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Zand erover
Dit is mijn laatste ‘van het bestuur’. Het voorzitterschap
van het KNGMG heb ik afgelopen juli overgedragen aan Bob
Hoogendoorn. Ik kan me geen betere opvolger voorstellen:
Bob staat midden in het Nederlands geologische speelveld
en is bovenal gemotiveerd om het genootschap eigentijds
door te ontwikkelen.
Tijd om terug te blikken op zes jaar voorzitterschap. Er is hard
gewerkt om ons Genootschap, met een zo klassieke naam,
springlevend en modern te houden. De aanbevelingen van
de commissie toekomstvisie uit 2015 gingen over meer zichtbaarheid, een pro-actieve website en digitale communicatie.
Er is inmiddels veel tot stand gebracht. Maar ondanks het feit
dat onze aardwetenschappelijke belangenvereniging veel
bijval krijgt bij studenten, onderzoekers en professionals, is
er maar zeer beperkt aanwas van individueel lidmaatschap.
Het KNGMG is hierin niet uniek; verenigingen op allerlei
gebied hebben momenteel met hetzelfde fenomeen te kampen.
Er is kennelijk nóg meer nodig om ons een meer prominent
imago te geven, waardoor het KNGMG aantrekkelijker wordt
voor de aardwetenschappelijke gemeenschap met een vanzelfsprekend lidmaatschap binnen de doelgroep. Naast een
efficiënte bedrijfsvoering, meer sponsorgelden en minder
contributie, zal het KNGMG hét platform moeten zijn waar
aardwetenschappers uit verschillende disciplines zich thuisvoelen.
Dit betekent in de eerste plaats dat de banden met de Kringen
verder moeten worden aangehaald. In de afgelopen jaren heb
ik persoonlijk ondervonden dat dit geen gemakkelijke opgave
is. Onderlinge communicatie kan met de huidige technieken
veel beter. Het zou de Kringen makkelijker moeten worden
gemaakt om zich echt onderdeel te voelen van het KNGMG,
bijvoorbeeld door gecombineerde lidmaatschappen en/of
administratieve ondersteuning. Kortom Bob, werk aan de
winkel!
Zelf heb ik inmiddels de leeftijd bereikt waarin niks meer
móet en veel mag. Ik prijs mij gelukkig het drukker te hebben dan ooit en dan ook nog in het mij nog steeds dierbare
vakgebied: adviseren en publiceren over de internationale
energietransitie, doceren over een veranderende rol van
aardwetenschappen in het nieuwe energielandschap (ref 1).
Ik hoef niks meer te bewijzen maar vind het wel stimulerend,
en stiekem ook erg belangrijk, dat de studenten mijn colleges
waarderen. Wat is er nog te wensen over?
Eigentijdse zorgen deel ik wel; zorgen over de leefbaarheid
van onze planeet. Dit klinkt wat zwaar, maar de huidige
7,7 miljard mensen op aarde beleven geologisch-relevante
veranderingen in real time. Wat mij opvalt is dat het aantal

keren dat ‘systeem aarde’ het nieuws haalt flink is toegenomen: een steeds snellere opeenvolging van vaak alarmerende
berichten. Bijvoorbeeld dat de uitzonderlijke branden deze
zomer in het arctisch gebied een duidelijk oorzakelijk verband
hebben met de heetste juni door ons waargenomen. Deze
branden maken flinke hoeveelheden opgeslagen koolstof
dioxide en methaan vrij hetgeen een versterkend effect heeft
op de opwarming van de aarde. Daarbij zullen de zwevende
deeltjes van deze branden uiteindelijk op ijsoppervlakten
neerslaan hetgeen het albedo aantast en het smelten versnelt.
Dat alles doet me denken aan de fraaie voorbeelden van
de invloed van onze soort op het leven op aarde die in de
indrukwekkende Netflix-serie ‘Our Planet’ van David Attenborrough aan bod komen. Op YouTube vat deze communicator
pur sang in een monoloog van vijftien minuten de hoofdrol
van bevolkingstoename op de actuele problematiek nog eens
samen op zijn karakteristieke welbespraakte wijze en doet
daarin een beroep op ieders verantwoordelijkheid (ref 2).
Ik hoop van harte dat Sir David ook influencer zal blijken
te zijn.
Tijdens de EFG-excursie in mei hoorde ik ter hoogte van de
zandmotor bij Ter Heijde dat China de afgelopen vier jaar
meer zand heeft gebruikt voor bouw en infrastructuur dan
de Verenigde Staten in de gehele twintigste eeuw nodig had.
Een feitje dat ook terug te voeren is op economische groei
en bevolkingstoename. Na water worden zand en grind het
meest gebruikt als grondstof, vooral door de cementindustrie.
Ook hier: de negatieve effecten op het milieu zijn ondubbelzinnig en treden wereldwijd op. Zowel fluviatiele als mariene
ecosystemen worden door de zandwinning bedreigd. De
politieke bezorgdheid schiet nog tekort gegeven de urgentie
van de situatie. Een internationaal kader voor verbetering
van het beheer hierover ontbreekt (ref 3).
Mijn taak als voorzitter zit erop: er zijn voldoende ‘kanaries
in de kolenmijn’ die waarschuwen voor genoemde real time
antropogene geologisch-relevante veranderingen. De wetenschappelijke etiologie achter deze waarschuwingen zal door
ons steeds professioneel en dus kritisch moeten worden
getoetst. Voor nu: zand erover.
Lucia van Geuns
ref 1: w
 ww.tudelft.nl/citg/onderwijs/minors/geo-resources-for-the-future/
ref 2: https://youtu.be/JRPmLWYbUqA
ref 3: https://genevaenvironmentnetwork.org/docs/Sand%20and%20
Sustainability%202019%20-%20PM%20launch.pdf

