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Nattigheid
In februari van dit jaar is het Deltares rapport ‘Zeespiegelmonitor 2018: de stand van zaken rond de zeespiegelstijging
langs de Nederlandse kust’ gepubliceerd (ref. 1). Een bijzonder
interessante en leerzame studie waarin de laatste inzichten
over de huidige zeespiegelstijging in Nederland worden
beschreven. De snelheid van de Nederlandse stijging is al
ruim 100 jaar vrijwel constant (18,6 cm/eeuw inclusief 4,5 cm
bodemdaling, zie grafiek) en ook in de laatste 24 jaar beduidend lager dan de in die periode gemeten snelheid van de
wereldwijde zeespiegelstijging. De mondiale zeespiegelstijging is op basis van satellietgegevens ingeschat op 32 cm per
eeuw over de periode 1993-2017. De monitor laat zien dat de
zeespiegel voor de Nederlandse kust minder is gestegen dan
in de klimaatscenario’s (KNMI, IPCC) werd voorspeld. Door
het smelten van de Groenlandse ijskap komt er wereldwijd
weliswaar extra water in de oceanen, maar het verhogende
effect van de aantrekkingskracht verdwijnt waardoor de zeespiegel bij Groenland juist daalt. Nederland profiteert hiervan mee. In de omgeving van Antarctica zal hetzelfde effect
spelen, maar Nederland ligt daar te ver vandaan. Het ijs op
Antarctica smelt in toenemende mate en zal ervoor zorgen
dat in de toekomst de Nederlandse zeespiegel wel sneller
stijgt. Er is nog veel onzekerheid over de maat van de versnelling van de zeespiegelstijging en de regionale verschillen.
Antarctica wordt in alle toekomstscenario’s als de grootste
onzekere factor gezien.
In september 2018 heeft Deltares tevens een verkenning
gepubliceerd over de mogelijke gevolgen van een versnelde
zeespiegelstijging voor het Nederlandse Deltaprogramma
(ref. 2). Dit rapport kreeg veel media-aandacht omdat er dramatische vergezichten worden geschetst voor Nederland in
2100 en 2200, rekening houdend met de laatste klimaatscenario’s. Hoe gaat Nederland zich aanpassen als deze scenario’s
werkelijkheid worden? Wereldwijd doet zich een versnelling
van de zeespiegelstijging voor van 3-4 mm per jaar. De huidige
KNMI scenario’s, die de basis vormen van het Deltaprogramma,
gaan uit van een stijging van 35-85 cm in 2100. Het KNMI zal
in 2020 nieuwe studies publiceren waarin de laatste inzichten
over veranderingen in de massabalans van Groenland en vooral
Antarctica zijn verwerkt. De zeespiegelscenario’s zullen waarschijnlijk naar boven toe worden bijgesteld. In een uitgebreid
artikel in Vrij Nederland (ref. 3) stond een artist impression
kaart van Nederland in 2300 onder extreme zeespiegelstijging:
het water is gestegen, tot circa 18 m boven NAP, en het noorden en westen van Nederland zijn verdronken met slechts
wat kustduingebieden die tot eilanden zijn verworden. De
Nederlandse kust is ver opgeschoven in oostelijke richting,
we zijn praktisch onderdeel geworden van Duitsland.
Een bijzonder detail in de Zeespiegelmonitor 2018 is het
hardnekkige misverstand dat Nederland voor meer dan 50%

Relatieve zeespiegelstand langs de Nederlandse kust (inclusief bodemdaling)
in de periode 1890 tot en met 2018.

Bron: Ref. 1.

onder zeeniveau ligt. Ook minister-president Rutte gebruikt
dit ‘feit’ tijdens officiële speeches in het buitenland. De
monitor corrigeert en stelt vast dat 26% van Nederland onder
NAP ligt (=27% onder de huidige zeespiegel). Uiteraard verandert dat verschil niet de urgentie voor het waterbeheer in
Nederland. We moeten de enorme schade en maatschappelijke
ontwrichting als gevolg van rampen en overstromingen
immers zien voor te blijven. Afwachten, met deze kennis
in huis, is geen optie. Ons adaptief deltamanagement is
hiervoor de sleutel.
Circa 20.000 jaar geleden, ver voor de huidige Brexit
perikelen, zou je van de Lage Landen naar Engeland kunnen
wandelen, de zeespiegel lag tientallen meters onder NAP.
Zeespiegelniveaus zijn in geologisch perspectief nu eenmaal
steeds aan grote verandering onderhevig geweest. Om onze
professionele betrokkenheid en inbreng vorm te geven organiseert het KNGMG op vrijdag 4 oktober een symposium over
zeespiegelstijging. Als onderdeel van een boeiend en actueel
programma zal klimatoloog/glacioloog Roderik van de Wal,
kersverse hoogleraar Sea level and coastal impacts aan de
Universiteit van Utrecht, de jaarlijkse Staringlezing verzorgen.
Houd hiervoor onze website www.kngmg.nl in de gaten en
kom vooral meediscussiëren!
Lucia van Geuns
1.	<https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nauwkeuriger-inzicht-huidigezeespiegel-langs-de-nederlandse-kust/
2.	<https://www.deltares.nl/nl/nieuws/deltares-brengt-mogelijkegevolgen-van-versnelde-zeespiegelstijging-voor-nederland-kaart/
3. <https://www.vn.nl/zeespiegelstijging-plan-b/

. nac2019

Nederlands Aardwetenschappelijk Congres nieuwe stijl

NAC2019
Ondertekening van het nieuwe contract tussen NWO en ICDP. V.l.n.r. Marco Bohnhoff (ICDP en Deutsches
GeoForschungs Zentrum) en Niek Lopes Cardozo en Arian Steenbruggen (beiden namens NWO-domein ENW).
Foto: Michiel van der Meulen

Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart organiseerde NWO het
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, NAC2019. In een korte
sfeerimpressie blikken we terug op dit evenement dat voortaan ieder
jaar terugkeert; in 2020 waarschijnlijk op 12 en 13 maart.

Het NAC wil een laagdrempelig opstapje zijn
richting de twee grote internationale aardweten
schappelijke congressen EGU en AGU. Met meer
dan 400 aanmeldingen, veel meer dan verwacht,
leek het daarin vooraf al te gaan slagen. De twee
congresdagen verliepen gesmeerd.
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Ruim 70 procent van de bezoekers viel in
de categorie student, aio of postdoc. Bij een
uitvraag aan de zaal over klimaat bleek hier
een interessant verschil: hoe jonger, hoe meer
geloof in adaptatiemaatregelen in plaats van
mitigatie. Het klimaat was in verschillende mate
ook een onderwerp bij de vier hoofdsprekers.
Jan Smit (VU) ging in op het ontstaan van de
Chicxulub krater. Douwe van Hinsbergen (UU)
maakte een reconstructie van de vorming van
de Middellandse Zee. Hester Jiskoot (University
of Lethbridge, Canada) sprak over een historisch
zijproject: de oudste data over weer en zeeijs
in Oost Groenland komen van een Nederlandse
walvisvaarder uit 1710. Jan Polcher (LMD, Parijs)
sprak over de integratie van watermodellen
en klimaatmodellen.
In totaal waren er 115 parallelsessies aangevuld
met workshops over onder meer de Nationale
Wetenschaps Agenda, een workshop van Else
vier, en uitleg over het Rubicon programma
en Veni beurzen door NWO. Stands waren
er van de jonge poolonderzoekersclub APECS,
TNO was er met VR-brillen waarmee je de
ondergrond van Brabant en Limburg kon
bekijken, en ook Shell, Deltares, COVRA en
KNGMG waren vertegenwoordigd.

ICDP / Tijdens het NAC2019 werd het
contract tussen NWO en ICDP ondertekend, dat

De kandidaten voor de NAC fotoprijs.
Foto: René Prop

eerder al in november 2018 werd aangekondigd.
Het International Continental Scientific Drilling
Program financiert boringen in de aardkorst. Tot
2024 hebben Nederlandse aardwetenschappers
weer toegang tot het ICDP-programma.

Locatie / Veel bezoekers spraken zich
positief uit over de nieuwe congreslocatie,
het Van der Valk hotel in Utrecht. De centrale
ligging lijkt de opkomst positief te hebben
beïnvloed. ’s Avonds speelde de band van
Ruud Schotting, hoogleraar aardwetenschap
pen UU.
NWO besloot met de doorstart van het NAC
ook te kijken hoe de zaal actief kon worden
betrokken bij met name de plenaire gedeeltes.
Het bedrijf Buzzmaster slaagde daar de eerste
dag zeker in. De tweede dag werd het systeem
helaas geplaagd door technische problemen.

V.l.n.r.: Wetenschappers in discussie, KNGMG publicaties, NAC abstracts en Veldwerkgebieden.
Foto’s: René Prop

Disciplines / Een vaak gehoorde
opmerking was dat de plenaire zaal zo breed
als de aardwetenschappen zelf was. Disciplines
die bij vorige edities van het NAC grotendeels
ontbraken waren nu wel goed vertegenwoor
digd, zoals oceanografie en hydrologie. Een
keynote spreker als Jan Polcher toonde die
bredere insteek ook, door klimaat- en water
modellen samen te brengen. De cijfers wat
betreft de bezoekers:
•	33 procent van de bezoekers rekende zich
tot het thema ijs, oceanen, atmosfeer en
klimaat,
•	22 procent: bodem, sediment, geomorfolo
gie en hydrologie,
•	18 procent: biogeo, geochemie en minera
logie,
•	14 procent: seismologie, tektoniek en
gesteentefysica

•	8 procent: energie en bodemstoffen
• 5 procent: geodesie.
De brede insteek kwam ook tot stand door de
zeer diverse, en grote programmacommissie.
Deze heeft goed werk verricht. Leden van de
programmacommissie hebben de verschillende
parallelsessies begeleid, en de voorzitter van
de programmacommissie, Caroline Katsman,
was dagvoorzitter van het congres.

