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Een wereld vol modellen
Onlangs zag ik in de boekhandel ‘Een wereld vol patronen’
van Rens Bod over de geschiedenis van kennis en wetenschap.
De titel trok mijn aandacht omdat mijn vader ooit een filo
sofisch werk met de titel ‘Een wereld vol relaties’ schreef.
Met het idee een nieuwtje te brengen begaf ik me naar mijn
ouderlijk huis. Ik kwam bedrogen uit: het boek lag al op tafel,
uitgelezen en van aantekeningen voorzien. In 1992 schreef
mijn vader een boekje over de geschiedenis van de natuur
wetenschap, dat nog een tijdje als lesmateriaal op de Hoge
school Utrecht is gebruikt. Het boek ‘draait’ om de beweging
van de hemellichamen en heeft als titel ‘En toch beweegt zij’,
de woorden die Galilei stampvoetend zou hebben uitgeroepen
toen de Inquisitie zijn opvattingen over de bewegende aarde
veroordeelde. In het boek spelen twee modellen van het zon
nestelsel een belangrijke rol: dat van Ptolemaeus, waarbij
zon, maan en de vijf toenmalig bekende planeten om de stil
staande aarde draaien, en het model van Copernicus, waar
aarde en planeten om de zon bewegen.
Ptolemaeus geeft in zijn hoofdwerk de ‘Amalgest’, dat via
de Arabische wereld vanuit de Grieks – Helleense oudheid
aan ons is doorgegeven, een wiskundige beschrijving van de
beweging van zon, maan, en de planeten Mercurius, Venus,
Mars, Jupiter en Saturnus. Hij ging er daarbij vanuit dat de
hemellichamen in eenparige cirkelbanen om de aarde bewegen,
maar stuitte bij zijn berekeningen op een aantal ‘ongelijk
heden’: afwijkingen tussen de cirkelbaan en de waargenomen
beweging. Eén van de ongelijkheden is de teruggaande of
retrograde beweging van de planeten. Elke planeet beweegt
zich min of meer langs de ecliptica, de jaarlijkse bewegings
baan van de zon. Meestal doen ze dat in dezelfde richting als
de zon, maar soms keren ze om en maken een lusbeweging.
Om deze lusbeweging te beschrijven nam Ptolemaeus aan dat
elke planeet op een hulpcirkel of epicykel beweegt waarvan
het middelpunt op een draagcirkel of deferent om de aarde
draait (Figuur A). Met behulp van de epicykels en een aantal
andere kunstgrepen wist Ptolemaeus de beweging van de
zon, maan en planeten zeer accuraat te voorspellen. Hij had
overigens niet de pretentie dat zijn model ‘waar’ was, maar
alleen de bedoeling goede voorspellingen te doen.
Copernicus, die zijn model in 1512 voor het eerst publi
ceerde, dacht daar anders over. Hij gaf niet alleen een nieuwe
wiskundige beschrijving van het zonnestelsel, maar claimde
ook dat de aarde werkelijk eenmaal per jaar om de zon en
dagelijks om haar as draait. Hij had voor die claim overigens
geen enkel direct bewijs, wat hem veel kritiek van zijn vak
genoten opleverde (en niet zozeer van de kerk). Omdat

(A) De retrograde beweging van Mars volgens het model van
Ptolemaeus: Mars beweegt op een hulpcirkel (epicykel, gestreept)
waarvan het middelpunt op een draagcirkel (deferent) om de
aarde draait. (B) In het model van Copernicus is de teruggaande
beweging een projectie die optreedt als de aarde Mars ‘inhaalt’.
Vrij naar Shea (2006).

Copernicus vast bleef houden aan cirkelbewegingen (pas
in 1609 kwam Kepler met de ellipsvormige omloopbanen)
moest hij daarnaast voor veel ‘ongelijkheden’ nog steeds een
beroep doen op epicykels en andere hulpmiddelen. Het model
was daarom helemaal niet eenvoudiger dan dat van Ptolemaeus
en qua voorspellingen was het ook niet veel nauwkeuriger.
Wel geeft Copernicus een veel eenvoudiger verklaring van de
retrograde beweging (Figuur B), kon hij met zijn model de
(relatieve) afstand van de planeten tot de zon berekenen en
gaf hij een verklaring voor de wisselende helderheid van de
planeten die in zijn model immers op steeds verschillende
afstanden van de aarde staan.
Terug in onze tijd doen de epicykels van Ptolemaeus en
Copernicus denken aan de manier waarop grondwater
modelleurs de modelparameters (weerstanden en doorlaat
vermogens) ‘calibreren’ om de waargenomen stijghoogtes te
verklaren, of aan de history matching die reservoirgeologen
nastreven. Ook daar gaat de voorkeur uit naar het doen van
goede voorspellingen en is de ‘waarheid’ soms ondergeschikt.
Hoeveel van de geologische modellen die in Geo.brief en NJG
de revue passeren zouden epicykels (of andere kunstgrepen)
bevatten om het heersende wereldbeeld aan de waarnemingen
te laten voldoen?
Jan Stafleu
Bronnen:
–	Dick Stafleu, 1992. En toch beweegt zij. Geschiedenis van de
natuurkunde van Pythagoras tot Newton.
–	William Shea, 2006. Copernicus – Grondlegger van het moderne
wereldbeeld.
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De zeespiegelstijging is
als een complexe zin die
moet worden ontleed
Een veelzeggend beeld: Ric ondergaat de stijgende zeespiegel aan den lijve.

Riccardo Riva, in Milaan opgeleid als expert in post-seismische deformatie, slaat al jaren
Italiaanse en Nederlandse bruggen tussen natuurkunde en geologie. Kwantummechanica was
hem te abstract, Italiaanse aardbevingen in 1997 gaven hem richting: buiten veldwerk doen als
aanlokkelijk perspectief. Als ‘Dottore’ in de fysica kwam hij in 1999 voor promotieonderzoek
naar Delft, in het kielzog van geofysicus Bert Vermeersen. Daar stortte hij zich op het meten en
modelleren van de vorm van de Aarde met behulp van satellieten: geodesie vanuit de ruimte.
Na zijn promotie keerde hij tijdelijk terug naar zijn geboortegrond, maar inmiddels
is hij alweer meer dan tien jaar werkzaam in ons land.

Een veelzeggende naam  / Als je het
woord riva opzoekt in een Italiaans woordenboek, en de omschrijving in Google Translate
omklikt naar het Nederlands, verschijnt het
volgende op je scherm: Het stuk land dat een
uitgestrektheid van water of een beek beperkt.
Oever of kust in de taal van de Dikke Van Dale.
De sprong naar de zeespiegel is snel gemaakt,
en daarmee belanden we in het huidige werkveld van Ric. Eerst nog kort de weg daarnaartoe die begon in Milaan.
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“Oorspronkelijk hield ik me bezig met plaattektoniek maar toen kwamen de aardbevingen
in Umbrië en De Marken. Een paar maanden
na de aardbevingen begon ik met afstuderen,
op zoek naar bewijs voor post-seismische
deformatie. In Milaan ontmoette ik Bert Vermeersen die daar post-doc was. Bert werd in
1999 universitair docent aan de TU Delft en
vroeg mij om met hem mee te gaan.” Ook in
Delft bestudeerde Ric nog aardbevingen. Hij
modelleerde de reologie van de korst en postseismische vervorming voor de Apennijnen,
en publiceerde over de voorspelling van aardbevingen aan de hand van GPS-monitoring en
de integratie van realistische viscositeitstructuren in modellen. Een nieuw opgezet GPSnetwerk maakte het mogelijk om oppervlakte
deformatie op kilometerschaal en met een
precisie van een paar millimeter in de horizontale richting te meten. De beschikbaarheid
van betrouwbare meetgegevens was cruciaal

voor de validatie van reeds bestaande wiskundige berekeningen en voor de realisatie van
nieuwe generaties numerieke modellen. Een
aanstelling als post-doc in Triëst bood kansen
om het Italiaanse onderzoek af te ronden.
Post-seismische schuif bleek plaats te vinden
in het onderste deel van de Alpiene bovenkorst.
Intussen waren twee satellieten gelanceerd
om zwaartekrachtanomalieën te meten. Het
Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE)
zou jarenlang een belangrijke bron van gegevens worden. Tijdens een korte periode terug
in Milaan werd de wereld ook groter: door de
verschrikkelijke zeebeving van Sumatra was
de Aarde uit het lood geslagen. Aan de hand
van GRACE werden polaire bewegingen van
bijna een decimeter gemodelleerd, en Ric deed
mee. “Rond deze tijd besloot ik terug naar
Nederland te komen. In Delft startte een
project om voor Antarctica de glacio-isostasie
(GIA) van zwaar gesteente te scheiden van
het lichte ijsmassasignaal.” Aan de hand van
zwaartekrachtmetingen van GRACE en laser
altimetrie van de Ice, Cloud, and Land Elevation
Satellite ICESat kon de massabalans worden
gereconstrueerd. Desintegratie van de WestAntarctische ijskap zou leiden tot ruim drie
meter zeespiegelstijging, minder dan voorheen
gedacht, met uitschieters langs de NoordAmerikaanse kust. Samendrukbaarheid van
de korst bleek een belangrijk effect te hebben

op horizontale bewegingen veroorzaakt door
GIA. Gebrekkige kennis van glaciale veranderingen en toenmalige vereenvoudiging van
Aardse modellen vormden de grootste obstakels
voor een betrouwbaar GIA-model. De eerste
massatransportmodellen gaven hoop.
Een laatste post-doc, in Utrecht, bracht Ric nog
één keer terug naar grote aardbevingen en
de invloed daarvan op het zwaartekrachtveld.
Herverdeling van oceaanwater na de Sumatraanse beving in 2004 had gevolgen voor de
vorm van de geoïde. Zelfs satellieten ver boven
de Aarde veranderden meetbaar van baan.
Tijdens de Tohoku-Oki beving in 2011, kort
na afloop van Ric’s Utrechtse periode, werd
horizontale zeebodembeweging omgezet in
verticale opheffing van de waterkolom, met als
gevolg een tweede reusachtige tsunami in zeven
jaar tijd (die de kerncentrale in Fukushima
vernietigde). De interesse in zeespiegelverandering was inmiddels gewekt. “Van de vaste
aarde en Antarctica naar de Holocene zeespiegel
was voor mij een kleine stap.” Als docent en
onderzoeker aan de Delftse Faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen ging Ric fulltime de zeespiegelverandering ontleden.

