst van het succesvolle Groningen

symposium en lagere kosten voor activiteiten.
De grootste uitgaven zijn die voor de Geo.brief,
op afstand gevolgd door NJG en de administratiekosten. Ook voor het boekjaar 2019 is
een begroting opgesteld die in een batig saldo
resulteert. Verder wordt er strenger toegezien
op wanbetalers: na twee jaar niet betalen van
de contributie en het negeren van de bijbehorende aanmaningen wordt het lidmaatschap
beëindigd. In 2018 hebben we van 9 leden
om deze reden het lidmaatschap moeten
stopzetten.
Het KNGMG dankt Shell en TNO voor het
sponsoren van resp. de Escherprijs en de
Jelgersmaprijs en dankt de begunstigers, EBN,
NAM, TNO, Total E&P Nederland en Wintershall voor hun bijdragen. Verder bedanken we
TNO voor het beschikbaar stellen van werktijd
voor de hoofdredacteur van de Geo.brief en
voor de secretaris van het hoofdbestuur, en
EBN en TNO voor vergaderruimte. VU Amsterdam wordt bedankt voor de organisatie rondom de Kringendag en TNO voor de combinatie
van Staringlezing en het eeuwfeest honderd
jaar kartering. Tot slot zijn we NWO zeer
erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage aan de
Geo.brief.

soonlijke redenen zal Harm Jan echter op de
komende jaarvergadering zijn bestuurstaken
weer neerleggen. Op dezelfde vergadering
zullen we Kay Koster (TNO) als nieuw
bestuurslid voorstellen.

Secretariaat / Els Ufkes verzorgt de ledenadministratie. Zij heeft de financiële administratie overgedragen aan de penningmeester.
Ons postadres blijft bij TNO, afdeling Geo
modelling in Utrecht en het archief is ondergebracht in het Science Centre in Delft.
Ledenbestand /
Het totaal aantal leden per 31 december 2018
bedroeg 756. Vergeleken met de stand van
2017 (781) is er een daling van 25 leden. Vorig
jaar zijn 4 van onze leden overleden. Een
44-tal leden heeft in 2018 om uiteenlopende
redenen opgezegd en we hebben 23 nieuwe
leden mogen verwelkomen.
Jan Stafleu, secretaris
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viertal EU-projecten betrokken. De coördinatie
van de projecten ligt in handen van de EFG.
De projecten zijn: INTRAW, gericht op internationale samenwerking op het gebied van
grondstoffen; KINDRA, waarin de in Europa
aanwezige kennis over hydrogeologie wordt
geïnventariseerd; CHPM2030, gericht op het
ontwikkelen van innovatieve technologie voor
de gelijktijdige winning van warmte-energie
en metalen; en UNEXMIN, waarin een vernieu
wend mijneninspectiesysteem met behulp
van robots ontwikkeld wordt waarmee ondergelopen mijnen in kaart gebracht kunnen
worden (zie ook het artikel in Geo.brief 3).
De eerste twee projecten, INTRAW en KINDRA,
zijn inmiddels afgerond; in 2019 volgen ook
de twee anderen.

Samenstelling van het hoofd
bestuur / In 2018 hebben we afscheid
genomen van twee bestuursleden: Hemmo
Abels en Marten ter Borgh. Femke Vossepoel
(TU Delft) en Harm Jan Pierik (UU) zijn als
nieuwe bestuursleden toegetreden. Om per-

Van links naar rechts: Michiel van der Meulen
(TNO) tijdens Staringlezing; Falco van
Bakel (links) ontvangt de Jelgersmaprijs
van KNGMG-bestuurslid Hemmo Abels;
Escherprijswinnaar Laura Coumou;
sprekers op het Groningen symposium in
Delft: professor Geo-energy Rien Herber
(RUG), seismoloog Bernard Dost (KNMI),
Annemarie Muntendam-Bos (SodM) en
KNGMG voorzitter Lucia van Geuns; start
van de KNGMG Kringendag met het thema
Planetaire Geologie.