René Prop (NWO)

The great Himalayan thaw: terugtrekkende Manaslu gletsjer bij het Birendra gletsjermeer
aan de voet van de Manaslu (8163 meter), Nepal.
Foto: Renée de Bruijn

Winnaar NAC Fotoprijs
Deze foto is genomen bij het proglaciale meer
Birendra, tijdens een trektocht afgelopen november
rondom de Manaslu, de ‘berg van de ziel’ in Nepal.
De lokale Boeddhistische bevolking leeft er nauw
samen met de ruige, vrijwel ongeschonden
omgeving. Steenmannetjes gebouwd langs het
meer brengen hun geluk. Aan de overzijde van
het meer, niet te zien op de foto, graast een
kleine kudde yaks.
In februari was in het nieuws dat de gletsjers in
de Himalaya veel sneller afsmelten dan gedacht.
Ook voor de Manaslu gletsjer getuigen oude
zijmorenen en kale rotsbodem van een duide
lijke terugtrekking. Net als de lokale bevolking
zijn meer dan een miljard mensen beneden
strooms afhankelijk van het smeltwater afkom
stig uit het hooggebergte. Consequenties
van de klimaatverandering zullen hier dus
ernstig zijn.

Afgezien van de actualiteit ervan, stuurde ik
deze foto in voor de NAC-fotocompetitie omdat
deze plek mij gevoel gaf voor de grootsheid
van het gebergte. Hier, op ongeveer 3400 meter
hoogte op de oostflank van de berg, is het
perspectief bijna niet te bevatten. De nog-geenmeter-hoge steenmannetjes en de kraakheldere
lucht geven een vertekende indruk van de
afstand tot die hoogste witte piek (8163 meter).
Onvoorstelbaar wat een massief er zich hier
onder je voeten en om je heen bevindt, en wat
voor kracht eraan te pas komt dat te vormen
en weer te eroderen. Daarnaast is er het besef
dat je hier, aan de voet van de gletsjer, nog altijd
dichter bij zeeniveau bent dan op de top daar
in de verte. Schitterend en onwerkelijk.
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Prijzen / In twee zalen, waar het soms
dringen was, stonden in totaal 150 posters.
Drie daarvan vielen in de prijzen. De winnen
de poster “My smart phone is now my teaching
assistant” van João P. Trabucho Alexandre,
Gijs van Dijk en Hans de Bresser (Universiteit
Utrecht) staat (in aangepaste opmaak) afgebeeld
in deze Geo.brief. De poster van Chris Fokkema,
MSc-student Earth, Life & Climate aan de
Universiteit Utrecht, over ‘Reconstruction of
North Atlantic surface water temperatures
during the Middle Eocene Climatic Optimum’
werd met de tweede prijs onderscheiden; en
ook de derde plaats was voor een Utrechtse
onderzoeker, Margot Cramwinckel: ‘Warm,
fresh and highly dynamic conditions in the
Middle Eocene Labrador Sea’. Een uitgebreider
artikel over Cramwinckels promotieonder
zoek vindt u elders in deze Geo.brief.
De prijs voor de mooiste foto ging, na een
stemming in de zaal, naar Renée de Bruijn.
Foto en beschrijving staan elders in deze Geo.
brief. Het KNGMG, partner van het NAC, reikte
eveneens enkele prijzen uit: de Jelgersma-prijs
voor Victoria Trautner (zie interview in de
volgende Geo.brief), de Escher prijs voor Joëlle
Kubeneck en Melanie During (een interview
met beide winnaressen stond in Geo.brief 2).
En de NJG Award voor het beste artikel werd
toegekend aan Linda Prinz voor haar artikel
‘Facies analysis and depositional model of the
Serravallian-age Neurath sand, Lower Rhine
Basin (W Germany)’; L. Prinz et al. NJG 63 - 3,
2017.
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The Utrecht Companion to the Earth combines digital cartography with location-dependent content
to help students learn geoscience in the field in a relatively independent manner.
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In the future, students will use digital learning materials
on their smartphones and/or tablets to obtain knowledge
and practical skills. The intelligent tutoring system and its
content will allow students to work more independently
and help them achieve the intended learning outcomes
of the field course. Students will no longer need to wait
to get the contact time they need to move on with their
work, and mislearning in the absence of an instructor
will be minimized. Face-to-face time in the field with an
instructor will be more personalized and productive, focusing not on acquiring knowledge but on gaining insight and understanding.

Desired Situation

geoscience data from irrelevant details. Students can observe the

fessional vision: it can help guide observations and distinguish

Augmented reality can be used to help students develop pro-

Augmented Reality

3

The aim of this project is to develop an intelligent
tutoring system, The Utrecht Companion to the Earth,
and to develop digital learning materials that allow an
integrated asynchronous online supervision of students’
field activities.

At the moment, in a residential 11-day field course (88
hours in the field) it is not unusual for students to have
to wait for several hours each day before they get the
contact time they need to be able to move on with their
work. This is a waste of valuable field time, because students’ learning process grinds to a halt until an instructor comes along and shows how to do or think about
something. Some students decide to keep on working,
but this often leads to mislearning and, later, once they
finally receive feedback on their work, disappointment
and reduced motivation.

1

Our Project

Present Situation

João P. Trabucho Alexandre, Gijs A. van Dijk, and Hans de Bresser | Department of Earth Sciences, Universiteit Utrecht, P. O. Box 80115, 3508 TC Utrecht

Student- and Problem-Centered Approaches
to Learning in the Field

My Smartphone is Now My Teaching Assistant:
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Second year Utrecht University Earth Science students
participate in a two-week field trip in the Pyrenean Tremp
sedimentary basin, Spain. Over the past decades, field
education projects like this Pyrenean project have been
confronted by several problems. First of all, class-room
courses that used to provide students with the practical
skills needed to become relatively independent field
learners have been replaced by process-oriented
courses. Secondly, teaching assistants (often Master’s
or PhD students) became less experienced in geology
in the field and even senior members of the teaching
team are not highly experienced field geologists any
more. Thirdly, due to the increasing number of students,
student/teacher ratios have increased substantially.
These developments require field teaching methods
that better suit the current state of our education.
Nowadays, students and teachers have quick and

Shuell, T. J. 1986. “Cognitive conceptions of learning.” Review of Educational Research 56:411–36.
Stokes, A., K. Magnier, and R. Weaver. 2011. “What Is the Use of Field-

work? Conceptions of Students and Staff in Geography and Geology.” Journal of Geography in Higher Education 35 (1): 121–41.

Asynchronous online supervision is sometimes seen as an
alternative to better teaching and learning in the presence
of an instructor. However, a teacher- and content-centered approach in the presence of an instructor usually
results in shallower learning. In our desired situation, the
role of field instructors will be to promote deep learning
by inspiring students, providing them with a point of reference, and giving non-directive feedback (e.g., Scager et
al. 2013). Fewer instructors will be required to achieve—
not the same but—better quality of learning in the field.

The MECO (40 Ma) is an enigmatic episode of warming
and CO2 rise that differs from other Paleogene hyper
thermals, as it is not accompanied by a negative carbon
isotope excursion, and the long duration (~600 ky)
exceeds the timescale on which, in theory, negative
climate feedbacks would reduce atmospheric CO2
back to pre-warming concentrations. Present data is
nearly exclusively focussed on the Southern Hemi
sphere and low latitude Northern hemisphere, which
leaves the global character of the MECO uncertain.
A multi-proxy sea surface temperature (SST) record
from the North Atlantic Ocean is presented, that will
aid to further close the Northern Hemisphere data
gap. Next to the traditional stable oxygen and carbon
isotopic proxies, also the recent developed carbonate
clumped isotope paleothermometer was applied,

which is unaffected by ambient seawater chemistry
and vital effects. This allows in addition the reconstruc
tion of the oxygen isotope composition of seawater
(δO18sw). The measured material consists of multiple
planktonic foraminifera species from two sites on the
Southeast Newfoundland Ridge.
The clumped isotope ratios indicate a warming MECO
of >5 °C, which is relatively high compared to other
sites. Absolute late-Middle Eocene SST is determined
to be 22.7 (±1.0) °C at the studied location, coherent
with previous estimates from similar latitudes. A δO18sw
rise, coinciding with MECO warming, is interpreted
to result from the intensified hydrological cycle. The
recorded high amount of short-term variability in the
proxy data is possibly caused by variations in preser
vation of the foraminifera.