Zeespiegelstijging verkend  / Een
nieuw werkveld betekent niet alleen veel studeren maar ook je eigen expertise leren toepassen. Kennis over de respons van de Aarde
op belasting kwam steeds meer uit de geodesie

Links: Figuur 1. Als gevolg
van zwaartekrachteffecten
en deformatie van de vaste
Aarde daalt de zeespiegel
dichtbij ijskappen en stijgt
hij rondom de evenaar.
Rechts: Figuur 2. Metingen
van de sterische component
van de jaarlijkse variatie in
zeespiegelamplitude door
GRACE en Argo (puntjes)
en altimetrie (lijnen) komen
goed overeen. De Golfstroom voor de oostkust
van Amerika springt eruit.

en kwantificeerde de grote regionale verschillen.
Herverdeling van zeewater, weg van krimpende
ijsmassa’s, bleek een belangrijk mechanisme.
Het continentaal plat is daarvoor extra gevoelig.
Groenlands ijsmassaverlies wordt het meest
gevoeld rond Zuid-Amerika, en de krimpende
ijskap in West-Antarctica langs de kustlijnen
van Noord-Amerika, Australië en Oceanië.
Zeespiegelstijging door ijsverlies gaat het snelst
tussen 20°N en 40° (figuur 1). Ook variatie in
continentaal water speelde overduidelijk een,
voornamelijk regionale, rol. Nieuw permanent
of seizoens-afhankelijk water in de oceaan had
alles te maken met deformatie van de vaste
aarde en verstoring van de Aardse rotatie. Sterische (atoomstapelings-)effecten van thermale
expansie en veranderende saliniteit mochten
vooral niet worden vergeten. Hetzelfde gold
voor veranderingen in windregimes en oceaan
stromingen. Kortom, het verhaal werd steeds
ingewikkelder.

Zeespiegelstijging ontrafeld / Ric
toonde zijn wetenschappelijke spierballen in
het succesvolle Vidi-voorstel MuSSeL (MultiScale and self-consistent observations of recent Sea
Level change). “Inmiddels was ik een specialist
geworden. Ik wou getijmeetreeksen, altimetrie
en de vaste aarde bij elkaar brengen”. Tussen
2013 en 2018 werkte hij vijf jaar lang aan een
eigen onderzoekslijn, waarin hij zich richtte
op het verbeteren van voorspellingen van
afzonderlijke processen die invloed hebben
op de zeespiegelverandering, en het verkrijgen
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Figuur 3. Vergelijking van de zeespiegeltrends voor Noordzee en Noorwegen met individuele bijdragen
van sturende factoren laat een uitstekende overeenkomst zien. Opgeteld geven de 18,6-jaarse maancyclus,
glacio-isostasie, verticale landbeweging, massa- en sterische effecten een vrijwel identiek beeld.

van betrouwbare schattingen van de gemiddelde zeespiegelstijging. “Waarom stemden de
beschikbare observaties van de totale stijging
van de zeespiegel niet overeen met schattingen
op basis van de optelling van afzonderlijke
processen, en wat was de omvang en oorsprong
van de grote regionale afwijkingen van het
mondiale gemiddelde?” Een radicaal nieuwe
benadering was nodig en de tijd was er rijp
voor: pas sinds kort waren voldoende satellietzwaartekrachtgegevens beschikbaar ter aanvulling van observaties van de hoogte van het
zeeoppervlak en verticale kustbewegingen.
“Dit stelde mij in staat om een nieuwe stap te
zetten en met meer ambitie een overkoepelende
record te verkrijgen van zeespiegelverandering
gedurende het laatste decennium, consistent
over meerdere tijd- en ruimtelijke schalen
(figuur 2). Schattingen van het wereldgemiddelde konden worden vervangen door voor-

spellingen over toekomstige regionale zeespiegelveranderingen.”
Het eindrapport over meerschalige en intern
consistente observaties van recente zeespiegelverandering is onlangs ingeleverd. Door getijmeetreeksen te corrigeren voor verticale landbeweging en lokale veranderingen in de geoïde,
konden schattingen van globale gemiddelde
zeespiegelstijging tot 2100 worden verbeterd.
De mediane voorspelling voor deze eeuw is nu
bijvoorbeeld 0,8 meter stijging voor Londen
en Hamburg en 0,1 meter daling langs het
noordelijkste deel van de Botnische Golf.
Tachtig procent van de globale kustlijn heeft in
een pessimistisch scenario kans op een stijging
van meer dan 1,8 m. “Vóór 1990 was de stijgings
snelheid 1.1 millimeter per jaar, daarna 3,1 millimeter per jaar waarvan 1,5 millimeter massaverandering en de rest uitzetting.” Verder is
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Naast het verleden was er natuurlijk ook de
toekomst. Hoelang houden we met honderden
miljoenen onze voeten nog droog? Aannames
voor ijskapprojecties vormden een belangrijke
bron van onzekerheid bij de berekening van
de bijdrage van smeltend landijs op de zeespiegelstijging. Er was geen tijd te verliezen:
impactanalyses moesten snel worden verbeterd,
en getijmeetreeksen onder de loep gehouden.
Interpretatie daarvan met alleen een correctie
voor gemodelleerde GIA bleek onverstandig: er
waren veel onbegrepen verticale landbewegingen die deels niets met het klimaat te maken
hadden.

in saliniteit veranderende Atlantische Oceaan.
Windgedreven golven spelen daarbij een rol.

Figuur 4. De geprojecteerde zeespiegelstijging tot 2100
voor Den Haag volgens het “business as usual” scenario
van het IPCC toont een zorgwekkende scheefheid.
Is 5 procent kans op 1,8 meter genoeg reden voor nader
onderzoek?
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de globale zeespiegelstijging voor bijna de
helft antropogeen bepaald. Belasting en herverdeling van oceaanwater onder invloed van
krimpende ijsmassa’s moeten standaard worden
meegenomen in reconstructies van voormalig
zeeniveau die zijn gebaseerd op een beperkt
aantal observatiepunten. Doordat de oceaanbodem zakt onder invloed van toegenomen
belasting, is de recente globale zeespiegelstijging een kleine tien procent kleiner dan verwacht op grond van watermassatoename. Dat
scheelt gemiddeld toch weer 0,1 millimeter
per jaar, en wel 1 millimeter in de Arctische
Oceaan. Deformatiesnelheden variëren echter
aanzienlijk in de tijd, en moeten goed worden
gemodelleerd alvorens recente observaties
van verticale landbeweging en zeespiegelverandering kunnen worden geïnterpreteerd en
geëxtrapoleerd.
Ook op kleinere schaal zijn stappen gemaakt.
“Wat we zien op de oceaan is niet wat we zien
langs de kust.” GIA en een veranderend zwaarte
krachtveld verklaren nog steeds een flink deel
van de ruimtelijke zeespiegeltrends en de verticale opheffing of daling van het landoppervlak, dat is geen verrassing. Wel begrijpen we
nu meer. Laagfrequente zeespiegelsignalen
langs de Noordzeekust, van enkele tot tientallen jaren in de tijd, worden aangestuurd door
een sterisch signaal uit de steeds warmere en

De som van de sturende factoren verklaart
voor de meeste zeebekkens zowel trends in de
ruimte als de versnelling in de tijd (figuur 3).
De snelheid wordt bij deze optelling iets onderschat; de versnelling, deels aangestuurd door
een versnellende dichtheidsafname op hoge
breedtegraden, is in beide gevallen identiek.
“Toch is na vijf jaar deze sum of the parts nog
niet volmaakt; het budget kan nu wel worden
gesloten maar een deel van de reden dat dat
lukt is de grote onzekerheid.” Deze onzekerheid
is afhankelijk van de verdeling van datapunten
en van gebruikte modelinformatie, en kan
oplopen tot millimeters per jaar.

Steeds betere metingen  / De toekomst
ziet er voor zeespiegelonderzoekers beter uit
dan voor laaglandbewoners. Big data in de
aardobservatie zijn openlijk toegankelijk en
steeds meer diensten worden daar omheen
gebouwd. Snelle computers genereren bovendien betere modellen. “Je kunt meer doen met
data zodat modellen en data met hetzelfde
tempo vooruit gaan. Ik heb geleerd om maximaal te profiteren van steeds betere metingen.”
De nieuwe satelliet van het Joint Altimetry
Satellite Oceanography Network, Jason-3, kan beter
dan ooit de hoogte van het zeeoppervlak meten.
“Een kleinere footprint betekent bovendien
dat we steeds dichter bij de kustlijn kunnen
meten. Dat is vooral belangrijk in gebieden
waar weinig getijmeters staan.” CryoSat-2 doet
hetzelfde met dikte van polair ijs. De resolutie
van tientallen kilometers is geslonken tot
meters. “Verder zijn we steeds beter geworden
in de bepaling wat in een pixel uit het land
en wat uit de zee komt.”
Ondanks alle nieuwe metingen blijft GIA voor
Antarctica een groot probleem. “GRACE vertelt ons dat het netto signaal ongeveer nul is
terwijl ijsverlies zou moeten leiden tot gain
in GIA. Dit ijsverlies hebben we nog niet goed
kunnen kwantificeren.” Ook op gletsjerschaal
valt nog veel te winnen. De resolutie van

modellen is met ongeveer 10 kilometer steeds
beter maar tóch onvoldoende. Hoe snel gaat de
ontwikkeling van ijsmodellen die zo bepalend
zijn voor zeespiegelreconstructies en -projecties?
Ric verwacht geen wonderen. “Het is nu eerst
tijd om bestaande modellen te valideren met
grote volumes aan nieuwe data.”