Musandam schiereiland,
noord Oman
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Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

. geofoto
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Ongeveer 26°12’45” Noord en 56°20’44” Oost
Het langgerekte schiereiland Musandam in het Sultanaat Oman
is de meest noordelijke uitloper van het boogvormige, meer dan
600 kilometer lange Hajar orogeen dat in het Laat-Krijt (Campanien)
werd gevormd door subductie en obductie van de Neotethys oceaan.
Het Hajar gebergte wordt derhalve gekenmerkt door grootschalige
overschuivingen van gesteenten uit dit mariene domein, zoals de
Hawasina dekbladen (sedimenten afgezet op continentale helling) en
de welbekende Semail Ofioliet (basaltische oceanische korst), over de
Precambrische tot Boven-Krijt sedimenten van de continentale shelf
van Oman.
In tegenstelling tot de rest van het Hajar gebergte, dat in verband
met bovenstaande plaattektonische geschiedenis een rijke variatie
van gesteente types en ouderdommen vertoont, bestaat Musandam
bijna geheel uit kalkstenen, behorende tot een tot vierduizend meter
dik carbonaatplatform van Midden-Perm tot Cenomaan ouderdom.
Een ander verschil is dat Musandam, door zijn noordelijke positie
langs de Straat van Hormuz, na de Laat-Krijt overschuivingen ook
sinds het Oligo-Mioceen onderhevig is aan compressie en transpressie
door de voortgaande botsing van de Arabische Plaat met centraal Iran
langs de Zagros - West Makran sutuur.
Qua structuur is Musandam een breed anticlinorium met een oppervlak van ongeveer drieduizend km2, dat over de vlakliggende Hagab
overschuiving in het westen van het schiereiland over een afstand
van minstens vijftien kilometer naar het westen is geschoven, over
Boven-Krijt afzettingen in het voorlandbekken. Dit anticlinorium wordt
doorsneden door een aantal belangrijke noord-zuid lopende breuk
zones. Een aantal van deze breukzones zijn ontstaan als synsedimentaire ‘growth faults’ tijdens de ontwikkeling van het Musandam
carbonaatplatform en vervolgens, tijdens de Laat-Krijt deformatie en/
of sinds het Oligo-Mioceen, gereactiveerd als opschuivingen dan wel
zijschuivingen.
In het centrale deel van Musandam reikt de steile Jebel Harim bergrug tot een hoogte van ruim tweeduizend meter. Het noordelijk deel
van het schiereiland daalt met een geschatte snelheid van ongeveer
een halve centimeter per jaar, als gevolg van de onderschuiving van
deze punt van Arabië onder centraal Iran. Deze daling veroorzaakt
een duidelijk noordwaartse tilt van het schiereiland, en is de oorzaak
van de prachtige ‘verdronken’ kust, met grillige fjorden, langs de
Straat van Hormuz.
De foto van de noordzijde van de Khor Ash Sham, een van de grote
fjorden in de punt van Musandam, toont een dik pakket van kalken,
dolomieten en mergels van de Elphinstone Groep (Boven-Trias),
geplooid en verschoven langs een complexe noord-zuid georiënteerde
breukzone. Voorts ligt in deze fjord het kleine Telegraaf Eiland, waar
in de periode van 1864 tot 1869 een relaisstation was gevestigd voor
de toentertijd zeer moderne telegraafkabel die van London naar het
Indiase subcontinent liep, met een onderzees segment door de Perzische Golf naar Musandam, en dan verder oostwaarts naar Karachi.

. nwo
Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR)
en de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) hebben
een nieuwe methode ontwikkeld die de blootstellingsduur
van gesteenten en sedimenten aan zonlicht kan meten.
Het biedt geowetenschappers een nieuw gereedschap om
erosiesnelheden van gesteenten te achterhalen of nieuwe
inzichten over het ontstaan van het landschap te verkrijgen.

Slijtage
van het
landschap

Door gletsjers afgesleten graniet, Olmsted
Point, Yosemite National Park, VS.
Foto: Elaine / Flickr

Net als met planten gaat zonlicht een interactie
aan met gesteente. Deze subtiele subatomaire
processen zijn in het algemeen moeilijk waarneembaar. Voor gesteente in de ondergrond
vullen defecten van de gesteentemineralen
zich geleidelijk met elektrische ladingen door
natuurlijke achtergrondstraling uit de aarde
en zelfs uit het heelal. Zodra dit gesteente bijvoorbeeld door erosie aan het oppervlak komt
te liggen zal het zonlicht een aantal gevangen
ladingen recombineren, waarbij fotonen (licht)
worden uitgezonden. Dit verschijnsel staat
bekend als luminescentie.