NAC Poster 3e prijs Margot Cramwinckel: ‘Warm, fresh and highly dynamic conditions
in the Middle Eocene Labrador Sea’

20190309_NAC_NNT.indd 1

Kent, M., D. D. Gilbertson, and C. O. Hunt. 1997. “Fieldwork in Geography Teaching: A Critical Review of the Literature and Approaches.”
Journal of Geography in Higher Education 21 (3): 313–32.
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place-independent access to a wealth of online infor
mation and tools. The aim of our project is to develop
an intelligent tutoring system that allows integrated,
asynchronous online supervision of students’ field
activities. This system will contain georeferenced
cartography, problem-based learning materials (info
graphics, augmented reality, knowledge clips) and a
chat function. It will initially be used in the Tremp area,
but it is also intended for other field education projects.
The intended outcome of our project is an enriched
learning environment in the field, in which students
will be able to use digital/online learning materials
on their tablets and phones to obtain knowledge and
practical skills, and contact-time between instructors
and students that can be reserved for teaching
focusing on understanding.

NAC Poster 2e prijs Chris Fokkema: ‘Reconstruction of North Atlantic Surface water
temperatures during the Middle Eocene Climatic Optimum (MECO)’

Scager, K., S. F. Akkerman, A. Pilot, and T. Wubbels. 2013. “How to Persuade Honors Students to Go the Extra Mile: Creating a Challenging
Learning Environment.” High Ability Studies 24 (2): 115–34.

proach are clear, but unlike in the more objectivist “showand-tell” approach, “independent (mapping) projects”
have so far required that students spend a significant
amount of time working autonomously in the field without access to supervision. While this has always presented
a significant challenge to relatively inexperienced undergraduate students, the challenge has become a problem due to an increase in student numbers and changes
to geoscience curricula. In our experience, over the last
twenty years, the likelihood that students achieve the intended learning outcomes of field courses has decreased
(see also Stokes et al. 2011).
Traditionally, geoscience field education has taken place
following one of two models (e.g., Kent et al. 1997): (1)
a “show-and-tell” approach, which is teacher- and content-centered, or (2) an “independent (mapping) project” approach, which is student- and problem-centered.
The latter approach fits in the constructivist paradigm for
teaching and learning: teaching in the field is setting desired (or intended) outcomes and then, as Shuell (1986,
429) put it, getting “students to engage in learning activities that are likely to result in their achieving those
outcomes.”
The benefits of a student- and problem-centered ap-

Asynchronous Online Supervision
Models of Geoscience Field Education

NAC Poster 1e prijs João Trabucho Alexandre, Gijs van Dijk, Hans de Bresser:
‘My Smartphone is Now My Teaching Assistant’

In the modern ocean, the Labrador Sea (LS) is an
important source region for North Atlantic Deep Water
(NADW) formation, which in turn is a driver of the global
thermohaline ocean circulation. NADW formation is
highly sensitive to salinity and temperature of surface
waters in its source regions. Intriguingly though, NADW
formation might have initiated in the globally warm
Eocene (56–34 million years ago; Ma), under condi
tions of intensified hydrological cycling. To investigate
surface ocean conditions of the Labrador Sea in the
middle Eocene, we analyze sediments from Ocean
Drilling Program (ODP) Site 647 using (organic) geo
chemical and palynological techniques. We reconstruct
a large range of TEX86-based sea surface tempera
tures (SSTs) (24–32 °C). Dinoflagellate cyst (dinocyst)

assemblages together with planktic foraminiferal stable
oxygen isotopes indicate low surface water salinities.
Superimposed on these relatively warm and fresh
conditions is a pair of transient climate and environ
mental changes. First, we recognize the Middle Eocene
Climatic Optimum (MECO; ~40 Ma) as a ~2 °C warming
in SST, which is the northernmost record of this climate
event yet. Another, likely regional, warming event
occurs before the MECO at ~41.1 Ma, together with
low-latitude planktic foraminifera and dinocyst incur
sions. Taken together, the middle Eocene Labrador
Sea was characterized by relatively warm and fresh
surface ocean conditions that show a large range of
variability, and was unlikely conducive to deep-water
formation.

. geothermie

Dinantien kalkstenen zijn “hot”
Onder-Carboon Dinantien kalkstenen van de Zeeland Formatie vormen het reservoir voor enkele
bestaande, en wellicht ook voor toekomstige geothermieprojecten in Nederland. Dit is waar onder
meer het Nederlandse Ultra Deep Geothermal (UDG) -programma zich mee bezighoudt.
Het programma is opgezet voor en door de
partijen die sinds 2017 samenwerken in de
Green Deal UDG. Dit zijn de ministeries van
EZK en I&W, Energie Beheer Nederland (EBN),
TNO en de 6 UDG consortia: Geothermie Oost
Brabant, GOUD, Haven Rotterdam, Leeuwarden,
Renkum en Schiedam. Het ministerie van
EZK levert een grote financiële bijdrage.
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Dinantien / De Dinantien kalkstenen
in de Nederlandse ondergrond laten grote
variaties in diepte, dikte, temperatuur en
stressveld zien. Deze kalkstenen zijn, zoals
de meeste carbonaten, heterogeen op vele
manieren en op verschillende schalen. Dit als
gevolg van initiële verschillen in afzettings
milieu en, in misschien wel grotere mate,
als gevolg van post-depositionele verschillen
in breukvorming en diagenese. Door de
grote diepte waarop dit reservoir voorkomt
in Nederland zijn seismische data en data uit
boringen relatief schaars en van variabele
kwaliteit. Het bestuderen en leren van de juiste

analogen is daarom van belang om de aan
wezigheid en kwaliteit van het reservoir beter
te kunnen voorspellen. Verder zijn een goede
en consistente beoordeling en mitigatie van
technische risico’s belangrijk om businesscases
van UDG-projecten te onderbouwen, en om
deze projecten op een veilige en duurzame
manier uit te kunnen voeren.
Binnen het UDG Kennis en Expertise Pro
gramma (KEP) werken de UDG-consortia
samen om synergiën te gebruiken en samen
de benodigde kennis te ontwikkelen en te
delen, om zodoende de gedeelde risico’s van
UDG-ontwikkeling te verlagen. Dit betreft
technische én niet-technische zaken. De coör
dinatie van het programma ligt bij EBN.
De technische analyses van de ondergrond
worden binnen het UDG Exploratie Werk
Programma (EWP) uitgevoerd.

EWP / De activiteiten van het EWP zijn
verdeeld over drie fases, met tussen en binnen
deze fases diverse zogenaamde “go / no-go”

Correlatiepaneel met kernfoto’s van boringen in het Dinantien in de zuidwestelijke offshore

momenten waarbij een consortium uit het
programma kan stappen. De drie fases van
het EWP zijn als volgt;
1)	“nationale activiteiten” die relevant zijn
voor alle mogelijke geothermische initiatie
ven in Dinantien carbonaten (d.w.z. UDG
en niet-UDG). Grootschalige kartering en
structurele analyse zullen plaatsvinden en
er worden conceptuele reservoirmodellen
gebouwd. Best-practices en richtlijnen voor
technische risico-analyses (inclusief geïn
duceerde seismiciteit) en voorontwerpen
van putten en stimulatie zullen worden
ontwikkeld om te garanderen dat de analy
ses in verschillende projecten optimaal en
vergelijkbaar zijn. Dit onderdeel is nu in
volle gang, en wordt volledig gefinancierd
vanuit het SCAN-programma (zie kader).
2)	activiteiten op regionaal niveau die relevant
zijn voor consortia die zich in dezelfde geo
logische regio bevinden. De resultaten van
de eerste fase worden hierbij op regionale
schaal toegepast en verfijnd.
3)	activiteiten op lokaal niveau die specifiek
zijn voor één consortium. Hierbij worden
door de individuele consortia gedetailleerde
lokale modellen en conceptuele put- en
stimulatieontwerpen ontwikkeld om risico’s
te beperken en de lokale bedrijfscasussen
te ondersteunen.
Datamanagement en seismische acquisitie /
re-processing vormen twee aparte werkpakket
ten die op alle drie de schaalniveaus worden
uitgevoerd.
Het EWP is tegen het einde van 2018 van start
gegaan. De eerste fase bestaat uit 14 technische
studies die deels parallel, deels sequentieel
worden uitgevoerd, over een periode van
ongeveer een jaar. De projectteams zijn
gestationeerd bij EBN of TNO, en bestaan

uit consultant experts uit binnen- en buiten
land en medewerkers van EBN en/of TNO.