Een kwestie van overtuigen  / Er is
nog meer onzekerheid. “Opwarming van het
oceaanwater hebben we bijvoorbeeld nog nauwelijks kunnen meten in de onderste helft van
de oceaan en de massabalans is net zo’n uitdaging. Dat maakt het lastig om met klimaat
sceptici te discussiëren. Welke bijdrage van de
opwarming is relevant en te voorkómen?”
Wordt de jaarlijkse 3 millimeter van vandaag
inderdaad verdubbeld? “Zeker weten doen
we dat niet, maar bij een kantelpunt maakt
temperatuur in elk geval niet meer uit. Dan
wordt massaverlies bepaald door ijsdynamica
op Groenland en Antarctica en gaat de zeespiegel zeker een paar meter omhoog. De vraag
is alleen over hoeveel tijd dat wordt uitgesmeerd.” Zo’n worst-case scenario leidt overigens ook weer tot terugkoppelingen. “De
afgelopen eeuw vormden smeltende gletsjers
de helft van de ijsbijdrage. Aan het einde van
deze eeuw zijn er nauwelijks nog gletsjers
om te smelten. Ook thermische expansie zal
minder belangrijk worden.” Scenariodiscussies
laat Ric liever over aan ijskapmodelleurs. Hij
heeft zijn handen vol aan de validatie van
modellen.
Nu zijn Vidi voorbij is, gaat Ric op zoek naar
nieuw onderzoeksgeld. Het is een uitdaging
om fundamenteel zeespiegelonderzoek te verkopen. Steeds vaker wordt gevraagd naar de
directe koppeling met beleid en duurzaam
kustbeheer. Overmorgen strijdt met morgen
in de nationale wetenschapsagenda (figuur 4).
Voor Ric is dit vooral de context; richting geven
aan die betere schatting en dat betere begrip
van veranderende volumes smeltend Antarctisch ijs blijft zijn eigenlijke claim to fame.
Sytze van Heteren

. jelgersmaprijs

Spoorelementen in het binnenste
van Mercurius
De derde editie van de KNGMG Jelgersmaprijs voor de beste
Nederlandse aardwetenschappelijke bachelorscriptie werd in
maart tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres
uitgereikt aan Viktoria Trautner (Vrije Universiteit Amsterdam)
voor haar onderzoek naar de verdeling van verschillende
spoorelementen in een gesimuleerde kern en mantel van de
planeet Mercurius. “Sommige elementen waren al onderzocht,
maar van een grote groep was er nog geen overzicht.”

Wat is dat, de differentiatie van een planeet?

Viktoria Trautner

“Het komt neer op de vorming van een planeet.
Een nieuwe planeet is in het allereerste begin
een grote, hete massa die zich in de loop van
de tijd opsplitst in kern, mantel en korst. Het
metaal van de planeet is zwaarder en zakt
naar het midden. Zo vormt er een metalen
kern en een silicaten schil met een korst.
Dit is ook met onze aarde gebeurd.
Mercurius is een bijzonder geval omdat de
chemische samenstelling van de planeet heel
anders is dan die van de aarde. Mercurius is
bijvoorbeeld veel rijker aan zwavel en heeft
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Hogedrukpers in het lab van de Vrije Universiteit.
Foto: Viktoria Trautner

een grote kern, maar weinig ijzer aan het
oppervlak. Dit wijst op een veel lagere concentratie van zuurstof, de zogenaamde zuurstofdruk, vergeleken met de aarde.
Elementen hebben een bepaalde voorkeur voor
metaal, silicaat of sulfide (zwavelrijk metaal)
en dit hangt af van verschillende variabelen:
de druk, de temperatuur en ook de zuurstofdruk. Tijdens de differentiatie van een planeet
verdelen spoorelementen zich tussen de verschillende fasen. Mijn onderzoek richtte zich
specifiek op spoorelementen en de mate waarin
deze zich verdelen in Mercurius.
Voor de aarde is goed in kaart gebracht hoe
dat gebeurt, maar omdat Mercurius zo anders
van samenstelling is en een lagere zuurstofdruk heeft, was daar nog vrij weinig over
bekend. Sommige losse elementen waren al
onderzocht, maar van een grote groep was
er nog geen overzicht.”
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Haar interesse in planetaire geologie en geochemie bracht Trautner uiteindelijk naar haar
bacheloronderzoek en haar winnende scriptie,
vertelt ze al terugblikkend in een telefonisch
gesprek. Trautner, inmiddels een Earth Sciences
Masterstudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, belandde vorig jaar bij de groep van Wim
van Westrenen en kwam onder de vleugels van
zijn toenmalige promovendus Edgar Steenstra
(inmiddels postdoc aan het Carnegie Institution
of Science in Washington). Trautner: “Zijn onderzoek richt zich op de differentiatie van de planeten in ons zonnestelsel. Hij had een project over
de condities waaronder Mercurius is gevormd,
en dat leek mij een interessant onderwerp.”

Hoe kon jij in Amsterdam de samenstelling
van Mercurius onderzoeken?
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Foto van Mercurius genomen in 2008 tijdens de Messenger-missie.
Foto: NASA / JPL

Vanwaar je interesse in Mercurius?
“Het is een van onze meest nabije buurplaneten
waarover nog relatief weinig bekend is. Het is
ook een planeet die komende jaren vaker in
het nieuws zal zijn, onder andere vanwege de
nieuwe ESA-missie BepiColombo. Over een paar
jaar zullen verschillende satellieten in een baan
om Mercurius draaien en allemaal metingen
verrichten, onder andere van het magneetveld.
Maar ze kijken ook naar de samenstelling van

het oppervlak. Daarmee kan een schatting
worden gemaakt van de bulksamenstelling
van Mercurius, dus de gemiddelde samenstelling. Op dat vlak is mijn onderzoek interessant:
om iets zinnigs over de samenstelling van het
oppervlak te kunnen zeggen, is er wel kennis
nodig over de verdeling van elementen tussen
de kern en mantel. Omdat Mercurius geen
plaattektoniek kent, zijn oppervlak en mantel
chemisch gezien vrijwel hetzelfde.”

“Ik voerde mijn onderzoek uit in het hogedruklab van de Vrije Universiteit. Voor mijn
experimenten maakte ik monsters die de
samenstelling van Mercurius nabootsten, dus
negen keer maakte ik een soort mini-Mercurius.
Daarvoor mat ik ijzer, zwavel, silicaat en verschillende spoorelementen in poedervorm af,
mengde alles en liet de monsters onder hoge
druk en hoge temperatuur smelten. Het enige
dat varieerde was de verhouding tussen ijzer
en silicaat: dit leidt tot een variatie in de
zuurstofdruk.
Het lastigste was om de poeders in de capsule
voor de hogedrukpers te krijgen. Zo’n capsule
is vier millimeter hoog, met een diameter van
drie millimeter en een opening van 1,5 millimeter. Dus dat was even priegelen.
Nadat de materialen in de hogedrukpers waren
gesmolten, koelde ik het monster snel af.
Hierdoor vindt er differentiatie plaats en ontstaan er een metaalfase en een silicaatfase die
van elkaar zijn gescheiden. Vanwege de hoge
zwavelconcentraties en lage zuurstofdruk in
de monsters vormt er echter ook nog een
derde fase, van zwavelrijke metalen, sulfiden.
Men denkt dat deze derde fase waarschijnlijk
ook tussen de kern en mantel van Mercurius
aanwezig is. Dit was al eerder voorgesteld
en eerdere smeltexperimenten hebben deze
derde fase ook laten zien. Minder goed bekend
was hoe spoorelementen zich bij zeer lage
zuurstofdruk tussen deze verschillende fasen
verdelen. Uit mijn onderzoek blijkt dat een
aantal een voorkeur heeft voor de sulfidefase,
dus dit zou een belangrijk reservoir voor deze
spoorelementen in Mercurius kunnen zijn.”

Welke spoorelementen bestudeerde jij?
“Een heel rijtje, zo’n stuk of twintig. Ik heb
gekeken naar elementen die onder normale
omstandigheden een voorkeur voor het metaal
laten zien, onder andere kobalt, zink, nikkel
en seleen. In Münster heb ik de verschillende
fases in de monsters bekeken met een electron
microprobe en de concentraties van de spoorelementen in elke fase gemeten. Onder de
zuurstofdruk die heerst in het binnenste van

Mercurius laten de onderzochte elementen
een sterke voorkeur zien voor de sulfide-fase.
In oldhamite, een bepaald type sulfidemineraal dat alleen bij zeer lage zuurstofdruk
wordt waargenomen, partitioneerden vijf
elementen (cadmium, zink, seleen, bismut en
koper ) zeer sterk, de overige elementen zaten
onder de detectiewaarde. Dit zijn ook de eerste
kwantitatieve gegevens over de verdeling van
elementen tussen oldhamite en silicaat.
Deze elementen komen tijdens de differentiatie
minder in de silicaatlaag. Indien je lage concentraties van deze elementen aan het oppervlak van Mercurius zou meten, hoeft dit dus
niet te betekenen dat de bulksamenstelling
een lage concentratie van deze elementen heeft
– het zou ook een indicatie kunnen zijn voor
de aanwezigheid van een zwavelrijke fase.”

Waren er nog meer leuke resultaten?
9
Foto’s met de electron microprobe tonen
de verschillende fasen ontstaan tijdens de
hogedrukexperimenten.
Foto: Viktoria Trautner

Close-up van differentiatie van de metaal-, silicaaten sulfidefases.
Foto’s: Viktoria Trautner

Werk je ook aan een publicatie hierover?
“Edgar heeft deze gegevens gebruikt voor zijn
promotieonderzoek, een publicatie hierover
komt waarschijnlijk binnenkort online. Als je
onderzoek doet en je vindt echt iets nieuws,
of het blijkt nuttig, dat is erg gaaf. Voor het
onderzoeksproject voor mijn master kijk ik
naar metamorfe gesteenten, maar ook planetaire geologie blijft mij boeien. Het is heel
fundamenteel: hoe zijn planeten ontstaan.
Het onderzoekt de basis van alles wat er in
ons zonnestelsel is.”
Bjinse Dankert

Effect van de zuurstofdruk (fO2), uitgedrukt in log eenheden relatief aan de ijzer-wüstite buffer,
op de activiteitscoëfficiënt van FeO in de silicaat smelt (gFeOsil). gFeOsil neemt af met afnemende fO2.
Onder IW-7 is dit effect sterker.
Illustratie: Viktoria Trautner
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“Een van de opvallendste resultaten betrof de
activiteit van ijzer – de activiteit van een element beschrijft hoe sterk het wordt ‘gevoeld’
door andere elementen, dus hoeveel interactie
een element heeft met andere elementen. Wij
vonden dat de activiteit van ijzer bij een lage
zuurstofdruk sterk afneemt. Er is een relatie
tussen de activiteit van ijzer en de verdeling
van de spoorelementen over de verschillende
fasen. Het karakter van dit verband was nog
niet bekend. Dat was vanuit geochemisch perspectief het interessantste resultaat – maar
dit onderdeel is aan een algemener publiek
het moeilijkst uit te leggen!”