Golflengte / De nieuwe methode,
gebaseerd op een recente ontdekking door
DTU Nutech, gebruikt een zeer specifieke
golflengte van infraroodlicht (830 nanometer)
om een bekende elektronenval in veldspaten
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Scan van een granieten oppervlak uit de Alpen. c) De luminescentie bleekzone is zichtbaar aan
de bovenzijde. d) Verdeling van verschillende elementen in de graniet.

te stimuleren. Dit wekt een fotoluminescentiesignaal op, dat gedetecteerd wordt bij iets
langere golflengten (> 925 nanometer). Door
dit signaal af te beelden, verkregen de onderzoekers ongekende ruimtelijke data van de
luminescentie bleekzone van een door gletsjer
ijs gepolijst granietoppervlak uit de Zwitserse
Alpen. De resultaten voldeden niet alleen
aan de theoretische verwachtingen voor een
oppervlak dat elfduizend jaar lang continu
aan zonlicht is blootgesteld; ze bieden ook
ruimtelijk en chemisch inzicht in het effect
van langdurige lichtblootstelling op diverse
mineralen.
De bevindingen zijn het resultaat van de
jarenlange samenwerking tussen het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering
(NCL) en het Centre for Nuclear Technologies
of Denmark’s Technical University (DTU Nutech).
Dr. Benny Guralnik (WUR) stelde de studie,
gefinancierd uit zijn NWO-VENI-beurs, op.
“Het komt niet vaak voor dat je op het juiste

moment en op de juiste plek een opkomende
technologie in de praktijk van de geowetenschappen kunt inzetten. Het is opmerkelijk
hoe een paar losse metingen door mijn MScstagiair uitgroeiden tot het hoogtepunt van
mijn VENI.” Hij verwijst naar Elaine Sellwood,
eerste auteur van de publicatie, die sinds
de voltooiing van het project haar promotieonderzoek doet bij DTU Nutech, gericht op
het verbeteren en commercialiseren van het
prototype-instrument, en het verder ontwikkelen van geologische toepassingen van de
methode.
Bron: WUR
Publicatie
> Sellwood et al (2019). Optical bleaching front in
bedrock revealed by spatially-resolved infrared
photoluminescence. Scientific Reports 9.
doi: 10.1038/s41598-019-38815-0
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Bleekzone / Bij langdurige blootstelling
van het gesteente aan zonlicht zullen steeds
dieper in het gesteente ladingen worden geleegd.
De overgangszone tussen het gesteenteoppervlak zonder ingesloten ladingen en de diepere
gebieden waar defecten met elektrische ladingen
zijn bezet, wordt de luminescentie bleekzone
genoemd. Het achterhalen van de dikte van
deze bleekzone kan geowetenschappers belangrijke informatie verschaffen over het precieze
tijdstip van landschapsvorming, erosiesnel
heden van gesteente, transportafstanden van
sedimenten, bewolkingsgraad en meer.
Tot voor kort was de methode voor het bepalen
van de luminescentie bleekzone omslachtig,
in lage resolutie en indirect (één defectsoort
isoleren was niet mogelijk zonder andere te
verstoren). Onderzoekers van Wageningen
University & Research (WUR) en de Technische
Universiteit van Denemarken (DTU) hebben
de methode herontwikkeld en verkregen
2D-kaarten in zeer hoge resolutie.