Go / No-go / Andere activiteiten begin
nen net, zoals studies naar de verbreiding en
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het gedrag van fractures, ondergrondse span
ningsvelden en de flow performance van dit
type kalkstenen. Als alle studies uit de eerste
fase afgerond zijn, kunnen de resultaten
gebruikt worden om een eerste inschatting te
maken van het potentieel van, en de mogelijke
risico’s rond, UDG in de Dinantien kalkstenen.
Naar verwachting zal dit proces, met het eerste
go/no-go moment, vanaf de tweede helft van
dit jaar plaatsvinden, deels afhankelijk van
het gereedkomen van nieuwe 2D seismiek
voor de consortia in centraal Nederland.
Voor alle duidelijkheid: UDG boringen zijn
geen onderdeel van het EWP, en zullen alleen
worden gezet in het geval van voldoende
(herhaal)potentieel en acceptabele risico’s.
De resultaten van de studies in het UDG-EWP
worden publiek gemaakt, en zullen beschik
baar komen via de websites van NLOG (de
informatiesite van het ministerie van Econo
mische Zaken en Klimaat over mijnbouw in
Nederland en het Nederlandse deel van het
continentaal plat) en EBN. Binnenkort zullen
de eerste resultaten daar te vinden zijn.
Bastiaan Jaarsma (EBN)

*Het UDG-EWP heeft een link met een ander
Nederlands geothermisch onderzoeksprogram
ma, dat ook door EBN geleid wordt: SCAN –
Seismische Campagne Aardwarmte Nederland.
In het SCAN programma wordt op dit moment
seismische re-processing van 2D data gedaan.
Recent is er een seismische testlijn geschoten
van zo’n 30 km lengte van Utrecht tot Almere.
Op basis van de uitkomsten van de testlijn zal er
de komende jaren op diverse plekken in Neder
land meer 2D seismiek geschoten worden en
zullen er aansluitend putten geboord worden.
Het doel van SCAN is om de data-arme gebie
den in de Nederlandse ondergrond – de “witte
vlekken” – voor geothermie in te vullen. Voor
meer informatie, zie de website https://www.
ebn.nl/scan/.
Het UDG programma heeft ook een link met het
onderzoeksprogramma DGE-Rollout, dat
uitgevoerd wordt onder Interreg North-West
Europe, en dat het geothermiepotentieel van
Devoon – Dinantien kalksteen en klastische
reservoirs in Noordwest Europa onderzoekt.
Hierin werken EBN en TNO samen met partners
uit Duitsland, België en Frankrijk. Voor meer
informatie, zie de website http://www.nweurope.
eu/projects/project-search/dge-rollout-roll-outof-deep-geothermal-energy-in-nwe/.
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Studies / De eerste studie betreft de
petrofysische evaluatie van de log data over
het Dinantien interval in boringen in Neder
land, België en Duitsland. Daarnaast zijn
alle mogelijke rapporten over temperatuurmetingen, well tests, formation fluids etc.
uitgebreid bestudeerd.
Tegelijkertijd is een ander projectteam begonnen
met een uitgebreide seismische interpretatie, op
basis van 2D en 3D seismiek van sterk variërende
kwaliteit. Naast “conventionele” interpretatie
wordt hierbij ook “Advanced Seismic Interpre
tation” uitgeprobeerd op recent herbewerkte
seismische data in Groningen, beschikbaar
gesteld door NAM. Binnen hetzelfde team
worden ook uitgebreide analyses gedaan van
gravimetrische en magnetometrische datasets.
Korte tijd later is een team van carbonaatgeologen gestart om, aan de hand van kernen,
ontsluitingen en uitgebreide literatuurstudies,
inzicht te verkrijgen in variaties in facies en
diagenese van het Dinantien in Nederland
en omliggende landen. Kernmateriaal in de
kernloodsen van de NAM (in Assen) en TNO
(in Zeist) is hierbij uitgebreid onderzocht. Een
aantal experts heeft 2 dagen samen gezeten
om mogelijke risico’s rond het boren, stimu
leren, completeren en abandonneren van
diepe putten in Dinantien kalkstenen op een
rij te zetten. Hieruit zal een UDG Risk Register
ontwikkeld worden, met aanbevelingen hoe
deze risico’s te mitigeren.
Op dit moment lopen enkele studies uit de
eerste fase ten einde, de inzichten daaruit
worden geïntegreerd en gerapporteerd.
Hoewel het nu nog te vroeg is om definitieve
uitspraken te doen, geven de studies al een
veel beter beeld van de verdeling van reservoireigenschappen en de rol van tektonische en
sedimentaire processen bij het ontstaan daar
van. Ook zijn er grote verschillen in (over-)
drukken en samenstelling van formatiewater
in Dinantien naar voren gekomen.

. euroworkshop

Geologie en de Energietransitie
Elk jaar houdt de EFG, de European Federation of Geologists,
haar ‘council meeting’ in één van de participerende landen, en
dit jaar is dat in Nederland, in Delft om precies te zijn. Om die
jaarvergadering heen organiseert het KNGMG, het Nederlandse
‘lid’ van de federatie, in samenwerking met de EFG en het
CHPM2030 project, op donderdag 23 mei een Euroworkshop
over ‘Geology and the Energy Transition’.
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Wat is de EFG? / ‘De European Fede
ration of Geologists is een kleine club, maar
wel een club die aardwetenschappers veel kan
bieden.’ Aan het woord is Bob Hoogendoorn,
al jaren één van de twee Nederlandse gedele
geerden bij de EFG, en in mei aftredend als
penningmeester van het EFG bestuur. Eenvou
dig gezegd kun je de EFG een netwerkorgani
satie noemen. Zevenentwintig Europese landen
zijn aangesloten via hun aardwetenschappelijke
beroepsverenigingen, en binnenkort komen
Oostenrijk en Letland daar nog bij. Op symposia
en andere bijeenkomsten treffen aardweten
schappers uit al die landen elkaar en kunnen
zij ervaringen en kennis uitwisselen. Maar de
EFG is meer. Het is ook de organisatie die kan
inschrijven op aardwetenschappelijke projecten
opgestart door de Europese Unie, zoals de pro
jecten van Horizon 2020, het grote Europese
programma voor onderzoek en innovatie. Bij
toekenning ’verdeelt’ de EFG de uitvoering en
bijbehorende financiële middelen over deel
nemende beroepsverenigingen. Zo heeft het
KNGMG geparticipeerd in 4 inmiddels afgeslo
ten projecten, waaronder KINDRA (Geo.brief
2016-3) en UNEXMIN (Geo.brief 2018-3), en is
het betrokken bij 9 lopende of op te starten
programma’s. Het meest recente project is
CROWDTHERMAL, een project dat het Europese
publiek in staat moet stellen rechtstreeks deel
te nemen in geothermische projecten met
behulp van alternatieve financieringsregelin
gen (crowd funding) en het stimuleren van

maatschappelijke betrokkenheid. Participatie
in aan de EFG toegekende projecten kan ver
schillende gedaanten aannemen, van puur
administratieve ondersteuning tot het actief
uitvoeren of begeleiden van (een deel) van het
betreffende onderzoek. En ook zelf kan de
EFG op Europees niveau projecten indienen
of onderwerpen aankaarten, zowel op vakin
houdelijk als beleidsmatig terrein.
‘Een speerpunt voor de EFG is de verspreiding
van kennis’, vertelt Bob Hoogendoorn. ‘Er worden
in Europa allerlei studies gedaan, er worden
mooie resultaten geboekt, maar hoe koppelen
we dat terug naar de maatschappij? Via de
EFG en haar leden, de beroepsverenigingen,
kunnen we 50.000 geologen bereiken! Dat is
een fantastisch potentieel, dat nog veel beter
aangesproken zou kunnen worden!’

Euroworkshop / Rond de EFG jaarver
gadering in mei hebben de twee Nederlandse
gedelegeerden, Bob Hoogendoorn (Deltares)
en Michiel van der Meulen (TNO – Geologische
Dienst Nederland) een Euroworkshop opgezet
met als thema ‘Geology and the Energy Tran

sition’, een onderwerp dat uitstekend past bij
de wens om bestaande kennis te delen met
zoveel mogelijk ‘partijen’. Daar houdt het for
mat van de workshop rekening mee: korte pre
sentaties en ruime mogelijkheid tot discussie.
Het programma is afwisselend en bekijkt het
onderwerp vanuit zowel de beleidsmatige ‘policy
by policymakers’, als de aardwetenschappelijke
‘for geologists, by geologists’ hoek. Hoe beïn
vloedt de energietransitie het vak van aardweten
schapper? Welke ‘alternatieve energie’ oplossin
gen zijn waar haalbaar? Hoe kunnen de vraag
naar en het aanbod van oplossingen optimaal
geïntegreerd worden? Het is duidelijk is dat
deze twee aanvliegroutes niet zonder elkaar kun
nen. De overheid treedt terug, maar zou meer
beleid moeten voeren, en met hun kennis kun
nen aardwetenschappers in de besluitvorming
een belangrijke rol vervullen door het bieden
van het lange-termijn overzicht, het doordenken
van oplossingen en plannen vanuit het Systeem
Aarde, en het aandragen van mogelijkheden
voor mogelijk hergebruik van bestaande infra
structuur. Bob Hoogendoorn: ‘daarbij hoort ook
dat de aardwetenschappelijke inbreng duide
lijker neergezet wordt in de media. We moeten
het domein niet claimen, maar ons wel laten
horen.’ Om het belang van de samenwerking
tussen wetenschap en beleid te onderstrepen
zal een veldexcursie op de tweede dag van
de bijeenkomst, onder de titel ‘Exploring
the Anthropocene’, de deelnemers langs een
aantal voorbeelden voeren waar Geologie en
Maatschappij samenkomen. De excursie laat
de onverwachte geologische diversiteit van een
klein en vlak land zien: Pleistocene relicten
die de stroming van de rivieren beïnvloeden;

De European Federation of Geologists is een kleine
club, maar wel een club die aardwetenschappers
veel kan bieden.

Het EFG heeft een mediacampagne
gestart om het publiek en stakeholders
te informeren over de combinatie van
metaalextractie en hernieuwbare ener
giebronnen getiteld ‘What Society
knows today, what CHPM will revolutio
nise tomorrow’. Om deze campagne
kracht bij te zetten is een Youtube
promotievideo gemaakt waarin de doel
stellingen van CHPM worden uitgelegd.
Verder zijn er nieuwe brochures in
diverse talen, waaronder Nederlands,
beschikbaar.
Zie de KNGMG website www.kngmg.nl.