. energie

Risico’s voor de fossiele industrie nemen toe
Op het moment dat de publieke opinie het wil, gaat Nederland
van het aardgas af, concluderen Jilles van den Beukel en Lucia
van Geuns. Een analyse van kosten en baten speelt volgens hen
nauwelijks meer een rol, met als gevolg dat gaswinning in
Nederland onmogelijk wordt gemaakt.
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Parijs  / Het akkoord van Parijs heeft de
wereld van olie en gas fundamenteel veranderd.
Dat de verbranding van fossiele brandstoffen
tot opwarming leidt weten we al decennia lang,
maar het Parijse akkoord markeert een grote
verandering in de bereidheid om er ook wat aan
te doen. Ondanks dat alle maatregelen en ambities om opwarming tegen te gaan nog slechts een
minimaal effect op de vraag naar olie hebben
(een recente schatting van de vermindering van
de olievraag door het gebruik van elektrische
auto’s kwam uit op ongeveer 0,05%), beginnen
ze investeringsbeslissingen en aandelenkoersen
van olie- en gasproducenten te beïnvloeden.
Een lage olievraag is niet het grootste risico.
Internationale oliebedrijven worden vooral
gewaardeerd op basis van hun bewezen en ontwikkelde reserves. Daar hebben zij hun grote
investeringen gedaan en daar komt hun cash
flow de komende 10 tot 20 jaar vandaan. Deze
bewezen en ontwikkelde reserves zullen zij naar
verwachting volledig kunnen produceren.
Zonder enige investering neemt de productie
uit deze reserves met gemiddeld ruim 8% per
jaar af. Ook voor de scenario’s die wel aan Parijs
voldoen neemt de olievraag bij lange na niet
zo snel af. In Shell’s Sky scenario (beperking
van de opwarming tot naar verwachting 1,8 °C)
is de vraag naar olie in 2040 nog ruim 80%
van de huidige vraag. Vergelijkbare scenario’s
van andere instanties en bedrijven laten een
range zien van ongeveer 70 tot 85%.
Lage olieprijs/lage olievraag  / Ook
voor dit soort scenario’s moet er dus nog steeds
worden geïnvesteerd – zij het voorzichtig en
met mate. Die voorzichtigheid betrachten de
grote internationale oliebedrijven ook. Zij

hebben er geen belang bij de toekomstige olievraag te overschatten en te investeren in nieuwe velden die niet volledig kunnen worden
geproduceerd. Zij investeren dus nog wel in
schalieolie (met een korte terugverdientijd) of
deepwater (met een gemiddelde terugverdientijd) maar, met uitzondering van ExxonMobil,
niet meer in Canadese oliezanden (met een
lange terugverdientijd).
Een lage olieprijs is een groter risico. Een
internationale oliemaatschappij als Shell kan
slechts zo’n 10 jaar vooruit met de bewezen
reserves. Saudi Aramco daarentegen kan, met
het huidige productieniveau, nog zo’n 70 jaar
vooruit met de bewezen reserves. Vroeger
of later moeten nationale oliebedrijven als
Saudi Aramco een keuze maken: zij kunnen de
prijs hoog houden (door veel minder te produceren dan hun geologisch potentieel) of de
hoeveelheid olie die achterblijft in de bodem
minimaliseren. Beiden tegelijk zal niet lukken.
Het is mogelijk dat OPEC leden er ook op
de lange termijn voor kiezen de prijs hoog te
houden. Het is evenzeer mogelijk dat OPEC
zijn cohesie verliest en landen als SaoediArabië, Irak en Iran (met een grote onderlinge
rivaliteit) elkaar vinden in een race to the bottom. De kans daarop zal groter worden als het
einde van het olietijdperk dichterbij komt.
Het is een oud adagium in de olie-industrie dat
volumes belangrijk zijn, maar dat de olieprijs
nog veel belangrijker is. Die volumes veranderen
nauwelijks van jaar tot jaar terwijl de prijs
met vele tientallen procenten kan variëren.
Een tekort of overschot aan olie van slechts
2% kan leiden tot een verandering van de olieprijs met een factor 2. Het risico voor westerse
oliebedrijven is niet zozeer een dalende olie-

vraag, maar de gevolgen die dit kan hebben
voor de olieprijs.

Verlies license to operate  / Toch is
naar onze inschatting het verlies van de license to operate, de maatschappelijke acceptatie
van de producten en wijze van werken van de
olie- en gasindustrie, een groter risico dan
lagere olieprijzen. Zo hardnekkig als de vraag
naar olie en gas op peil blijft, zo onstuitbaar
lijkt de vermindering van de maatschappelijke acceptatie van de olie- en gasindustrie,
althans in West-Europa.
Het verlies van de license to operate kan leiden
tot juridische maatregelen en politieke keuzes
die voor de olie- en gasindustrie bijzonder
kostbaar kunnen zijn. Daarbij kan men denken
aan extra belastingen op de winst uit de productie van fossiele brandstoffen, het aansprakelijk stellen voor schade gerelateerd aan
klimaatverandering of het onmogelijk maken
de productie van fossiele brandstoffen in
een land te continueren. De kans op dit soort
maatregelen zal de komende tijd, nu de gevolgen van klimaatverandering snel duidelijker
en pijnlijker beginnen te worden, toenemen.
Nederland lijkt hierbij een voorloper-rol te vervullen. Exploreren naar nieuwe velden is hier de
facto vrijwel onmogelijk geworden. Het totaalpakket aan geologie, belastingen en regulering
is nu bijzonder onaantrekkelijk geworden in
vergelijking met het Verenigd Koninkrijk of
Noorwegen. De nieuwe mijnwet brengt een
grote hoeveelheid extra werk met zich mee om
vergunningen voor nieuwe boringen of velden
te verlenen. Het aantal ambtenaren dat bij het
Ministerie van Economische Zaken (EZK) hieraan werkt is substantieel verminderd en de
achterstand in het verlenen van vergunningen
is tot record-hoogte gestegen. Het maakt het
functioneren van de olie- en gasindustrie in
Nederland op den duur onmogelijk.
Voortzetten gaswinning in
Groningen niet meer acceptabel  /
In een recent uitgekomen artikel (Groningen
gas: the loss of a social license to operate) bij

. opendata

Seismische & akoestische database KNMI
De afdeling R&D seismologie en akoestiek van
het KNMI (website: rdsa.knmi.nl) verzamelt al
sinds het begin van de vorige eeuw waarnemingen
van aardbevingen. Dit zijn zowel geïnduceerde
aardbevingen (b.v. het gevolg van mijnbouw of
gaswinning) als natuurlijke aardbevingen die met
name in Zuid-Limburg voorkomen en gerelateerd
zijn aan de tektonisch actieve Ruhrdalslenk.
De data wordt verzameld door een groot aantal
meetstations die verspreid door Nederland en
met name in Groningen zijn geplaatst. Ook kan
men een waargenomen aardbeving melden en
rapporteren hoe de beving is ervaren en of deze
schade heeft aangericht.
De database wordt door het KNMI onder meer
gebruikt om inzicht te krijgen in de locaties van
de aardbevingen en om per regio een ‘hazardkaart’ te genereren van de dreiging van geïnduceerde aardbevingen. Dit helpt bij het plannen
van de mate van versteviging voor huizen, met
name in de provincie Groningen.
Het KNMI overziet tevens een netwerk van
bovengrondse akoestische sensoren waarmee
trillingen veroorzaakt door een overvliegend

vliegtuig, een voorbijrijdende vrachtauto of een
aardbeving worden onderscheiden. De gevoelservaring van een trilling kan hetzelfde zijn maar
een zeer verschillende oorsprong hebben.
Door de data beschikbaar te maken voor het
publiek wil het KNMI transparantie brengen in
wat er waar gemeten wordt. Gebruik van hun
data voor onderzoek aan universiteiten of hogescholen moedigt het KNMI aan.
De pagina met het seismisch en akoestisch
dataportaal toont chronologisch de aardbevingen die zijn waargenomen in Nederland: het
type beving, de grootte, locatie, datum, tijd en
diepte. Ook kan vanuit het dataportaal de ruwe
data van de meetstations worden aangevraagd
en geëxporteerd in diverse formats waaronder
GIS, Inventory en SEED. Deze specialistische
datasets kunnen voor eigen onderzoek kosteloos worden gebruikt.
De database omvat ook de geregistreerde aardbevingen op de Nederlandse eilanden in het
Caribisch gebied.