. stukje steen
Links: Wijwaterbekken in de Sè de Faro,
Portugal.
Onder: Portaal, gedraaide zuil en
gedraaide gewelfribben in het
Convent van Jezus in Sètubal,
Portugal.
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Brecha da Arrábida / Onder de noemer polychrome marmers neemt de
steenhouwer voor het gemak vaak polijstbare conglomeraten en breccies mee. Ze konden
al op veel waardering van de Romeinen rekenen. Veelal kwamen deze gesteenten uit
Klein-Azië, Noord-Afrika, Griekenland en Italië zelf. Later werden ze vaker secundair
gebruikt dan opnieuw ontgonnen. Portugal heeft een eigen fraai voorbeeld, de Brecha
da Arrábida. Dit polymicte conglomeraat is afkomstig van de gelijknamige gebergterug
die zich uitstrekt langs de zuidzijde van het schiereiland van Sétubal, de Serra da
Arrábida. Het gesteente werd afgezet in het Boven-Jura en wordt gekenmerkt door
veelkleurige gesteentefragmenten die zijn gevat in een paars tot bruinrode matrix.
Ook de Brecha da Arrábida werd al gebruikt in de Romeinse tijd. Het zwaartepunt van
toepassingen, van simpele huizen tot religieuze architectuur, ligt in de eigen regio.
Het fraaie Laat-Gothische portaal en de gedraaide kolommen en gewelfribben van de
kerk van het Convent van Jezus in Setubal is één van de architectonische hoogtepunten.
Ondanks de variaties in hardheid van de in de steen aanwezige keitjes kon er fraai
geprofileerd werk in worden gemaakt. Gepolijste toepassingen zoals wijwaterbekkens
en kansels vonden een wijdere verspreiding, tot in Faro in het zuiden en Porto in het
noorden. In de 19e eeuw werd het gesteente opnieuw toegepast (o.a. aan het Palácio da
Pena in Sintra). In de 20e eeuw is de steen soms gebruikt aan winkelpuien. De grootschalige productie stopte in 1973, toen de Serra da Arrábida een natuurpark werd;
recentelijk zijn er wel kleine hoeveelheden voor restauratiedoeleinden gewonnen.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto’s: Timo G. Nijland

. magneetveld

Noordpool
				aan de wandel

Noorderlicht boven Estland.
Foto: Kristian Pikner / Wikimedia

De magnetische noordpool is in rap tempo op weg naar
Siberië. De kaarten van het magneetveld zijn om die
reden eerder vernieuwd dan gebruikelijk. Op de sociale
media doen inmiddels veel geruchten de ronde. Wat is
er aan de hand, en wat zijn de gevolgen? Antwoord op
de meest prangende vragen – met dank aan geoloog
Lennart de Groot van de Universiteit Utrecht.

De magnetische noordpool is op drift. Met een
snelheid van rond de 55 kilometer per jaar
beweegt de pool zich vanuit Noord-Canada
in de richting van Siberië. Dat is zo snel, dat
een vervroegde update van het model van
het magneetveld van de aarde nodig was. Dit
World Magnetic Model (WMM) wordt onder
meer door de NAVO, maar ook in mobiele
telefoons, gebruikt voor navigatiedoeleinden.

Hoezo is dit nieuws? De magnetische
noordpool beweegt toch al sinds
mensenheugenis?
Dat klopt – en ook de miljoenen jaren daarvoor
veranderde het magneetveld al voortdurend.
De magnetische noordpool beweegt zich sinds
halverwege de 19e eeuw naar de geografische
Noordpool toe. Rond het jaar 2000 begon deze
verschuiving echter te versnellen, van vijftien

De geografische noordpool (zwarte stip) en de
magnetische noordpool (rode stip) in het jaar 2000
en in het jaar 2017. De magnetische noordpool is
steeds dichter bij de geografische noordpool
komen te liggen.
Illustratie: Cavit / Wikipedia

tot inmiddels 55 kilometer per jaar – dus zo’n
150 meter per dag.
Bovendien vond er in 2016 een geomagnetische
‘puls’ plaats onder het noorden van ZuidAmerika, en veroorzaakte daar een extra verstoring van het magneetveld. Ook daarom
was het WMM eerder aan een update toe dan
gebruikelijk. Normaal verschijnt er elke vijf
jaar een nieuwe versie, dit keer is dat vervroegd.
Het nieuwste model verscheen in februari,
bijna een jaar eerder dan aanvankelijk
gepland.

Wat maakt het eigenlijk uit waar de
magnetische noordpool zich bevindt?
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Overzichtskaart van de geobserveerde magnetische pool (gele vierkantjes) van 1831 – 2007 en
de van 1590 tot 2020 gemodelleerde locaties van de magnetische noordpool (van blauw naar
oranje kleurende cirkels).
Illustratie: NCEI/ NOAA

Het magneetveld wordt gebruikt in de scheepvaart en het vliegverkeer, om de richting te
bepalen waarin men vaart of vliegt. De navigatieapparatuur in je auto en in Amerikaanse
gevechtsvliegtuigen gebruikt het ook om de
kaart in de goede oriëntatie weer te geven
(dus om te bepalen in welke richting je kijkt).
Als het magneetveld te veel af gaat wijken,
klopt die oriëntatie dus niet meer.
Met GPS-apparatuur kan je alleen je locatie
bepalen. Als je dat een paar keer achter elkaar
doet, weet je ook in welke richting je beweegt,
maar dat werkt alleen als je voldoende snelheid hebt. Bovendien krijg je de informatie
dan pas als je de beweging al gemaakt
hebt.