Holocene afzettingen die Nederland vormden
tijdens de zeespiegelstijging. Maar ook de
invloed van de mens op deze afzettingen, en
de daaruit voortkomende bodemdaling die de
maatschappij voor grote uitdagingen stelt.

CHPM2030 / De aardwetenschappelijke
inbreng in het middagprogramma van de
workshop staat in het teken van het (voorlopig)
afsluitende rapport van het Horizon2020
project CHPM2030: Combined Heat, Power
and Metal Extraction 2030. Het project onder
zocht de afgelopen drie en een half jaar de
mogelijkheden om de winning van geother
mische energie te verbinden met de winning
van waardevolle metalen. Een nieuwe techno
logie die mogelijk een oplossing biedt voor de
Europese behoefte aan energie en strategische
mineralen, en die een positief effect kan heb
ben op de haalbaarheid van geothermische

EurGeol / Naast alle andere taken heeft
de EFG nóg een heel belangrijke rol binnen de
Europese geologie. De federatie is de hoeder
van de accreditatie als EurGeol, European
Geologist. Met dit keurmerk streeft de EFG
naar het bevorderen van het vrije verkeer van
arbeidskrachten binnen Europa. Met name in
de zuidelijke Europese landen is een erkende
accreditatie vaak voorwaarde om als geoloog
aan de slag te kunnen gaan. EurGeol-geregis
treerde geologen zijn verplicht om aantoon
baar hun vakkennis op peil te houden door
het volgen van cursussen, het bezoeken van
congressen of het deelnemen aan workshops.
De EuroWorkshop op 23 mei is een officieel
erkende workshop, die ‘meetelt’ voor de Eur
Geol accreditatie. Het volledige programma
van de workshop is te vinden op de KNGMG
website, www.kngmg.nl. Zowel voor workshop
als excursie zijn nog plekken beschikbaar.
Frederique van Schijndel en Denise Maljers
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ontwikkelingen in het algemeen, en de scha
delijke effecten van de huidige geothermische
winningsmethodes hoopt te verminderen.
Laboratoriumexperimenten focusten op de
technologie van in situ ‘leaching’ als alternatief
voor hydraulic fracturing, op electro-chemische
methodes om metalen te winnen uit ultradiepe mineraalafzettingen, en op de mogelijk
heden om electro-chemische energie vrij te
maken. Een geïntegreerde haalbaarheids
studie naar de economische, ecologische en
sociale effecten van een dergelijke nieuwe
aanpak behoorde ook tot het programma van
het project. Voor het KNGMG, dat als een van
vele ‘third parties’ betrokken was, heeft Els
Ufkes de publiek beschikbare data verzameld
ten behoeve van het project: informatie over
geothermiemogelijkheden (en -onmogelijk
heden) in combinatie met mogelijke erts
afzettingen.

. geofoto

Ongeveer 40°31’30” Noord en 22°43’00” Oost
De Axios rivier ontspringt als de Vardar rivier in de Alpiene berg
ketens van de Republiek van Noord-Macedonië, en stroomt vervolgens
over een afstand van bijna 400 km naar de noordelijke Egeïsche Zee.
De Axios rivier heeft een vangbekken van ongeveer 25.000 km2, en
vertoont een variabel hydrografisch lengteprofiel: steil in de bovenloop
binnen Noord-Macedonië, en beduidend vlakker in de benedenloop
door de heuvels van noord Griekenland. Bij de monding van de rivier,
in de ondiepe Golf van Thermaïkos, is een karakteristieke ‘vogelpootdelta’ gevormd. Door de geringe getijdestroming en beperkte golf
werking is de ontwikkeling van deze relatief kleine, moderne delta
sterk gedomineerd door de water- en sediment-influx van de rivier.
Uit geologisch en archeologisch onderzoek is gebleken dat de Axios
delta en de nabijgelegen Aliakmonas delta zich tijdens het Holoceen,
ondanks de voortgaande zeespiegelstijging, zeer snel hebben uitge
bouwd in de Golf van Thermaïkos. Hierdoor ligt de oude kuststad
Pella, bekend als de geboorteplaats van Alexander de Grote (356 voor
Christus), nu op een afstand van bijna 30 km van de huidige kustlijn.
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De luchtfoto, genomen in september 2018 na een korte periode van
zomerse stortregens, laat duidelijk zien dat de mens veel invloed heeft
gehad op dit moerassige gebied. Sinds het begin van de 20e eeuw is
de loop van de ooit breed-vlechtende Axios rivier door wijdverbreide
dijkbouw sterk veranderd. Grootschalige irrigatie ten behoeve van
de steeds intensievere landbouw in dit deel van noord Griekenland
heeft geleid tot een belangrijke afname van het debiet van de rivier.
In combinatie met steeds warmere zomers, en de toenemende indus
trialisatie rond Thessaloniki (zichtbaar rechtsboven op de foto), heeft
dit geleid tot een verstoring van het ecosysteem: de progradatie van
de delta is vrijwel tot stilstand gekomen, er is toenemende verzilting
van aquifers, en de ondiepe zee raakt steeds meer verontreinigd. Dit
laatste heeft onder meer gevolgen voor de vele viskwekerijen die de
laatste 20 jaar zijn gevestigd in de delta.
Ook de landflora en -fauna van het in 2009 opgerichte ‘Axios – Loudias
– Aliakmonas National Park’ worden bedreigd, met name door ver
vuiling van het oppervlaktewater (b.v. door kunstmest en insecticiden),
illegale jacht en onwettige bouwactiviteiten. Dit nationale park (340 km2)
omvat de delta’s van de Axios en Aliakmonas rivieren, en de nabijgele
gen oeverbossen, lagunes, moerassen en lokale zandduinen. Het gebied
is rijk aan plantensoorten, zoogdieren (b.v. otters, vossen, jakhalzen,
wilde paarden), amfibieën, reptielen (waaronder een grote populatie
van landschildpadden) en – doordat het park langs een trekvogelroute
ligt – een rijk gevarieerde vogelpopulatie met bijna 300 vogelsoorten.
In verband met de financiële crisis is de economie van Griekenland
sinds 2010 ingezakt, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voor
dat er opnieuw grote druk op dit fragiele deltaïsche ecosysteem zal
ontstaan.
Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

Delta van de Axios rivier,
noord Griekenland
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. promotie
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Dalende temperaturen
tijdens het ijsvrije Eoceen
Tekeningen van verschillende dinoflagellaten.
Foto: Margot Cramwinckel

Maar weinig wetenschappers slagen er in om al tijdens hun promotieonderzoek een
opvallend wetenschapsartikel in het gezaghebbende tijdschrift Nature gepubliceerd te
krijgen. Klimaatwetenschapper Margot Cramwinckel, promovendus aan de Universiteit
Utrecht, lukte het vorig jaar wel. Met haar studie naar klimaatverandering gedurende het
Eoceen liet ze voor het eerst zien dat ook op een aarde zonder ijskappen de poolgebieden
sneller opwarmen onder invloed van broeikasgassen – een belangrijke observatie om het
klimaatsysteem beter te kunnen doorgronden. “Met behulp van kleine fossieltjes grote
vraagstukken over lange tijdschalen kunnen beantwoorden, dat vind ik gaaf.”

Monnikenwerk / Samen met collega’s
toog ze naar het kernhuis in het Duitse Bremen,
waar boorkernen van het International Ocean
Drilling Program (IODP) worden opgeslagen.
“Een sample party noemen ze dat bij het IODP
ook wel. Het IODP heeft drie kernhuizen: een
in Kochi in Japan, een in Houston in de Ver
enigde Staten en het derde staat dus in Bremen.
In Bremen belanden alle boorkernen afkomstig
uit de Atlantische Oceaan, een enorme koel
ruimte. Ik ben nog niet in de andere kern
huizen geweest, al heb ik wel gehoord dat ze
allemaal hetzelfde ruiken. Waar een kernhuis
naar ruikt? De geur van fossiele modder. Het
is een hele specifieke geur, heel herkenbaar,
maar moeilijk te beschrijven.
Hoeveel monsters je meeneemt is afhankelijk
van de tijdsperiode die je onderzoekt. Wij
keken naar een relatief lange periode, het

Eoceen duurde van 56 tot 34 miljoen jaar
geleden en we namen ook nog een staartje
Paleoceen en het begin van het Oligoceen
mee. Dan heb je het over honderden meters
boorkern en bemonster je om de paar meter.
Als je een bepaalde interessante opwarming
of afkoeling uit het geologisch verleden beter
wilt bestuderen, dan neem je rondom die
periode meer monsters.”
Het ware wetenschappelijke monnikenwerk
begint pas wanneer de monsters in Utrecht
zijn gearriveerd. Monster na monster wordt
als preparaat onder een microscoop bestudeerd
op de aanwezigheid van in de zeebodem
achtergebleven fossieltjes. Turen en tekenen,

Met behulp van kleine
fossieltjes grote
vraagstukken over
lange tijdschalen
kunnen beantwoorden,
dat vind ik gaaf.

Margot Cramwinckel.
Foto: Tessa Posthuma de Boer

soorten bepalen, soorten tellen, om zo een
reconstructie van het paleo-milieu te kunnen
maken. Het speuren vanachter een micro
scoop was een van de redenen die haar als
biologiestudent naar de geologie toe trok,
vertelt Cramwinckel enthousiast. “De eerste
keer dat ik door een microscoop keek naar
minuscule fossieltjes die tientallen miljoenen
jaren oud zijn maar prachtig bewaard zijn
gebleven, dat pakte mij wel. Zeker gecombi
neerd met het feit dat je door deze fossieltjes
en hun chemische signalen een kijkje kunt
nemen in het verleden van de Aarde.”