Wenche Asyee

Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns
Jilles van den Beukel is zelfstandig geofysicus en
energieanalist, Lucia van Geuns is strategisch
adviseur van Energie HCSS
Dit artikel verscheen eerder op
https://www.energiepodium.nl/artikel/risicos-voorde-fossiele-industrie-nemen-toe 20 maart 2019

De afdeling R&D seismologie en akoestiek wil de samenleving informeren over de effecten van
aardbevingen, explosies en vulkaanuitbarstingen. Bron KNMI.
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het Haags Centrum voor Strategische Studies
(HCSS) reconstrueren wij wat er aan de beslissing tot het stopzetten van de gasproductie
in Groningen vooraf ging vanuit geologisch,
financieel en maatschappelijk oogpunt. Tegen
een achtergrond van een verlies aan maatschappelijke acceptatie brachten een omkering
van de bewijslast en de toepassing van een
relatief strikte norm voor veiligheid (ongeacht
het grote economische belang van Groningen
gas) een grote toename van de kosten met zich
mee (die voor een groot deel door operator
NAM werden gedragen). Electoraal viel een
lange-termijn voortzetting van de Groningen
gasproductie niet meer te verdedigen; met
name niet in combinatie met de herverdeling
van kosten en baten tussen staat en NAM die
noodzakelijk was om de NAM te bewegen tot
een voortzetting van de productie.
Een analyse van kosten en baten speelde
nauwelijks meer een rol. Met de 500 miljard
kubieke meter gas die nu in de grond blijft,
loopt de overheid vele tientallen miljarden
euro mis. De hogere import van Russisch gas
in Europa, in combinatie met de 30% hogere
bijdrage aan klimaatverandering door Russisch
gas, doen op dit moment alle vooruitgang door
een toename van de Nederlandse elektriciteit
uit zon en wind vele malen teniet.
Als de maatschappelijke acceptatie verdwenen
is, kan dat einde oefening betekenen voor de
olie- en gasindustrie in een land, ongeacht de
consequenties voor financiën en klimaat.

. geofoto
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Ongeveer 45°02’24” Noord en 06°00’50” Oost
Ondanks het toenemende gebruik van digitale datasets, computermodellen en ‘virtual reality’, blijven veldwerk en excursies een fundamenteel onderdeel van de meeste aardwetenschappelijke curricula,
omdat een goed begrip van geologische processen, die zich afspelen
op zeer variabele schalen van ruimte en tijd, van cruciaal belang is
voor betrouwbaar (wetenschappelijk) onderzoek, data-interpretatie
en 3D/4D modelleren.
In verband met de grote uitdagingen op het gebied van aardwetenschappen en energie is in 2014 het ‘College of Doctoral Training’ (CDT)
opgezet in Groot-Brittannië, een samenwerkingsverband van de NERC
(Natural Environment Research Council), 17 Britse universiteiten en
8 energiebedrijven. Sinds 2014 hebben in totaal 150 promovendi zich
hiervoor ingeschreven (waarvan er nu reeds 25 zijn gepromoveerd),
in 5 jaarlijkse ‘intakes’ van 30. Toegelaten studenten mogen per jaar
3 tot 4 weken wetenschappelijke en bedrijfsgerichte cursussen volgen,
waaronder een aantal geologische excursies naar o.m. Engeland, zuid
Spanje, Ierland en Frankrijk.
Op de foto staat een groep van CDT promovendi, uit verschillende
aardwetenschappelijke disciplines, een panorama te schetsen in de
Franse Alpen tijdens een werk-excursie over ‘rifted continental margins’.
Zij staan op een uitzichtpunt bij het dorpje Villard-Reymond, op 1750 m
hoogte, en bekijken de ‘basement/cover’ geologie van de westelijke
hellingen van het tegenoverliggende Les Grandes Rousses massief, dat
pieken heeft tot boven 3400 m. Dit complexe massief, dat in palaeogeografische zin behoort tot de Dauphinois Mesozoïsche rift zone in
de westelijk Alpiene Tethys, omvat een pre-Trias (kristallijne) ondergrond en een dik pakket syn-rift sedimenten (Onder tot Midden Jura),
beide bedekt door jongere post-rift afzettingen van Boven Jura tot
Onder Krijt ouderdom. Tektonische verkorting van de Dauphinois
zone gedurende het Tertiair resulteerde in sterke verplooiing, bekkeninversie en laaggradige metamorfose.
Links-midden op de foto ligt het uitgebreide wintersportgebied van
Alpe d’Huez, op een hoogte van circa 1800 m. Alpe d’Huez is onder
Nederlanders een begrip door een zomers sportevenement, de Tour de
France. Dit bergdorp was al 30 keer de finishplaats van een etappe in
de Ronde van Frankrijk, de laatste keer in juli 2018, de maand waarin
deze foto is genomen. De beklimming, die begint bij Le Bourg d’Oisans
op een hoogte van ongeveer 715 m, is 14 km lang met 21 (van boven af)
genummerde haarspeldbochten, en een gemiddeld stijgingspercentage
van 8%. Nederlandse wielrenners waren hier in het verleden achtmaal
winnaar, en Hennie Kuiper, Joop Zoetemelk en Peter Winnen wonnen
zelfs tweemaal. Bocht Zeven staat bekend (en is berucht) als de ‘Nederlandse bocht’.
Voorts is Alpe d’Huez al sinds 2006 op de eerste donderdag van de
maand juni het decor van de zogenaamde Alpe d’HuZes, een door
Nederlanders georganiseerd uniek sportief evenement om geld in te
zamelen voor KWF Kankerbestrijding, onder de motto’s ‘de klim van
je leven’ en ‘opgeven is geen optie’. Op één dag beklimmen ongeveer
5000 gesponsorde deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend –
tot maximaal zes keer – de steile route naar Alpe d’Huez. Chapeau !
Tekst en foto: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

			 Systeem Aarde,
Sport en Sponsoring in de Franse Alpen
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. onderzoek

Hitte in de stad
Er zit vaart in de verstedelijking van Nederland. In 2030 zullen bijna 700.000 meer mensen de grote
en middelgrote steden bevolken dan nu. Dat is 75% van de bevolkingsgroei in die periode. Steden
zijn over het algemeen warmer dan het omliggende platteland. En ook het klimaat verandert.
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De KNMI klimaatscenario’s (zie kader) geven
aan dat hittegolven in de toekomst vaker zullen
voorkomen, met alle nadelige gevolgen van
dien voor de menselijke gezondheid,
arbeidsproductiviteit, en voor
kritieke infrastructuur. Daarom
voeren alle Nederlandse overheden (gemeentes, provincies en waterschappen) de
komende twee jaar een
klimaatstresstest uit.
Hierin wordt stedelijke
hitte een belangrijk
onderdeel. Hittekaarten zijn cruciaal
gereedschap voor
de test. De afgelopen
jaren zijn verschillende typen hittekaarten op basis
van verschillende
indicatoren ontwikkeld bij de
diverse onderzoeksbureaus. Sommige
kaarten gebruiken
het aantal tropische
nachten (minimum
luchttemperatuur >20 °C)
op wijkniveau, andere tonen
oppervlakte-temperaturen
verkregen via remote sensing
op een veel fijnere resolutie.
Gebruikers vinden het vaak lastig
om dit soort verschillende kaarten te
duiden. Om uniformiteit aan te brengen en

de klimaatstresstest te faciliteren is een ‘recept’
voor een standaard hittekaart met een resolutie van één vierkante meter ontwikkeld,
zodat maatwerk geleverd kan worden.
Gekozen is voor de Physiological
Equivalent Temperature (PET)
als hitte-maat, een gevoelstemperatuur die rekening
houdt met de warmte
balans van een mens bij
verschillende weersomstandigheden. Deze
maat heeft daarmee
de meest fysische
achtergrond, en
fysiologen hebben
al een grenswaarde
bepaald waarboven
PET problemen
oplevert, n.l. bij
PET >23 °C. Een PET
van 23 °C in de
buitenlucht betekent dat je als mens
evenveel warmte
ervaart als in een
kamer die tot 23 °C
is opgestookt. Wind
heeft hierin een positief
effect, want die zorgt voor
een makkelijker afvoer van
warmte van het lichaam naar
de atmosfeer. Daarentegen veroorzaken zonnestraling en een hoge
luchtvochtigheid een verhoging van de
gevoelstemperatuur. Om deze zeer lokale

Figuur 1: Illustratie van de sky-view factor voor het marktplein in Wageningen.
Foto: Michiel van der Harst

weersomstandigheden te kunnen representeren
combineren we meteorologische kennis met
cruciale hoge-resolutie geo-informatie. De stad
Wageningen is het testbed voor de standaardhittekaart omdat traverse metingen (langs
specifieke trajecten door de stad per bakfiets
verzamelde metingen van parameters nodig
voor de berekening) van de PET beschikbaar
zijn voor de validatie. Het eindresultaat is
een standaard hittekaart op basis van een
GIS benadering voor een specifiek uitgekozen
hittedag (zie onder kopje ‘Hitte in beeld’) in
het seizoen van april – september. Ook hebben
we onderzocht hoe deze hittedag zich zal
gedragen in 2050 onder het KNMI WH-klimaat
scenario (zie kader).
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Hitteberekening  / De PET wordt berekend op basis van meteorologische variabelen,
en met de zogenaamde sky-view factor, de
fractie zichtbaar hemelgewelf vanaf de grond
(Figuur 1). Smalle straten hebben een lage
sky-view factor, en vangen overdag dus weinig
zonnestraling in. ’s Nachts beperkt een lage
sky-view echter de afkoeling omdat uitstraling
naar de hemel maar over een klein oppervlak
plaatsvindt. Ook zorgt een lage sky-view factor
voor een lage ventilatie door de wind. Voor een
variatie aan kenmerkende 3D straatconfiguraties
heeft een geavanceerd 3D warmtebalansmodel
voor het menselijk lichaam, berekeningen
uitgevoerd. Daarop gebaseerd is een empirisch
model ontwikkeld dat snel een hittekaart kan
produceren op basis van geo-informatie.
Om de wind, zonnestraling en luchttemperatuur op een bepaalde plek in de stad uit te
kunnen rekenen gebruiken we enerzijds
meteorologische waarnemingen op het nabijgelegen rurale KNMI weerstation, en anderzijds
geografische datasets (luchtfoto’s, landgebruik,
hoogte, bomenbestand etc.). Allereerst schatten
we het stedelijk warmte-eiland: hoeveel graden
warmer is het op verschillende plekken in de
stad dan op het platteland, de luchttemperatuur in de stad is vaak hoger. Overdag wordt
veel zonne- en warmtestraling opgeslagen in
gebouwen, en deze opgeslagen warmte wordt
’s nachts weer aan de lucht teruggeven. Door
de grote stedelijke warmtecapaciteit ontstaat

Boven: Figuur 2. PET Hittekaart voor de stad Wageningen voor 1 juli 2015,
12:00 – 18:00 uur lokale tijd.
Onder: Figuur 3. PET Hittekaart voor de stad Wageningen voor 1 juli 2015,
12:00 – 18:00 uur lokale tijd, getransformeerd naar het KNMI WH scenario
voor 2050.