90°E

135°E

70°S
180°

M ap d evel op ed by N OAA/N CE I an d CI RE S
h ttp s://n g d c.n oaa.g ov/g eom ag /WM M
P u b l i sh ed Feb ru ar y 201 9

j: Posi ti on of d i p p ol es

Wereldkaart van de magnetische declinatie op basis van het aangepaste World Magnetic Model
(WMM). Dit model werd in februari gelanceerd, bijna een jaar eerder dan aanvankelijk was gepland.
Illustratie: NOAA NCEI

Bij een ompoling wisselen de magnetische
noord- en zuidpool van plek. Dat gebeurt – op
de geologische tijdschaal dan – zeer regelmatig,
namelijk gemiddeld eens in de 300.000 jaar.
De laatste keer is inmiddels 780.000 jaar geleden. Toch ziet het er niet naar uit dat we aan
het begin van een nieuwe ompoling staan.
Daarvoor moet het aardmagneetveld namelijk
eerst flink in sterkte afnemen. Weliswaar
gebeurde dat de afgelopen duizend jaar ook –
het magneetveld werd in die tijd zo’n twintig
procent zwakker–- maar het is nog altijd drie
keer te sterk voor een poolwisseling, en de
afname kan elk moment ophouden of zelfs
veranderen in een toename. Dat is simpelweg
niet te voorspellen.

Waarom is het magneetveld niet gewoon
constant?
Het magneetveld bestaat dankzij de opbouw
van de aardkern, die uit ijzer en nikkel bestaat.
De binnenkern is vast, de buitenkern vloeibaar,
en door de draaiing van de aarde stroomt de
buitenkern om de binnenkern heen. Dan krijg
je een dynamo-effect. Die stroming is echter
niet constant, maar gaat gepaard met wervelingen en stroomversnellingen. Die beïnvloeden
het magneetveld, en dat magneetveld beïnvloedt op zijn beurt de stroming weer.
Bovendien is de aarde geen perfecte magneet
met een duidelijke noord- en zuidpool, maar
zijn er aan de noordkant van de aarde eigen-

lijk twee polen te vinden: één in Canada en
één in Siberië. Het kompas wijst daar ergens
tussenin, waarbij de twee polen er als in een
soort touwtrekgevecht om strijden waar het
gemiddelde komt te liggen.
Wat er precies in het binnenste van de aarde
gebeurt kan niemand zien, maar aardwetenschappers kunnen wel verschillende stromingspatronen simuleren met computermodellen,
en kijken wat voor magneetveld deze zouden
veroorzaken. Op grond van dit soort modellen,
denken ze dat er momenteel een ‘straalstroom’
onder Canada zit die de pool daar verzwakt.
Daardoor zou het gemiddelde zich momenteel
richting Siberië verplaatsen.

Kan een verandering in het magneetveld
het klimaat beïnvloeden?
Daar zijn geen aanwijzingen voor. Het magneetveld beschermt de aarde tegen kosmische
straling (de zonnewind). Dat is echter geen
warmtestraling, maar een stroom van geladen
deeltjes. Hevige zonnewinden veroorzaken dan
ook geen opwarming, maar wel verstoringen
in bijvoorbeeld communicatienetwerken.
Daarnaast zorgt het magneetveld ervoor dat
de aarde een atmosfeer heeft, en die werkt
juist als een deken die de aarde warm houdt.
Marlies ter Voorde
Dit artikel verscheen eerder op de website van
NEMO Kennislink: www.nemokennislink.nl

Het ziet er niet naar uit dat we aan het begin
van een nieuwe ompoling staan

> Een overzicht van polaire wandelpad:
https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_
declination/
> Het nieuwe WMM te vinden via:
www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/
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Noorderlicht boven Bear Lake, Alaska.
Foto: United States Air Force / Joshua Strang

. ontsluiting

Getuigenheuvels
in het Pajottenland
Hellingprocessen vreten een heuvel aan.
Foto: Sytze van Heteren

Rond deze tijd glibberen en stuiteren duizenden korreurs –
professionele wielrenners en liefhebbers – weer talloze Vlaamse
heuvels op en af. Asfalt zie je weinig, op maat gehakte stukken porfier
uit Quenast, Bierk en Lessen des te meer. Ze vormen hobbelige
kasseistroken die fietsen bij nat of glad weer schier onmogelijk maken.