Dinocysten / “Voor milieureconstructies
bestudeer ik de fossiele resten van dinoflagel
laten, een groep van eencellig plankton dat
ook in de huidige oceanen een belangrijke rol
speelt. Het zijn rare dingen, ik blijf ze fascine
rend vinden. Ze zijn bijvoorbeeld verantwoor
delijk voor bioluminescentie waardoor zee
water ’s nachts blauw op kan lichten, maar
ook voor zogenaamde harmful algal blooms –
schadelijke algenbloei waardoor massale
sterfte onder ander zeeleven kan ontstaan
en de zee rood kan kleuren.”
De restanten die achterblijven in bodemsedi
menten en miljoenen jaren later onder de
microscoop van Margot liggen zijn dinoflagel
laten in een bepaald stadium van hun levens
cyclus: ze zijn ingekapseld in een ‘overlevings
tentje’ waarin ze naar de zeebodem zakken.
“Wanneer de omstandigheden weer veranderen,
kruipen ze uit het tentje en zwemmen weer
naar boven – maar de omhulsels, de dinocysten,
blijven achter in de zeebodem en die kunnen
we terugvinden. Niet alle dinoflagellaten maken
zo’n overlevingstentje, dus de dinocysten die
we vinden vormen slechts een afspiegeling
van een deel van de dinoflagellaten – maar
ook dat geeft al voldoende beeld. Sommige
dinoflagellaten maken afhankelijk van de
condities een ander type dinocyst, en dat is
voor het maken van een milieureconstructie
juist weer een plus.”
“Het mooie is, net zoals grotere beesten
gespecialiseerd zijn voor een bepaalde habitat,
zo is plankton dat ook. Zo zijn sommige soorten
dinoflagellaten gespecialiseerd voor een hoge
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Inmiddels zit het schrijven aan haar proef
schrift erop. Begin dit jaar heeft Margot
Cramwinckel haar manuscript ingeleverd en
het is wachten op het laatste commentaar
en haar verdediging in mei in het Utrechtse
Academiegebouw. Dat ze zoveel tijd van haar
promotieonderzoek zou wijden aan klimaat
verandering van het Eoceen, dat was in de
eerste plaats helemaal niet de bedoeling,
vertelt ze bij een kop koffie in een barretje
op de Utrechtse campus. Maar er gebeurde
iets waar je als wetenschapper juist stiekem
op hoopt: intrigerende resultaten.
“Aanvankelijk zou het Midden-Eoceen klimaat
optimum, of MECO, de rode draad van mijn
promotie vormen. Daar begon ik mijn onder
zoek ook mee: ik was op zoek naar het MECO
in sedimenten van een boorkern afkomstig van
offshore Ivoorkust. Opvallend genoeg troffen
we ook een langzame afkoeling rondom het
MECO aan. Dat was interessant, omdat werd
gedacht dat de temperaturen van de tropische
zone juist redelijk constant zouden blijven
tijdens het Eoceen. We vroegen ons dus af
of deze daling voor een lange periode ook
zichtbaar zou zijn, en niet alleen rond de
uitschieter. Toen zijn we de bemonstering
van de boorkernen gaan uitbreiden om
het hele Eoceen in beeld te brengen.”
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Illustratie van de temperatuurveranderingen in de tropische oceaan en de diepzee tijdens het Eoceen.
Rood: compilatie van tropische zeewateroppervlaktetemperaturen, blauw: compilatie van diepzeetemperaturen.

aanvoer van nutriënten, anderen voor warmer
water en weer anderen voor de aanwezigheid
van zeeijs. Zo valt er een reconstructie te
maken van het milieu van het oppervlakte
water, en hoe dit door de tijd heen verandert.
Daarnaast gebruikten we ook een temperatuur
reconstructie, gebaseerd op de paleothermo
meter TEX86. Voor het Eoceen is het lastig
om met de dinocysten alleen kwantitatief
temperatuur te bepalen. De combinatie met
een paleothermometer maakt het sterker.”

Afkoeling van de hele planeet /
Met de milieureconstructie gereed en de paleotemperaturen bepaald, zocht Cramwinckel
bestaande data van eerdere publicaties bij
elkaar, en stelde twee compilaties samen: één
van oceaantemperaturen in de tropische zone
en één van diepzeetemperaturen. De tempera
tuurtrends over het gehele Eoceen tonen een
treffende overeenkomst: een kleine opwarming
in het Laat-Paleoceen, dan de temperatuurpiek
op de Paleoceen-Eoceen overgang (PETM),

gevolgd door een langzame afkoeling naar
de Eoceen-Oligoceen transitie, het moment
waarop grote ijskappen op Antarctica begon
nen te ontstaan (zie grafiek).
“De temperatuur in de diepzee neemt in deze
periode met een tiental graden af. Maar je
ziet ook de temperaturen in de tropen dalen,
alleen veel minder hard. Eerder is er voorge
steld dat veranderingen in oceaancirculatie
een grote rol speelden tijdens de afkoeling in
het Eoceen – maar oceaanstromingen brengen
warmte alleen naar een andere plek. Het eerste
kwartje dat viel bij het bestuderen van het
totaalplaatje was dat deze langzame tempera
tuurafname van de hele planeet door een
afnemende concentratie broeikasgassen moet
zijn veroorzaakt. Alleen zo lukt het om de
hele planeet op te warmen of af te koelen.
Maar het interessante is ook dat in het Eoceen
de afkoeling in de noordelijke gebieden – waar
watermassa’s naar de diepzee zakken – sneller
verloopt. Voor het huidige systeem, dus een
aarde met grote ijskappen, is dat logisch. Met

Gehalveerde boorkern van mariene sedimenten.
Foto: Margot Cramwinckel

ijskappen gaan verschillende zelfversterkende
processen, feedbacks, een rol spelen. Als de
planeet opwarmt, verdwijnt er ijs waardoor
oceaan of land zichtbaar wordt, en dat ver
sterkt de opwarming verder. In het ijsvrije
Eoceen zijn er dus óók processen waardoor
poolgebieden sterker reageren op dalende
of stijgende concentraties broeikasgassen.”

Greenhouse Aarde / Het nieuwe
inzicht dat het klimaatsysteem ook zonder
ijskappen polaire versterking laat zien was
reden om de bevindingen naar Nature op
te sturen. “Voor mij de eerste keer als eerste
auteur van een artikel, dus het zijn vooral je
begeleiders die inzien: dit is nieuw en heeft
genoeg impact voor Nature. Uiteindelijk is
het paleoklimatologisch onderzoek – maar
het is heel relevant voor onderzoekers die
aan het huidige klimaatsysteem werken.”
De afkoeling van het Eoceen voert de planeet
mee van de uitersten van een greenhouse Aarde
naar de start van een icehouse Aarde. Zeker

het vroege Eoceen was heel warm en de pool
gebieden zagen er heel anders uit, vertelt
Cramwinckel. “Er is allerlei fossiel bewijs
dat de polen heel warm waren: palmen op
Antarctica, fossielen van alligators rond de
Arctische Oceaan, nijlpaardachtigen op Spits
bergen. Rond de evenaar leefden waarschijn
lijk reuzenslangen van meer dan tien meter
lang, er is een enorme ruggenwervel uit die
tijd gevonden.”

MECO / Ondertussen pakte Cramwinckel
ook de draad op van het onderzoek waaraan
ze eerst was begonnen: het in kaart brengen
van het MECO, de tijdsperiode van opwarming
40 miljoen jaar geleden. Ook deze temperatuur
piek viel te herkennen in de boorkernen van
de tropische Atlantische Oceaan bij Ivoorkust.
Ook locaties in de Labradorzee, de Stille Oceaan
en de voormalige Tethys Oceaan, een veldwerk
locatie in Rusland, werden hierop onderzocht.
Cramwinckel: “Het voornaamste is dat op al
deze plekken het MECO zichtbaar is, overal is
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Een dinoflagellaat onder de microscoop.
Foto’s: Margot Cramwinckel

opwarming te herkennen – wat betekent dat
het MECO een globale fase van opwarming
was, gedreven door broeikasgassen. Op alle
onderzochte locaties zie je de impact van
opwarming, bijvoorbeeld in veranderingen
van de soortensamenstelling van dinocysten.
In de tropische Atlantische Oceaan zie je dat
het oceaanwater meer zuurstofloos wordt.
Tijdens de warmste temperaturen komt een
bepaalde soort dinocyst heel veel voor die in
de huidige oceaan harmful algal blooms kan
veroorzaken. Daarnaast worden de graafgangen
van bodemorganismen kleiner tijdens MECO,
een indicatie dat er mogelijk minder nutriën
ten op de zeebodem belanden.”
“Uiteindelijk richt mijn proefschrift zich toch
sterk op het MECO. De Nature-publicatie was
het eerste waar ik mee aan de slag ging, en dat
was heel veel werk. Maar daar lagen kansen.
Het proefschrift is af, al zijn nog niet alle
artikelen naar een tijdschrift gestuurd, dus
ik heb nog wel even werk. Dit jaar wordt voor
mij een soort overgangsjaar; ik hoop een

onderzoeksvoorstel te schrijven om in het
buitenland onderzoek te gaan doen. Ik ben
sinds mijn bachelor in Utrecht, en dat bevalt
erg goed, maar het lijkt mij ook leuk om eens
ergens anders te gaan kijken.”
Bjinse Dankert
Margot Cramwinckel verdedigt haar proefschrift
op 17 mei in het Academiegebouw in Utrecht.
> Cramwinckel et al. (2018). Synchronous tropical
and polar temperature evolution in the Eocene.
Nature 559, 382–386.
> Cramwinckel et al. (2019). Harmful algae and
export production collapse in the equatorial Atlantic
during the zenith of Middle Eocene Climatic
Optimum warmth. Geology 47 (3), 247-250.
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Margot Cramwinckel in het kernenhuis in Bremen
Foto: Carlijne Wijngaarden
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Financiën KNGMG
Balans per 31 december 2018
Bezittingen