. interview

De voorzittershamer van het KNGMG is sinds deze zomer in
handen van Bob Hoogendoorn. In het dagelijks leven werkt
hij als hoofd van de afdeling toegepaste kustmorfologie bij
kennisinstituut Deltares. In een kennismakingsgesprek met
Geo.brief vertelt hij over zijn dagelijkse bezigheden, zijn
aardwetenschappelijke achtergrond en schetst hij zijn eerste
ideeën voor het verder laten groeien van het genootschap
in de komende jaren. “Een goede vakvereniging is essentieel
voor de beroepsgroep.”
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Meer waarde creëren

Eerlijk gezegd? Nee, hij had niet verwacht dat
hij op een dag voorzitter van het KNGMG zou
worden. Het stond ook niet op zijn wensen
lijstje, erkent Bob Hoogendoorn. “Maar toen ik
werd gevraagd, dacht ik wel: dit is een unieke
kans om iets neer te kunnen zetten.”
Noem het maar ouderwets, maar als aard
wetenschapper vindt hij het belangrijk om
deel te zijn van, en bij te dragen aan, zijn vak
vereniging. Hij schreef zich in als lid van het
KNGMG tijdens zijn promotieonderzoek aan
de TU Delft. Vroeger, toen was lid worden van
een vakvereniging meer een vanzelfsprekend
heid, het hoorde er gewoon bij, reflecteert
Hoogendoorn. Tegenwoordig ligt dat anders:
de traditie om bij een vakvereniging aan te
sluiten is onderhevig aan slijtage – een trend
die niet enkel bij het KNGMG zichtbaar is.
Daar ligt wat Hoogendoorn betreft ook de
crux voor de toekomst van het genootschap.
“Want wat is het KNGMG-lidmaatschap waard
voor de leden, waarom wil iemand lid worden
van het KNGMG? Waar ik mij de komende
jaren op wil richten is het ombuigen van de
traditie om lid te worden omdat het zo hóórt,
naar het creëren van meerwaarde van het
lidmaatschap en een daaruit voortvloeiende
behoefte om lid te willen worden,” zet hij
uiteen.
Het is het einde van de werkweek. Zomerlicht
valt naar binnen door de ramen van het kan
toorgebouw van Deltares in Delft. Hoogendoorn
zit ontspannen achter een dampende kop thee.
Zijn agenda wordt altijd leger naarmate de
week vordert, vertelt hij. Vanaf 2010 werkt hij
bij Deltares, eerst als afdelingshoofd van toe
gepaste geologie en geofysica, sinds kort als
hoofd van het 35-koppige team van de afdeling
toegepaste kustmorfologie. “Deltares is een
zogenaamde TO2-instelling: een toegepast
kennisinstituut zonder winstoogmerk. We zijn
dus niet commercieel, dat is iets wat niet bij
iedereen bekend lijkt. Deltares als geheel
houdt zich bezig met water en ondergrond,
deltatechnologie, waarbij Kwartairgeologie
een belangrijk onderdeel is. Mijn groep richt
zich onder andere op kusterosie, overstroming,
aanzanding, lange termijn kustgedrag. We doen
veel onderzoek in Nederland, maar ook over

de wereld, vooral met projecten in Amerika
en West-Afrika. Ook daar zijn zandige kusten
en hebben ze last van kusterosie.”