De Franstalige, kleurrijke geologische kaart van België en
aangrenzende gebieden (1854)
Gemaakt door bevlogen veldgeoloog André Hubert Dumont.

Berghom / Berghom is een gehucht in
het Pajottenland. De naam is flatteus, maar
niet toevallig gekozen: lintbebouwing omringt
een lage heuvel die bestaat uit Vroeg-Eocene
klei. De klei is bedekt met een dunne schil
laat-Pleistocene löss; bij een gebrek aan vegetatie had de wind vrij spel in een koel en droog
klimaat. Van de tussenliggende vijftig miljoen
jaar is alleen wat restgrind over: silex en
omgewerkte Cenozoïsche zandsteen. Een veel
groter hiaat is te vinden op nog geen 75 meter
beneden maaiveld: Laat-Paleoceen zand ligt
daar direct op de Paleozoïsche sokkel; bijna
500 miljoen jaar ontbreekt.

Een holle weg aan de noordrand van Berghom
loopt omhoog langs resten van de IJzeren Muur,
een in 1940 gebouwde antitankwal die deels
in de löss en deels in Vroeg-Eoceen zeezand
staat. Een paar honderd meter verder naar
het noorden ligt de Kesterheide, één van de
getuigenheuvels die Vlaanderen rijk is. Vanaf
de oostflank van deze ruim 110 meter hoge
berg kun je de Leeuw van Waterloo zien. Dit
monument uit 1826 is opgericht door Willem I
en staat op een veertig meter hoge kunstmatige
‘getuigenheuvel’ aan de andere kant van
Brussel, twintig kilometer in rechte lijn. Goed
voorbeeld doet goed volgen. De IJzeren Man

Boven: Via een holle weg van Vroeg-Eoceen naar
Laat-Mioceen.
Midden: Een trap maakt deze steile groebe
begaanbaar.
Onder: Hier winnen kan niet zonder hulp van boven.
Foto’s: Sytze van Heteren

. aankondigingen

Van Waterschoot
van der
Grachtpenning 2019
Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept
hierbij de leden van het Genootschap op
om kandidaten voor de Van Waterschoot
van der Grachtpenning 2019 te nomineren.
Met overdrijving is de Kesterheide een butte.
Illustratie: Databank Ondergrond Vlaanderen

uit 1850, een aardmeetkundig punt op de
Kesterheide, speelde een belangrijke rol bij de
kartering van België. Het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden was inmiddels in tweeën
gesplitst, de wil om het Vlaamse land in kaart
te brengen daarom des te groter.
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Diest / Er zijn anderhalve eeuw geleden
heel wat getuigenheuvels ingemeten. Het zijn
de restanten van een nu gehavend Mioceen
oppervlak. Ze worden ook wel Diestiaanheuvels
genoemd, naar het Diestiaan, een tijdperk
dat in 1839 door André Hubert Dumont werd
ingevoerd. Deze fanatieke veldgeoloog bezocht
te voet bijna elke ontsluiting in België en
presenteerde in 1849 de schitterende eerste
geologische kaart van België. Het opvallende
contrast met het bleke Nederland past bij
het tijdsbeeld en kan bijna geen toeval zijn.
Het Diestiaan bestaat als tijdperk niet meer,
de Zanden van Diest nog wel. Deze verwanten
van onze Formatie van Breda zijn tijdens het
Laat-Mioceen afgezet toen veel van Vlaanderen

Al klimmend en zonder het
te beseffen bemonsteren
de korreurs met hun
fietsbanden mariene klei,
silt en zeer fijn zand

in een ondiepe zee lag. Ze bevatten onder
andere haaientanden, en veel glauconiet dat
onder continentale omstandigheden oxideerde
tot limoniet. De verkitting die hiervan het
gevolg was, hielp later in de strijd tegen erosie.
Overal verdwenen zachte lagen door fluviatiele
en hellingprocessen. Geïsoleerde heuvels
beschermd door ijzerzandsteen bleven achter.
Ze getuigen niet alleen van de uitgestrekte
Diestiaanzee maar ook van de tand des tijds.
Groeben gevormd door smeltwater in de laatste IJstijd zijn onmiskenbaar, voor herkenning
van sommige grondverschuivingen is een
getraind oog nodig.