een kaart te maken was vastgesteld (welke stad/
straateigenschappen en welke meteorologische
gegevens hebben we nodig) is voor Wageningen
de hittekaart gemaakt voor de warme zomerdag 1 juli 2015, toen een maximum lucht
temperatuur van 33 ºC op het nabijgelegen
KNMI-station werd bereikt. De PET-waarden in
Figuur 2 zijn het gemiddelde tussen 12:00 en
18:00 uur lokale tijd. Door deze gemiddelden
te gebruiken worden exact de langlevende
hotspots in beeld gebracht, en niet de plekken
die een enkel moment in de zon liggen. Zo’n
dag komt typisch eens in de 5.5 jaar voor in het
huidige klimaat (1:1000 hittedag). De maximale
PET-waarden worden gevonden op locaties met
veel zonuren, waar bovendien de wind flink
wordt afgeremd door een groot dwarsoppervlak aan gebouwen. Deze plekken zijn te vinden
bij hogere appartementen, rotondes en pleinen.
Het koelst zijn de plaatsen onder bomen.
Andere koele gebieden zijn open parken, zoals
de wijk Wageningen-Noordwest. De berekende
PET is maximaal 46 ºC. Aan de warmte aan
de westzijde van Wageningen is te zien dat

Toekomst  / Het doel van dit soort kaarten
is om op een kwantitatieve wijze de warme
plekken in een stad te vinden. Daarmee kunnen
overheden gericht een risicodialoog voeren
met belanghebbenden en adviesbureaus over
het hittebestendig maken van hun stad. De
methode maakt het in principe ook mogelijk
om klimaatadaptatieve maatregelen door te
rekenen, zoals meer groen in de stad. In de
volgende stap willen we antropogene warmte
en albedo-effecten meenemen in de kaart.
De hittekaart is op 1-m resolutie te downloaden
op: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.
898202
Sytse Koopmans, Bert Heusinkveld
en Gert-Jan Steeneveld
Wageningen Universiteit,
sectie Meteorologie en Luchtkwaliteit

KNMI’14-klimaatscenario’s

GH

Hoge waarde

Hitte in beeld  / Nadat het ‘recept’ om

de wind uit het oosten kwam. De wind is hier
nog gereduceerd ten opzichte van het platteland wat tot een verhoging van de PET leidt.
In het toekomstig klimaat stijgt de maximale
PET tot 49 ºC. Gemiddeld is de toename in het
KNMI’14 WH-scenario voor 2050 3,2 °C, waarbij
de PET-toename op onbeschaduwde plekken
ca. 0,5 °C hoger is dan op beschaduwde plekken (Figuur 3).
De kaart is gevalideerd tegen PET-waarnemingen die met de bakfiets zijn verzameld. De
reikwijdten van de gemodelleerde en gemeten
PET komen goed overeen. Wel is er relatief
veel spreiding tussen de gemeten en de gemodelleerde wind. De berekende wind bevat de
grootste onzekerheid, doordat de wind in de
stad erg variabel is in ruimte en tijd.

Om de circa acht jaar publiceert het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een
nieuwe samenvatting over de kennis van het
wereldwijde klimaat, en klimaatsverandering.
Deze kennis is vaak te grof voor direct gebruik
op schaal van een regio, land, of stad. De KNMI’14
scenario’s vertalen de kennis in het IPCC 2013rapport naar Nederland. De KNMI’14 scenario’s
omvatten vier scenario’s voor de ontwikkeling
van het klimaat in Nederland tot 2100 (Figuur 4).
Hierin onderscheiden we de G-scenario’s en
W-scenario’s op basis van verwachte wereldwijde
temperatuurstijging als gevolg van verschillende
scenario’s voor de emissie van broeikasgassen
(G: emissiereductie, W: ‘business as usual’).
Verder onderscheiden we regimes op basis van
grootschalige luchtstromingspatronen (L: weinig
verandering van luchtstromingspatroon, H: grote
verandering luchtstromingspatroon). Bij de
H-scenario’s hebben hogedrukgebieden een
grotere invloed op het weer en komt de wind
vaker uit het oosten. In de zomer betekent dit
een toename in zonnestraling, en aanvoer
van warme lucht vanaf het Europese continent
(KNMI, 2015). Het aantal warme zomerdagen
neemt toe, net als de kans op hittegolven.
Juist dit weertype is ook bevorderlijk voor het
optreden van stedelijke warmte-eilanden.

WH

Gematigd

GL

Warm

Lage waarde
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er een dagelijkse gang (temperatuursverloop)
in het stedelijke warmte-eiland met het temperatuursmaximum een aantal uren na zonsondergang. Door een relatief gebrek aan groene
vegetatie is het verkoelend effect van verdamping relatief klein. In de hittekaart wordt het
stedelijk warmte-eiland geschat via de sky-view
factor op wijkniveau, en de vegetatiefactor uit
luchtfotos (NDVI) en landgebruik. Locaties
en hoogtes van gebouwen worden gebaseerd
op de algemene hoogtekaart Nederland en
de TOP10NL landgebruikskaart. Samen met
informatie uit het landelijk bomenbestand
wordt de terreinruwheid van de stad, en daarmee de windreductie in straten, geschat. Voor
de factor zonnestraling is er een schaduwkaart
nodig die op uurbasis berekend wordt met de
algemene hoogtekaart Nederland.

KNMI klimaatscenario’s

Verandering van luchtstromingspatroon

Alle Nederlandse overheden (gemeentes, provincies en waterschappen)
voeren de komende twee jaar een klimaatstresstest uit.

WL

Wereldwijde temperatuurstijging
Figuur 4: Overzicht van de verschillende KNMI’14
klimaatscenario’s

. hydrologie

Grondwater voor de
Bengaalse tijger

Tijger in het Bardiya Nationaal Park.
Foto: Esther Leystra

Elke ochtend vertrekken er jeeps vol toeristen naar een van de takken van de Karnali,
de grootste rivier in het Bardiya Nationaal Park (Nepal). Dit zijn de plekken waar de
meeste wilde dieren worden gespot, met als hoogtepunt de bedreigde Bengaalse tijger.
De meest voor de hand liggende reden hiervoor is dat de rivier de belangrijkste bron is
van drinkwater. Dit is echter niet het enige verband tussen de hydrologie en de tijger.

De grenzen van het Bardiya Nationaal Park (luchtfoto GIS)
Bron: Copernicus, Sentinel-2A data 2019. Verwerkt door ESA. https://landsatlook.usgs.gov/sentinel2/viewer.html
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De vegetatie langs de Karnali rivier wordt
gekenmerkt door graslanden. Dit is het leefgebied voor herten, het belangrijkste prooidier
van de tijger. Kortom, zonder graslanden geen
tijgers. De graslanden in de rest van het park
zijn al grotendeels verdrongen door struiken
en bossen. Langs de rivier wordt dit mogelijk
voorkomen door een hoog grondwaterpeil.
Zouden de graslanden toch overgaan in het
volgende vegetatiestadium, dan zorgen de
jaarlijkse overstromingen van de Karnali tijdens
de moesson ervoor dat deze vegetatie weer
weggespoeld wordt.
De rivier de Karnali is onderhevig aan veranderingen en onduidelijk is wat de gevolgen
hiervan zijn op de rivier en de waterhuishouding
in het park. Daarom heeft de Nederlandse
Himalayan Tiger Foundation (HTF) in samenwerking met het Nepalese National Trust for Nature
Conservation (NTNC) het initiatief genomen
om in de hydrologie te duiken van Bardiya
Nationaal Park. Voor inhoudelijke hydrologische kennis zijn deze organisaties terechtgekomen bij Jasper Griffioen, werkzaam bij
TNO en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Het leek hem een interessant onderzoeks
project voor studenten van de MSc hydrologie.
Zo reisden Jasper, studente Ewa van Kooten
en ik afgelopen najaar samen af naar Bardiya

Nationaal Park voor hydrologisch veldonderzoek. Wij bleven er 3 maanden, Jasper vertrok
na twee weken. Ewa heeft zich gericht op de
Karnali rivier en ik werk aan een verkennend
onderzoek naar de rol van de Karnali in de
grondwaterdynamiek.

Nationaal park  / Het Bardiya Nationaal
Park ligt in de Terai, een relatief vlak gebied
aan de voet van de Himalaya. De ondergrond

van de Terai is gevormd door puinwaaiers
afkomstig uit de Siwalik Hills ten noorden
van het park – waaronder de megapuinwaaier
van de Karnali, die voornamelijk uit grof grind
bestaat. Vlak voordat de Karnali het park
instroomt, splitst de rivier zich in een oostelijke
en westelijke tak. Tot een paar jaar geleden
stroomde het meeste water door het park via
de oostelijke tak, nu heeft de hoofdstroom
zich verlegd naar de westelijke tak. Dat riviertakken zich verleggen is een veelvoorkomend
fenomeen in puinwaaiers, het wordt gestuurd
door sedimentverplaatsing ten gevolge van
sterke rivierstroming. Desalniettemin is de
kans groot dat in dit geval ook de (illegale)
grindwinning in de westelijke tak van de
rivier een rol heeft gespeeld. Daarnaast wordt
er net ten noorden van het park gewerkt aan
een constructie voor grootschalige wateronttrekking uit de Karnali ten behoeve van irrigatie. Ewa maakt een voorspelling over de
impact van de toekomstige wateronttrekking
en verwachte grindwinning op de rivierafvoer
en het bijbehorende rivierpeil. Ze doet dit met
behulp van een 2D hydrodynamisch rivier
model in het Hydrologic Engineering Centre River Analysis System (HEC-RAS). Het model
wordt voornamelijk gekalibreerd op basis van
het debiet in de rivier, dat we op verschillende

Van links naar rechts:
Ewa op een olifant. Foto: Hanne Berghuis
Waterstand meten in diepe put. Foto: Ewa van Kooten
Hanne opent een handpomp. Foto: Ewa van Kooten
Debietmetingen voor de pomptest. Foto: Piet Veel

Ondergrond  / De invloed van het
(veranderende) rivierpeil op het grondwater
hangt mede af van de eigenschappen van de
ondergrond. Daarom begon ik mijn onderzoek
met een analyse van de doorlaatbaarheid van
de ondergrond. Via wat bezoekjes aan lokale
watertorens kwamen we op het spoor van
boorgatmetingen. En dankzij het netwerk van
de medewerkers van NTNC slaagden we erin om
boorgatmetingen van het Nepalese Water Supply
and Sanitation division office te bemachtigen.
Voor drie van de boorgatmetingen was ook een
boorbeschrijving beschikbaar. Zo kon ik de
soortelijke weerstand van de boorgatmetingen
koppelen aan een lithologie. Hieruit bleek dat
de ondergrond over het algemeen overeenkomt
met de eerdere verwachtingen: hij bestaat
voornamelijk uit grof zand en grind, afkomstig
van de megapuinwaaier, met daar bovenop
een meer-afzetting bestaande uit klei of leem.