Hoe ziet een gewone werkdag er voor jou uit?
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“Dat wisselt, ik zit meer in een weekproces.
’s Maandags maak ik de balans op: wat staat
er op de planning, hoe staan de financiën van
de projecten ervoor? Aan het einde van de week
kom ik toe aan projecten waar ik zelf aan deel
neem. Ik geef leiding aan een groep mensen,
ook dat heeft tijd en aandacht nodig. Vroeger
was ik veel meer een technocraat: ieder pro
bleem kende een technische oplossing. Waar ik
als afdelingshoofd steeds meer achterkom, is
dat je mensen mee moet nemen om een tech
nische oplossing haalbaar te maken. Het proces
om van A naar B te komen is ook belangrijk,
sterker nog, het wordt steeds belangrijker. Je
hebt dus vooral het gesprek aan te gaan om te
zorgen dat je technische oplossing ook wordt
gebruikt of geïmplementeerd.”
Hoogendoorn start zijn carrière als aardwetenschapper met de studie fysische geografie
aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij
afstudeert in geomorfologie. Daarna werkt hij
enkele jaren op de afdeling Risk Management
van ING. Een geomorfoloog in de financiële
wereld van econometrie? “Al tijdens mijn
opleiding kon ik goed met data omgaan, ik
schreef computerapplicaties en macro’s om
data te analyseren. In de opleiding kreeg dit
vrijwel geen plek, maar wel bij keuzevakken.
Daar heb ik goed leren compileren en pro
grammeren – leren door te doen. Ik had er
natuurlijk ook affiniteit voor, ik vond het leuk.
Met die basis heb ik mij staande weten te
houden tussen de econometristen.”
Zijn sprong terug naar de aardwetenschappen
volgt na het zien van een advertentie voor een
‘aardwetenschapper met wiskundige affiniteit’
en hij begint als promovendus bij de onder
zoeksgroep van Salle Kroonenberg aan de
TU Delft. Zijn onderzoek naar evolutie van
rivier gedomineerde delta’s, voltooid in 2006,
is tweeledig, met veel veldwerk en veel model
studies. Het voert Hoogendoorn langs de
Kaspische Zee, brengt hem in Azerbaijan,
Rusland en Indonesië. “Zeker het veldwerk

“Ik zou willen bekijken of
we actiever op kunnen
trekken naar verschillende
aardwetenschappelijke
studieverenigingen”

Maar het grijpt vooral terug op de vraag:
waarom wordt iemand lid van het KNGMG,
wat is het lidmaatschap voor onze leden waard?
Zoals ik het nu zie kunnen we als vereniging
een slag maken in het creëren van meerwaarde
voor leden, en in het vergroten van de deelname
en participatie van leden. Deels hangt dit af van
wat het bestuur leden nog meer kan bieden.
De toekomst moet gaan uitwijzen hoe dat
vorm krijgt.”

was één groot avontuur, maar ook het werken
in Delft was heel aangenaam. We keken of de
morfologie en kustdynamiek waren te vangen
in zeespiegelmodellen en veranderingen in
sedimenttoevoer, terugkijkend in het verleden
en vooruitkijkend in de toekomst.” Voor hij
zijn daaropvolgende postdoc heeft afgerond
wordt hij benoemd tot universitair docent
bij de TU Delft. In 2010 belt Deltares hem,
en Hoogendoorn zet een streep onder zijn
academische tijd.
In zijn jaren werkzaam bij Deltares vervult
Hoogendoorn enkele taken voor het KNGMG.
Vanaf 2011 wordt hij KNGMG-vertegenwoordiger
van de European Federation of Geologists (EFG),
samen met Michiel van der Meulen (hoofd
kartering Geologische Dienst Nederland); in
2013 bekleedt hij de positie van EFG-penning
meester. Nadat hij en Van der Meulen afgelopen
voorjaar de jaarvergadering van de federatie in
Delft organiseerden wordt hij benaderd voor
het KNGMG-voorzitterschap. “Het voorzitter
schap lag niet helemaal in mijn planning,
maar als je het belangrijk vindt, en je hebt er
een mening over, dan mag je voor zo’n verzoek
ook niet weglopen. Een goede vakvereniging
is essentieel voor de beroepsgroep. En om daar
een bijdrage aan te leveren, dat hoort erbij.”

Wat zou het bestuur verder kunnen bieden?