31/12/8 (€)

31/12/17 (€) Schulden en vermogen

31/12/18 (€)

31/12/17 (€)

1.561 Stand per 01-01

86.989

83.201

Exploitatiesaldo

1.632

3.788

88.621

86.989

44.662

41.492

Financiële vaste activa

Eigen vermogen

Stichtersaandelen *

1.561

Totaal liquide middelen
Vorderingen

152.377

125.174

1.727

2.156
Reserveringen
Schulden op korte termijn

Totaal

155.665

128.891 Totaal

22.382

410

155.665

128.891

Staat van baten en lasten
2018 (€)

Begroot 2018 (€)

2018 (€)

Begroot 2018 (€)

2017 (€)

Lidmaatschappen

56.638

56.500

56.518 Publicaties

49.094

49.000

43.863

Bijdragen Publicaties

12.000

12.000

12.000 Activiteiten

4.947

13.650

25.040

Subsidies voor activiteiten

4.000

5.000

5.819 Verenigingskosten

8.898

9.600

Rentes/Dividend

8.924

10.000

9.427 EFG projectkosten

1.565

Baten
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Deelnemersbijdragen & activiteiten

426

EFG projecten

2.039

Uit reservering EFG

3.330

Diversen

2017 (€) Lasten

710 Administratie
2.000

5.090 Verleende subsidies
6.156 Dotatie reserveringen

290

675 NAC
Afronden EFG projecten

Subtotaal

87.647

85.500

96.393 Subtotaal
Exploitatiesaldo

Totaal

87.647

85.500

96.393 Totaal

7.588
2.850

7.981

7.300

700

1.000

6.315
450

8.000

2.000

6.500

1.500

1.500

3.330
86.015

84.050

1.632

1.450

92.606
3.788

87.647

85.500

96.393

Begroting 2019
Baten

(€) Lasten

Contributies en begunstigers

53.000 Geo.brief

Bijdragen publicaties

12.000 NJG

Subsidies voor activiteiten
Rentes/Dividend

4.000 Activiteiten
10.000 Verenigingskosten

(€)
39.000
8.000
7.800
11.100

EFG

4.000 Administratie kosten

7.300

Uit reservering symposia

3.000 Subsidies

1.000

EFG projecten

3.000

Symposium zeespiegel

5.000

NAC

1.500

Reservering Lustrum

2.000

Onvoorzien
Totaal

86.000 Totaal

* Stichtersaandelen 5,504 stuks aandelen A Royal Dutch Shell PLC tegen nominale waarde
* Actuele waarde op 31-12-2018: 141.233

300
86.000

. aankondiging
15 mei 2019, KIVI-gebouw, Den Haag

Jaarvergadering KNGMG

Het Groningensymposium was zeer goed
bezocht, hetgeen resulteerde in een klein
positief saldo. De kosten van het symposium,
na aftrek van de inkomsten, zijn uit de
lopende rekening betaald en de reservering
voor symposia is niet aangesproken. De Van
Waterschoot van der Gracht Penning is niet
uitgereikt in 2018 en de Staringlezing was
deel van de viering van 100 jaar geologische
kartering in Nederland bij TNO, hierdoor
zijn voor deze evenementen geen kosten
gemaakt.
De grootste kostenposten zijn de beide publi
caties, Geo.brief en Netherlands Journal of
Geosciences (NJG). In 2018 een reservering van
€ 8000 gemaakt voor de toekomst van NJG,
waarover hieronder meer.
Het KNGMG voert voor de European Federation
of Geologists (EFG) tegen vergoeding korte
onderzoeken uit. De EFG projectkosten betref
fen met name administratiekosten alsmede
drukkosten van promotiemateriaal. De EFG
administratiekosten zijn gescheiden van de
algemene KNGMG administratiekosten. Twee
van deze onderzoeken, KINDRA en INTRAW,
zijn in 2018 afgesloten en niet benutte voor
schotten à € 3330 zijn geretourneerd aan
EFG vanuit de daarvoor aangelegde reserve.
In 2018 heeft het KNGMG nog € 2039 mogen
ontvangen als voorschot voor activiteiten.
De niet-benutte voorschotten zullen wellicht
in de loop van 2020 terugbetaald moeten
worden. Er is een reservering gemaakt om

alle niet gebruikte voorschotten voor de EFG
projecten te kunnen terugbetalen.
Voor het boekjaar 2019 is een sluitende begro
ting opgesteld. Zoals eerder beschreven in het
jaarverslag van de activiteiten van het KNGMG
is het NJG per 1 januari 2019 over gegaan naar
open access, hiermee is de papieren editie
komen te vervallen. Voor leden die voorheen
het NJG per post ontvingen is het lidmaat
schap per 1 januari 2019 in prijs verlaagd.
De bijdrage van het KNGMG aan de stichting
NJG wordt echter voorlopig niet verlaagd, dit
om het blad financieel gezond te houden in
de transitie naar open access. De reservering
die in 2018 is gemaakt voor de toekomst van
het NJG zal worden gebruikt om een jaarlijkse
bijdrage in deze transitieperiode te kunnen
waarborgen.
Verder zullen de bestuurskosten iets stijgen
doordat we een vergaderlocatie voor de ver
gaderingen in Utrecht moeten huren.
Het KNGMG dankt de sponsoren van specifieke
evenementen, TNO (Staringlezing, Jelgersma
prijs), VU (Kringendag Planetaire Geologie) en
Shell (Escherprijs) en de begunstigers, EBN,
NAM, TNO, Total E&P Nederland en Winters
hall voor hun bijdragen. Verder bedanken we
TNO voor het beschikbaar stellen van werktijd
voor de hoofdredacteur van de Geo.Brief, en
EBN voor vergaderruimte. Tot slot zijn we
NWO erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage
aan de Geo.brief.
Gideon Lopes Cardozo,
penningmeester 2018

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.

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
* Het verslag van de jaarvergadering op 16 mei 2018 ver
scheen in Geo.brief 5, augustus 2018. Het inhoudelijke
jaarverslag 2018 verscheen in Geo.brief 2; het financiële
jaarverslag staat hiernaast. De definitieve agenda van de
jaarvergadering zal zo spoedig mogelijk op de website
worden geplaatst.
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Net als de afgelopen jaren kunnen we terug
kijken op een gezond financieel 2018 voor ons
genootschap. Het financieel boekjaar 2018 is
afgesloten met een positief saldo van € 1632.
Dat saldo is mede ontstaan door contributie
inkomsten (ongeveer 98% van de contributies
is geïnd), dividenduitkering en inkomsten uit
activiteiten.

. ontsluiting
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Koninklijke badlands, de
Bardenas Reales van Navarra
Hoe mooi ons land ook kan zijn, Nederlanders willen ook wel eens wat anders dan
polders, water en frisse wolkenluchten zien. De zonniger Mediterrane streken zijn
dan ook terecht een geliefd reisdoel, als er tenminste niet voor een
intercontinentale bestemming gekozen wordt. Waar de gemiddelde zonzoeker al
gauw in de kuststreken neerstrijkt verkiezen aardwetenschappers het binnenland.
Dat geldt ook voor onze aardwetenschappers in opleiding, die vooral op Iberische
bodem kennismaken met kreukelzones in de rokken van Moeder Aarde.