Interessant was dat deze slecht doorlatende
toplaag niet aanwezig was op de meetpunten
in de buurt van de Karnali. De bovenste laag
wordt kennelijk geërodeerd door de zich
steeds verleggende riviertakken. De ondergrond
is dus het meest doorlaatbaar vlak langs de
rivier.
We hebben het gebied langs de rivier verder
onderzocht met twee putproeven. Met een
putproef bepaal je de totale horizontale doorlaatbaarheid over de gehele dikte van de
watervoerende laag (KD) op basis van de snelheid waarmee de grondwaterspiegel zich herstelt nadat je die plaatselijk hebt verlaagd door
een tijd lang water op te pompen met een
constant debiet. Wij hebben de test uitgevoerd
met een dieselpomp die normaal gesproken
gebruikt wordt om het land te irrigeren. We
dachten slim te zijn door de waterstand te
laten meten met een automatische drukop
nemer, een apparaatje dat de grondwaterstand
meet op basis van de waterdruk. Toen we deze
drukopnemer voor het pompen in de peilbuis
hingen stonden we er alleen niet bij stil dat de
pomp wel eens sterk genoeg zou kunnen zijn
om ook het apparaatje op te zuigen…. Gelukkig
hadden we ook nog handmetingen gedaan.
Uit deze metingen bleek dat de KD-waarde

tussen de 1,9 – 2,8 ·103 m2/dag ligt. Dit is een
behoorlijk hoge waarde, het zou dus niet verrassend zijn als de rivier het grondwater sterk
beïnvloedt.

Toplaag  / Als laatste onderdeel van de
ondergrondanalyse, onderzocht ik de doorlaatbaarheid van de toplaag. Deze laag bepaalt
hoeveel regenwater er kan infiltreren. Met
behulp van een korrelgrootteanalyse in het
laboratorium van drie representatieve bodemmonsters classificeerden we de laag als leem met
een doorlaatbaarheid van ongeveer 0,5 m/dag.
Om een idee te krijgen van de infiltratie van
regenwater hebben we de doorlaatbaarheid
gekoppeld aan de gemiddelde regenvalintensiteit tijdens de moesson. Dit gaf aan dat slechts
23% van het regenwater direct kan infiltreren.
Mogelijk infiltreert  het overtollige regenwater
alsnog op plekken waar de toplaag is geërodeerd.
Grondwaterpeil  / Op basis van de
resultaten met betrekking tot de ondergrond
verwachtten we dat het peil in de Karnali
grote invloed zou hebben op de grondwaterstand. We hebben daarom op verschillende
plekken de grondwaterstand gemonitord
met automatische drukopnemers. Normaal
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plekken hebben gemeten. Zoals eerder genoemd
is de rivier de plek waar de meeste wilde dieren
zich bevinden. Daarom mochten we onze
riviermetingen doen op de rug van NTNC’s
huisolifant Santikilididi (Santikili is haar naam,
didi betekent zus). We voelden ons inderdaad
veilig toen we vanaf deze plek de tijger en de
python tegenkwamen.

te laten zien zonder invloeden van de rivier
of van mensen. In het meest zuidelijke gedeelte van het park, op slechts een paar 100 meter
afstand van de rivier, zakt het grondwater
een stuk sneller, de daling komt overeen met
de daling van het peil in de Karnali – zoals
gemeten door het Nepalese instituut Department
for Hydrology and Meterology (DHM). Dit geeft
aan dat het grondwater veel water verliest
aan de rivier wanneer de rivierstand lager is
dan de grondwaterstand. Dit werd bevestigd
door wat we in het veld zagen: in het zuidelijk
gedeelte van de Karnali was er veel opborrelend grondwater en vorming van ijzeroxides
ten gevolge van kwel. Op nagenoeg dezelfde
(geringe) afstand van de rivier wordt in noordelijke richting de invloed van de rivier steeds
minder. Uiteindelijk lijkt het grondwater
zelfs weer aangevuld te zijn door de rivier, te
zien aan de grondwaterstand van het meest
noordelijke meetpunt die hier nauwelijks is
gedaald.
Een nieuwe put slaan.
Foto: Hanne Berghuis

gesproken hang je een automatische druk
opnemer in een peilbuis. Deze waren in het
gebied helaas niet beschikbaar, dus hebben
wij ze in handpompen gehangen op militaire
posten van het leger dat is gestationeerd in
het park om stroperij tegen te gaan. Daarnaast hebben we ze in handpompen geïnstalleerd bij mensen thuis in de bufferzone, het
bewoonde gebied vlak buiten het park. Ten
slotte hebben we zelf ook nog een peilbuis
laten slaan in het nationaal park. Uit de
grondwaterstandmetingen kwamen interessante resultaten. De grondwaterstanden
waren iets hoger in de buurt van de rivier (1,5
tot 3,7 m onder maaiveld) dan verder van de
rivier (2,7 tot 7,4 m onder maaiveld). Dit ondersteunt de hypothese dat de graslanden zich
voornamelijk langs de rivier bevinden dankzij
de hoge grondwaterstand. In het noorden van
het park, op grote afstand van de rivier, zakte
de grondwaterstand na de moesson met een
constante snelheid van 7 tot 8 mm/dag. Dit
lijkt de algemene daling van het grondwater

Isotopen  / Onze bevindingen hebben we
gestaafd met isotopenonderzoek. Het idee is
dat de Karnali deels bestaat uit smeltwater.
Smeltwater is over het algemeen lichter van
isotopensamenstelling dan lokaal regenwater
omdat tegen de tijd dat waterdamp de koude,
hoge bergen heeft bereikt, een groot deel van
de zwaardere isotopen er al uitgeregend zijn.
Dit zou dus betekenen dat je op basis van de
isotoopsamenstelling van het grondwater kunt
bepalen of het grondwater afkomstig is van de
rivier of van regeninfiltratie. Wij hebben het
regenwater gemonsterd tijdens de enige regenbui die we meemaakten, we hebben het rivierwater gemonsterd op verschillende plekken in
de Karnali en we hebben grondwatermonsters
genomen op een aantal plekken in Bardiya
Nationaal Park en de bufferzone. Het rivierwater bleek inderdaad meer lichte isotopen
te bevatten dan het regenwater. Het relatief
lichte rivierwater vonden we niet terug in het
grondwater in het zuiden van het park, met
uitzondering van het bewoonde gebied. De
lichte isotopen die we daar vonden kunnen het
best worden verklaard door de irrigatie van de
velden met Karnali rivierwater via betonnen

kanaaltjes die door het gebied lopen. Dit is
blijkbaar een substantiële aanvulling op het
grondwater. Bovendien ondersteunt de geringe
invloed van de Karnali op de isotoopsamenstelling van het grondwater in het zuiden van
het park de eerdere conclusie dat het grondwater daar met name naar de rivier toestroomt
in plaats van andersom. Ook was het Karnali
water dat we in het zuiden van het park
bemonsterden zwaarder dan in het noorden
van het park; dit geeft ook aan dat het lichte
rivierwater in de tussentijd gemengd is met
het zwaardere grondwater. Het grondwater
in het noorden van het park was op sommige
locaties slechts iets lichter dan in het zuiden.
Dit ontkracht niet dat er rivierwater richting
het grondwater is gestroomd, maar het geeft
wel aan dat dit slechts in beperkte mate
plaatsvond.
Tot slot, dit onderzoek laat zien dat het peil
in de Karnali inderdaad belangrijk is voor het
grondwaterpeil in de buurt van de rivier, maar
dat de Karnali met name de grondwaterstand
verlaagt in plaats van verhoogt. Ondanks het
verlies aan de Karnali waren de grondwaterstanden in de buurt van de rivier over het
algemeen alsnog relatief hoog. We hebben
de grondwaterstanden alleen in het najaar
gemeten. In het voorjaar zakt de rivier nauwelijks meer, het is dus aannemelijk dat in die
periode van het jaar de grondwaterstand wél
op peil wordt gehouden door de Karnali. Het
zou daarom interessant zijn als het onderzoek
uitgebreid zou worden naar de rest van het
jaar. Daarnaast is het zeker de moeite waard
om kwantitatieve voorspellingen te doen over
de invloed van potentiële veranderingen in
de Karnali op de grondwaterstand. De beste
manier om dit te doen is om een model te
maken dat aansluit op het hydrodynamische
model van de Karnali. Ik kom hier helaas niet
meer aan toe, maar ik denk dat ik wel een
goede voorzet heb gegeven met dit verkennende onderzoek, met name met betrekking
tot de eigenschappen van de ondergrond.
Hanne Berghuis
h.s.berghuis@students.uu.nl

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Rue de Béthune 49, Rijsel

Foto’s: Timo G. Nijland

Rue de Béthune 49, Rijsel (detail)