Kasseien / Terug naar de kasseien. In het
ideale geval bieden ze een schone blik op de
diepere ondergrond. De zware stenen zijn
afkomstig uit de vulkaanpijp van Quenast en
uit de intrusies van Bierk en Lessen: made in
Belgium. Ze dragen het stempel Siluur. Veel
vaker zijn de kasseien bezoedeld met modder
uit Vroeg- tot Laat-Eoceen. Al klimmend en
zonder het te beseffen bemonsteren de korreurs met hun fietsbanden mariene klei, silt
en zeer fijn zand. De Formaties van Kortrijk,
Tielt, Gentbrugge, Lede en Maldegem gereïncarneerd als hellingafzetting. Miljoenen jaren
oude kleimineralen accentueren als spetters
het gezicht van winnaars aan de finish. Ze
zijn het meest gefotografeerde sediment van
de wereld.
Sytze van Heteren

In 1951 stelde het KNGMG een erepenning
in, uit te reiken aan “een persoon die zich op
wetenschappelijk, maatschappelijk of onderwijskundig gebied voor de aardwetenschappen
in Nederland uitzonderlijk verdienstelijk heeft
gemaakt”. De penning werd vernoemd naar
Willem van Waterschoot van der Gracht (1873 –
1943): geoloog, mijnbouwer, jurist, directeur
van de Rijksopsporing van Delfstoffen (de latere
Geologische Dienst), succesvol oliegeoloog,
medeoprichter van de American Association
of Petroleum Geologists (AAPG), en mede
oprichter en eerste voorzitter van het KNGMG.
De toekenning van de Van Waterschoot van
der Grachtpenning geschiedt op voordracht
van één of meerdere leden van het KNGMG.
Op de KNGMG-website vind u een overzicht van
degenen aan wie de penning in voorgaande
jaren is toegekend: doorklikken vanaf de startpagina naar ‘Het KNGMG’, onder het submenu
‘Eerbewijzen’.
U kunt een voordracht indienen tot 1 juli 2019
bij het secretariaat van het genootschap, e-mail:
kngmg@kngmg.nl. Kansrijke voordrachten zijn
voorzien van een helder geschreven motivatie
aangevuld met de nodige documentatie (CV,
publicatielijst e.d.) en worden ondersteund
door meerdere leden en/of instellingen.

. personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN

15 mei 2019, KIVI-gebouw, Den Haag

Jaarvergadering KNGMG

Plaats:
KIVI – Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Programma:
15.30 / Thee, koffie, koek
16.00 / Jaarvergadering
17.00 / Borrel samen met PGK
18.00 / PGK-lezing door Floris Veeger

Voorlopige agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag jaarvergadering 16 mei 2018*
Jaarverslag 2018*
Financieel jaarverslag 2018*
Verslag kascommissie en decharge bestuur
Bestuurswisselingen
Rondvraag
Sluiting

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
M.J. Dekkers
O.P. Hansen
N.L.C. Kleverlaan
J. Steenbrink
J. van Veen
J.J. Veldkamp

* Het verslag van de jaarvergadering op 16 mei
2018 verscheen in Geo.brief 5, augustus 2018.
Het inhoudelijke jaarverslag 2018 vindt u in deze
Geo.brief; het financiële jaarverslag zal in de
volgende Geo.brief verschijnen. De definitieve
agenda van de jaarvergadering zal zo spoedig
mogelijk op de website worden geplaatst.
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Het Hoofdbestuur van het KNGMG nodigt u uit
voor de jaarvergadering van het Genootschap
op woensdag 15 mei 2019, als vanouds in het
KIVI-gebouw in Den Haag. De vergadering
begint om 16.00 uur, vanaf 15.30 is er koffie en
thee. Na afloop is er om 17.00 uur een borrel
en daarna volgt een lezing van de Petroleum
Geologische Kring (PGK) over geothermie
door Floris Veeger.