Een indruk van het
erosielandschap

Het woord ‘Bardenas’ betekent ‘laagland waar
schapen grazen’. Er zijn dan ook geen neder
zettingen in dit zuidoostelijke stukje van de
Provincie Navarra; wel een militair terrein.
Deze Bardenas heeft hetzelfde oppervlak als
onze Noordoostpolder en strekt zich over een
lengte van ruim 30 km uit tussen de rivieren
Ebro in het zuiden en de Aragon in het noorden.
De combinatie van een semi-aride Mediterraan
klimaat, hete zomers, krachtige winden, af en
toe heftige stortregens en een kleirijke, Miocene
ondergrond, maakt het een interessant erosie
gebied. Met name het middendeel levert
een kaal en woest landschap op, dat weinig
Europees aandoet. Vanwege de diversiteit
aan bijzondere biotopen wordt het landschap
beschermd en in 2000 verkreeg het de status
van UNESCO Biosfeer Reservaat. Voor bezoekers
is er een informatiecentrum en er zijn wandel-,
fiets- en autoroutes uitgezet.
Het centrale deel van het park, de Bardenas
Blanca Baja, krijgt de meeste aandacht van
het toerisme. Het is daar feitelijk één grote
badlands ontsluiting van vlakliggende, afwis
selend rossige, grijze en beige kleien, zandige
inschakelingen en lacustriene kalken. De
sedimenten behoren tot de ruim 300 m dikke
Tudela Formatie en zijn afgezet als distale
alluviale fans, gevoed vanuit het Pyreneeën
achterland. Gips in de ondergrond zorgt
bovendien voor de plaatselijke aanwezigheid
van witte gipskorsten en sommige depressies

Het was een genoegen
om in het echt kennis
te maken met deze
“Demoiselle coiffée”,
oftewel aardpiramide.

het binnenland van Monument Valley. Eerlijk
gezegd kan de Bardenas een vergelijking
met de ultieme erosielandschappen van het
Colorado Plateau niet doorstaan. Maar wat
zou dat; dit is er tenminste in Europa en het
is goed dat er zorgvuldig mee omgesprongen
wordt. Voor we ons met de schijn van woes
tijnreizigers bij ons volgende hotel zouden
moeten aanmelden zagen we een waterplaats,
waar het ergste stof werd weggespoeld. Even
later reden we alweer door groenere streken.
Tekst en foto’s: Anne Rutger Fortuin

zijn gevuld met Holocene afzettingen. Het
terrein is vlak, en omdat de erosie zeer voort
varend te werk gaat zijn er diepe geulen uit
gesneden, tafelbergjes gevormd en begrenzen
steile wanden de hoofddalen.
Het idee om tijdens een van onze Spanje
vakanties dit gebied aan te doen kwam enkele
jaren geleden door een ansicht van goede
vrienden. Het zijn kampeerders, die altijd
fietsen meenemen op hun trektochten en
fietsend de Bardenas doorkruist hadden.
Enthousiast stuurden ze ansichtkaart met
foto van het iconische bergje “Çabezo de
Castildetierra” met achterop de toevoeging
gepend dat dit gebied vast en zeker op mijn
warme belangstelling zou kunnen rekenen.
Kortom, de Bardenas kwam op onze “te bezoe
ken” lijst. Wij reizen vooral per auto, want
Geliefde is niet zo best ter been. Eenmaal daar
verliep onze namiddagse verkenning voorspoedig
dankzij de uitstekende belichting van dit
bijzondere landschap en een in het bezoekers
centrum verkregen kaart met aanbevolen
routes. De Cabezo de Castildetierra herkenden
we al van verre. Het was een genoegen om in
het echt kennis te maken met deze “Demois
elle coiffée”, oftewel aardpiramide. Overigens
vroeg ik me af of het beschermende harde
kapje bovenin al voor de zekerheid is verankerd,
er zit een betonachtige puist bovenop.
Ondanks het sukkeldrafje waarmee we ons
met de auto verplaatsten werden toch enorme
stofwolken opgeworpen. Dit deed ons denken
aan een onvergetelijke en moeizame rit door
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Als oud-docent bewaar ik goede herinneringen
aan veldwerk- en excursiereizen. Allerlei ont
sluitingen en lastige breukzones staan nog
scherp in mijn geheugen gegrift. Nu wil ik
echter reppen over een bezoek aan een ander
soortig gebied. Een streek waar de sedimenten
nauwelijks vervormd zijn en de lithologische
opeenvolgingen, voor zover ontsloten, nogal
eentonig zijn. Terrein waar geomorfologen
prima aan hun trekken kunnen komen en ook
mijn fotografische lusten worden opgewekt.
Ik bedoel de Bardenas Reales, voormalig
koninklijk landgoed in het westelijk deel
van het Ebro Bekken en dichtbij de Ebro-stad
Tudela.

Castildetierra
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. stukje steen

Deens graniet / Denemarken staat niet
bekend om zijn rijkdom aan natuursteen. De situatie
is deels vergelijkbaar met die in Nederland, met onder
andere Römer tuf aan kleine Romaanse dorpskerken
langs de zuidwestkust van Jutland en aan de Dom van
Ribe, en Obernkirchener zandsteen voor het koninklijk
paleis in Kopenhagen. Toch is ook Denemarken een
producent en zelfs exporteur van graniet, zoals de
Moseløkke graniet die onder andere gebruikt is voor
de zuilen van de galerij van het stadhuis van de oude
Hanzestad Lübeck. Van de Deense eilanden is er één,
Bornholm, waar het Precambrium de geologie uitmaakt,
met daarin een aantal granieten. De granietwinning
op Bornholm gaat terug tot de jaren zeventig van de
19e eeuw, of eigenlijk nog enkele decennia eerder.
Toen zocht de Deense regering naar geschikte steen
voor de bouw van fortificaties. Uiteindelijk resulteerde
dat in de ontginning van Bornholms graniet, waarvan
de afzet, behalve naar Denemarken, ook naar Duitsland
en Rusland ging. De productie dreef rond 1900 in
belangrijke mate op Zweedse en Italiaanse steenhouwers
en groeve-arbeiders. Niet zo gek, aan de overkant van
het Sont had Zweden in Bohuslan een uitgebreide
granietindustrie, terwijl Italiaanse groeve-arbeiders
en steenhouwers in grote delen van Europa, ook
bijvoorbeeld in Beieren, een belangrijke rol speelden.
Op de noordelijke punt van het eiland, tegen de kust,
ligt de Hammer graniet, aan de landzijde begrensd door
de Vang graniet, beide ongeveer 1,46 miljard jaar oud.
Midden in het ontsluitingsgebied van de Hammer
graniet, aan de kust, ligt het dorpje Moseløkke waaraan
de handelsnaam van de Hammer graniet ontleend is.
De winning van de Hammer en Vang granieten begon
in de jaren negentig van de negentiende eeuw. Eén van
de oude granietgroeven is nu een openluchtmuseum.
De Moseløkke graniet is een grijze, middelkorrelige
graniet met rode nuancering en naast de hoofdbestanddelen van graniet (veldspaten en kwarts) circa
9% donkere mineralen (biotiet, hoornblende).
In Denemarken zelf is deze graniet gebruikt aan verschillende panden in Kopenhagen, maar bijvoorbeeld
ook voor het grafmonument van de Deense koning
Frederik IX (die in 1972 overleed) buiten de Dom van
Roskilde. Voorbeelden van andere recente toepassingen
zijn de bestrating voor de Dom van Ribe en de trap
partij voor het regeringspaleis Christiansborg.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto: Timo G. Nijland

Moseløkke graniet aan het stadhuis van Lübeck.
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Nieuwe KNGMG-leden

Overleden KNGMG-leden

P.I. Deitch
M.A.D. During
E.J.C. van Linden
J. Maars
V. Ward

Verhuisbericht KNGMG-leden

E. van der Wilk

R.S.C. de Ruiter
G.B. Straathof
J. van Veen

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

15 mei 2019
KNGMG jaarvergadering. Vanaf 15:30, KIVIgebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag.
Info: www.kngmg.nl/agenda

. erratum

19-21 mei 2019
EAGE Workshop: second workshop on
Pore Pressure Prediction, Amsterdam.
Info: events.eage.org

Geen Diest

23-24 mei 2019

Tekst en foto Sytze van Heteren

European Federation of Geologists (EFG): Geo
logy and the Energy Transition Euroworkshop.
KNGMG en EFG organiseren een workshop
en veldwerk over de energietransitie en wat
die voor de aardwetenschappen betekent.
Vanaf 09:00 uur, Science Center Delft,
Mijnbouwstraat 120, Delft.
Info: eurogeologists.eu

11-14 juni 2019
EGEC: European Geothermal Congress (EGC).
De grootste conferentie in Europa gewijd aan
geothermie. World Forum, Churchillplein 10,
Den Haag.
Info: europeangeothermalcongress.eu

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

4 oktober 2017

Vier koplopers beklimmen de Flemish Hills Formatie nabij de top van de Muur van Geraardsbergen.

Staringlezing door Roderik van der Wal, hoog
leraar Sea Level and Coastal Impacts (UU).
De Staringlezing is ingebed in een symposium
en debat over zeespiegelstijging te houden in
Utrecht. Nadere informatie op de KNGMG web
site en in volgende edities van de Geo.brief.
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De Geo.brief wordt ook – kritisch – door Vlamingen gelezen. Het Pajottenland, beschreven in
het vorige nummer, is hún domein. Niks Laat-Miocene getuigenheuvels, is het oordeel. De oude
geologische kaart en door de goegemeente algemeen aanvaarde publieke bronnen moeten
worden herzien. Al heel lang is bij échte kenners bekend dat de heuvels van Pajottenland en
Vlaamse Ardennen van binnen allemaal Eoceen zijn. Alleen ontkalking en verijzering heeft er in
het verleden “Diestiaan” van gemaakt. In een prachtig geïllustreerd artikel (https://popups.uliege.be/
1374-8505/index.php?id=4602&lang=nl) stelt Rik Houthuys de Flemish Hills Formatie aan ons voor:
een verticale opeenvolging van Midden- tot Laat-Eocene afzettingen gevormd langs de zuidrand
van een voormalige randzee. Een eeuw lang twijfel is daarmee van de baan. Zelf heb ik het niet
kunnen controleren: het was droog dit jaar tijdens de Ronde van Vlaanderen.
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Uitsnede uit de winnende NAC foto: The great Himalayan
thaw: terugtrekkende Manaslu gletsjer bij het
Birendra gletsjermeer aan de voet van de Manaslu
(8163 meter), Nepal.
Foto: Renée de Bruijn