S. Roque, Lissabon

S. Antonio dei Portoghesi, Rome

. stukje steen
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Grand Antique / Grand Antique, voluit Grand
Antique d’Aubert en bij de Romeinen bekend als Marmo
Celticum, ook wel Marmo d’Aquitania genoemd, is een
spectaculair zwart-witte kalksteenbreccie uit het BovenAptien. Polijstbaar en dus ‘marmer’ voor de steenhou
wer en architect. De steen komt van het gehucht Aubert,
bij Moulis in het dal van de Lez in de Ariège, een kilome
ter of tien van St. Girons aan de voet van de Pyreneeën.
Het is door de eeuwen heen een gewilde en prestigieuze
steen geweest, die in de Oudheid in grote hoeveelheden
naar Rome en Constantinopel geëxporteerd werd. Nadat
de groeves in de 3e eeuw in onbruik raakten, werd de
steen veelvuldig hergebruikt. Zo komt hij voor aan de St.
Pieter, de S. Maria Maggiore, de Gesù, de S. Antonio dei
Portoghesi en in de S. Andrea della Valle in Rome, de
Hagia Sophia in Istanbul, de kapel van St. Jan de Doper
in de S. Roque in Lissabon en de S. Marco in Venetië. In
de 17e eeuw wordt het voorkomen herontdekt en gedu
rende enige decennia geëxploiteerd, om na sluiting van
de groeve in de 19e en 20e eeuw opnieuw ontgonnen te
worden. Dan wordt de steen onder andere gebruikt voor
het grafmonument van Joseph Napoléon in Les Invalides
en in de Opéra Garnier in Parijs. De eerste decennia van
de vorige eeuw vindt de Grand Antique ook zijn weg
naar de Verenigde Staten, zoals aan het Roosevelt hotel
in New York. Altijd toegepast voor prominente architec
tuur. Des te opmerkelijker om in Rijsel tegen een deels
geruïneerde winkelpui aan te lopen, geen groots, impo
nerend gebouw, maar met een gevelelement volledig uit
gevoerd in Grand Antique. Precieze ouderdom en archi
tect zijn onzeker, maar waarschijnlijk dateert het uit de
jaren ’20 van de vorige eeuw. Voor wie er langs wil lopen:
Rue de Béthune 49.

. agenda

. in memoriam
Dit artikel verscheen eerder op
https://www.energiepodium.nl/artikel/risicos-voorde-fossiele-industrie-nemen-toe 20 maart 2019

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 2019
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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 website en in volgende edities van de Geo.brief.

Marc de Jonge
Op 27 april 2019 is Marc de Jonge geheel
onverwachts op 57-jarige leeftijd overleden
aan een hartstilstand. Marc werkte bij NWO in
diverse senior posities en was verbonden aan
Aardwetenschappen en Astronomie.
Marc studeerde geofysica aan de Universiteit
Utrecht en promoveerde daar in 1995 op het
onderwerp Geodynamische ontwikkeling en
mantelstructuur. Promotor was Rinus Wortel,
copromotor Wim Spakman. Zijn veelzijdige
kennis bracht hem eerst naar de Belgische
farmaceutische industrie, waarna hij in 2010
in dienst kwam bij NWO.
Cijfers kenden voor Marc geen geheimen. Daarvan
gebruikmakend was hij een kei in het boven tafel
krijgen van de feiten: onmisbaar voor beleids
vorming en beslissend in strategische kwesties.
Marc heeft bij NWO cruciale bijdragen geleverd
aan het optimaliseren van een transparant en
eerlijk subsidiegevend proces. Hij ontwikkelde
de statistiek voor de verwerking van commissieleden-scores, het in elkaar schuiven van rang
lijsten, de berekening of een willekeurige andere
commissie een vergelijkbare lijst van toekennin-

gen had opgeleverd. Hij wist feilloos uit te leggen
of een uiteindelijke ranking statistisch afwijkend
was of niet. NWO verliest zijn expert en vraagbaak op deze onderwerpen.
De laatste jaren was Marc zeer actief voor (inter)
nationale onderzoeksinfrastructuren. Zo werd hij
de nationale vertegenwoordiger voor Europese
onderzoeksinfrastructuren zoals ICOS en EPOS.
Hij stond aan de wieg van het Origins Center,
waar de aardwetenschappen met vele andere
disciplines zijn verbonden; typerend voor zijn
denkwijze.
Nooit drong hij zich op de voorgrond, maar op
de achtergrond had hij een enorme invloed. Hij
bracht met zijn kennis, humor en soms milde
spot nuance in discussies aan. Hij nam steeds de
tijd om dingen uit te leggen op een vriendelijke
en rustige manier. De kennis die hij deelde kon
van een dusdanig niveau zijn dat je daarna even
moest bijkomen.
NWO wenst zijn vrouw Rian, zijn zoon Felix en
andere familieleden veel sterkte toe met dit
grote verlies.

4 november 2019
13th edition of EAGE Education Tour by Dr. Ian
Jones: “Velocities, Imaging, Waveform InversionThe Evolution of Characterizing the Earth’s
Subsurface”. Shell International, Carel van
Bylandtlaan 30, Den Haag.
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NIEUWE KNGMG-LEDEN
J.J. Dijkstra
T.A. van Duinen
R. Wentinck
D.D.W.L. Kuijpers

OVERLEDEN KNGMG-LEDEN
W.J.M. van der Linden
W.J. van den Bosch

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
H.C.J. Wieringa
A. Kellermann Slotemaker

. aankondigingen

Vooraankondiging Jaarlijkse reünie Stichting
Geologisch Instituut Amsterdam
De reünie voor de Amsterdamse geologen vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 november 2019,
in de Sportkantine ASV Swift, Plantage Parklaan 20A te Amsterdam.
Aanvang 18:00 uur. De Instituutslezing wordt uitgesproken door Phil Westerhof en is getiteld:
“Systematic Mineral Resource Development: New Techniques, New Targets, Old Challenges”.
WInfo: www.sgia.nl

. oproep

Oproep inzendingen Jelgersma- en
Escherprijs studiejaar 2018/2019
Het KNGMG kan jaarlijks prijzen uitreiken voor
de beste afstudeerscriptie van studenten van een
opleiding Aardwetenschappen in Nederland.
Een scriptie kan een nieuwsgierigheids-gedreven,
toegepast of interdisciplinair karakter hebben.
Voor een nieuwsgierigheids-gedreven onderwerp
zijn originaliteit en hypothesevorming de belangrijkste criteria; bij een toegepast onderwerp kijkt
de jury vooral naar het vernieuwende en probleem
oplossende karakter; en bij onderwerpen die
gebaseerd zijn op een interdisciplinaire aanpak
wordt met name gelet op innovatieve ideeën.
Onafhankelijke jury’s bestaande uit aardwetenschappers uit de academia, kennisinstellingen en
industrie beoordelen de ingezonden scripties.
De beste Bachelor-scripties kunnen ingezonden
worden voor de Jelgersmaprijs, vernoemd naar
dr. Kiek Jelgersma, vooraanstaand wetenschapper
bij de Rijks Geologische Dienst. De prijs van 750
euro wordt gesponsord door TNO-Geologische
Dienst Nederland.
De beste Master-scripties kunnen ingezonden
worden voor de Escherprijs, vernoemd naar de
Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr.
B.G. Escher, schrijver van handboeken, mede

ook voor amateurs om de wetenschap onder de
aandacht van de samenleving te brengen. De
winnaar van de Escherprijs ontvangt een bedrag
van 2500 euro beschikbaar gesteld door Shell.
Beide prijswinnaars ontvangen een oorkonde,
een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een
uitnodiging om te publiceren in het Netherlands
Journal of Geosciences.
Denkt u zelf in aanmerking te komen voor de prijs
of begeleidt u een student van wie de scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan de scriptie digitaal
(als pdf-file) naar het secretariaat van het KNGMG
(kngmg@kngmg.nl) onder vermelding van de
prijs waarvoor deze is ingediend. De inzending
dient voorzien te zijn van een korte inleiding
van de scriptiebegeleid(st)er waarin het aantal
weken dat er aan dit werk besteed is vermeld
wordt. De sluitingsdatum voor inzendingen is
1 oktober 2019.
De jury’s hopen weer een groot aantal scripties
te mogen ontvangen!
Voor meer informatie zie www.kngmg.nl/
escherprijs en www.kngmg.nl/jelgersmaprijs

Vooraankondiging
conferentie
‘FROM THE NORTH SEA LOWLANDS
TO THE CELTIC SHELF EDGE:
RECONSTRUCTING CHANGING
ENVIRONMENTS FOR THE PAST
500 KYRS’
Van 18 t/m 20 november 2019 vindt bij Media Plaza in
Utrecht een internationale conferentie plaats die zich
richt op uitwisseling en koppeling van kennis over middenPleistocene tot hedendaagse geologische processen en
landschapsontwikkeling voor de zuidelijke Noordzee, het
Kanaal en de Keltische Zee; de zoektocht naar directe
en indirecte aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid in en kolonisatie van nu verdronken landschappen;
inventarisatie van mogelijkheden om gezamenlijk te
profiteren van veel nieuwe ondergrondgegevens verzameld in het kader van offshore windparkontwikkeling;
en discussie over potentiële onderwerpen en subsidiemechanismen voor onderzoek dat laat-Kwartaire
sedimentarchieven van noord tot zuid samenbrengt.
Onze doelgroep omvat o.a. Kwartairgeologen, sedimentologen, geomorfologen, geoarcheologen, klimaaten zeespiegelexperts, GIA-modelleurs en (micro-)
paleontologen. Verwachte aantal deelnemers: ca. 200.
De belangrijkste thema’s worden ingeleid door prof.
dr. P. Gibbard (University of Cambridge), dr. N. Barlow
(University of Leeds), dr. L. Amkreutz (Rijksmuseum
van Oudheden en Universiteit Leiden), prof. dr. V. Van
Lancker (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Universiteit Gent) en dr. S. Toucanne
(Ifremer).
Organisatiecomité: dr. S. van Heteren en M.A.M. VissingaSchalkwijk (TNO - Geologische Dienst Nederland), dr. T.
Missiaen (Vlaams Instituut voor de Zee), prof. dr. M. De
Batist (Universiteit Gent), prof. dr. V. Gaffney (University
of Bradford) en prof. dr. G.J. Reichart (NIOZ en Universiteit Utrecht).
Meer informatie: https://www.tno.nl/en/about-tno/
events/2019/reconstructing-interconnectedenvironments-for-the-past-500-kyrs/.
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