G. Forbes
R.H. Kars-Bruinzeel
N. Klaver

. agenda
1-4 april 2019

15 mei 2019

11-14 juni 2019

EAGE Workshop: Practical Reservoir Monitoring,
Amsterdam. Info: events.eage.org

KNGMG jaarvergadering. Vanaf 15:30 uur,
KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag.
Info: www.kngmg.nl/agenda

EGEC: European Geothermal Congress (EGC).
De grootste conferentie in Europa gewijd aan
geothermie. World Forum, Churchillplein 10,
Den Haag.
Info: europeangeothermalcongress.eu

2 april 2019
Kring-Noord lezing: geologie van Zuid-Limburg
en Noordoost-België – gepresenteerd door
Jan Schreurs. Vanaf 16:30 uur, hoofdkantoor
NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

19-21 mei 2019

27 april 2019

European Federation of Geologists (EFG): Geology and the Energy Transition Euroworkshop.
KNGMG en EFG organiseren een workshop en
veldwerk over de energietransitie en welke rol dit
voor aardwetenschappen speelt. Vanaf 09:00 uur,
Science Center Delft, Mijnbouwstraat 120, Delft.
Info: eurogeologists.eu

Petroleum Geologische Kring lezing: spreker
Serge van Gessel (ECN). Van 17:00 – 19:00 uur,
KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag.

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

EAGE Workshop: second workshop on Pore
Pressure Prediction, Amsterdam.
Info: events.eage.org

23-24 mei 2019

8-12 september 2019
EAGE: Near Surface Geoscience Conferences &
Exhibition. Een combinatie van de 25e European
Meeting of Environmental and Engineering
Geophysics, de 1e conferentie Geophysics for
Geothermal and Renewable Energy Storage en
de 1e conferentie Geophysics for Infrastructure
Planning, Monitoring and BIM. Fokker Terminal,
Binckhorstlaan 249, Den Haag.
Info: prod.eage.org

Geo.brief is de nieuwsbrief van
KNGMG en NWO
44e jaargang, nummer 2, maart 2019
Geo.brief is een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk
Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG)
en NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. Verschijnt
8 maal per kalenderjaar. ISSN 1876-231X. Oplage 1800.
Deze Geo.brief wordt verstuurd aan alle leden van het KNGMG,
aan geadresseerden van NWO en aan ca. 120 instituten,
verenigingen en andere relaties. Voor informatie over
het lidmaatschap van KNGMG zie: www.kngmg.nl
www.facebook.com/groups/kngmg
Redactie / D. Maljers (TNO-GDN), hoofdredacteur, F.S. van
Schijndel-Goester, S. van Heteren (TNO-GDN), R. Prop (NWO),
B. Dankert / e-mail redactie: geobrief@kngmg.nl
Vormgeving / Uitgeverij Blauwdruk / GAW ontwerp en
communicatie, Gen. Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen.
Tel. 0317 425880 / e-mail: jeroen@gaw.nl
Druk / Drukkerij Modern, Bennekom
Aandragen kopij / verschijningsdata 2018/2019 onder voorbehoud:
• 3 – 29-3 / 01-5 • 4 – 10-5 / 12-06
Hoofdbestuur KNGMG / Drs. Lucia van Geuns (voorzitter),
Dr. Gideon Lopes Cardozo (penningmeester), Dr. Jan Stafleu
(secretaris), Dr. Marc Hijma, Dr. Harm Jan Pierik, Dr. ir. Femke
Vossepoel.
Secretariaat KNGMG / KNGMG p/a TNO afd. Geomodelling,
Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht. Postbus 80015, 3508 TA
Utrecht. Tel: 020 598 9953 / e-mail: kngmg@kngmg.nl
IBAN: NL62 INGB 0000040517
NWO / Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag.
Postbus 93460, 2509 AL Den Haag. Tel: 070 3440 619 /
r.prop@nwo.nl
Bestuur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen /
Prof. dr. Niek Lopes Cardozo (voorzitter), Prof. dr. Jan de Boer,
Prof. dr. Arjen Doelman, Dr. ir. Peter Wierenga, Prof. dr. Bas
Zwaan

Op zoek naar fossielen op de K-Pg-grens
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