Wat is je visie voor de toekomst van het
KNGMG?
“In de eerste plaats, we zijn moderner dan
we soms denken. We zijn al online actief, we
bieden keuze tussen papier en online, en veel
disseminatie verloopt ook al online. Wat de
toekomst betreft, dit zijn mijn allereerste
gedachten. Het hele denkproces hierover moet
dus nog plaatsvinden, ook met het bestuur.

“Als ik eerst kijk naar enkele van mijn eigen
behoeftes, het is bijvoorbeeld voor mij onmo
gelijk om vakliteratuur goed bij te houden.
Zouden wij vijf wetenschappelijke artikelen
toegankelijk voor leden kunnen maken, ver
gelijkbaar met online nieuwsplatform Blendle,
en zeggen: dit zijn de vijf publicaties die je
deze maand gelezen moet hebben? Iets anders:
in elke sector wordt het publiceren van bevin
dingen gewaardeerd, ook buiten de academische.
Maar hoe groter je werkgebied afstaat van de
academische wereld, hoe moeilijker het wordt
om een artikel goed geschreven en gepubli
ceerd te krijgen. Is het mogelijk dat wij als
vakvereniging een platform bieden voor het
publiceren van korte artikelen? Bijvoorbeeld
over projecten of methodologieën, zowel mooie
als slechte resultaten of ervaringen, zodat
andere mensen er ook van kunnen leren.
Ik denk dat er een behoefte bestaat om derge
lijke ervaringen wereldkundig te maken. Geef
zo’n platform een leuke naam, bied ruimte
aan korte stukken met een analyse, methode,
resultaat en hoofdconclusie. En geef elk artikel
ook een digital object identifier (DOI), een
uniek blijvende permanente link naar het
artikel op het internet.
Dan heb je het echt over waarde creëren, niet
alleen voor jezelf, maar ook voor je eigen
organisatie en de maatschappij. Zo creëer je
ook meer waarde voor het lidmaatschap, tot
het punt dat mensen gaan zeggen: waarom
ben jij nog geen lid?”

Zijn er ook plannen voor de Kringen?
“Iedere startende KNGMG-voorzitter zegt: we
gaan contacten met de Kringen beter aanhalen.

. aankondiging
En ik zeg het ook – maar ik wil ook dat het
bestuur de Kringen meer gaat bieden en zorgen
kan wegnemen. Dus wat hebben Kringen nodig,
wat kunnen wij brengen, en wat kunnen leden
van Kringen weer brengen aan het KNGMG?
Als ik zie hoeveel moeite het ons als genoot
schap al kost om administratie en contributies
te organiseren, laten we dan eens kijken hoe we
elkaar hierin kunnen bijstaan en versterken.
Ik zou ook willen bekijken of we actiever op
kunnen trekken naar verschillende aardweten
schappelijke studieverenigingen, of wij iets
kunnen bieden waar studenten behoefte aan
hebben. Mijn vrouw heeft medicijnen gestu
deerd, zij kreeg via haar vakvereniging bij
voorbeeld een verzekering aangeboden met
voorwaarden voor haar vakgebied. Ook zien
we steeds meer vakgeologen die werken als
ZZP’er, is onder hen een behoefte aan een
bepaalde verzekering?

Financiële ondersteuning
“Veel Kringen organiseren excursies. Soms
zijn hiervoor net niet genoeg inschrijvingen.
Als we via het genootschap hierover breder
publiceren, dat kan zo drie, vier extra inschrijvingen opleveren, wat voor een Kring financieel
net het verschil kan maken. We zouden ook
kunnen helpen met kosten voor het digitali
seren van de ledenadministratie, of met aan
loopkosten voor excursies. Kringen – en ook
studieverenigingen – moeten zeker autonoom
blijven en hun eigen dingen blijven doen, maar
als wij ergens bij kunnen helpen, laten we dat
dan doen. Die ruimte is er ook, financieel staat
het KNGMG er goed voor.
Afgelopen jaren heeft het KNGMG-bestuur
onder leiding van Lucia een stabiele, financieel
gezonde basis gecreëerd, waardoor we nu
verder kunnen bouwen. Er zullen vast meer
ideeën zijn dan tijd en mogelijkheden. Welke
van deze ideeën levensvatbaar zijn, dat hangt
wat mij betreft af van verschillende factoren:
wat wij als bestuur doen, hoe leden dat
oppakken en wat wij van leden terugkrijgen.”
Bjinse Dankert

. onderzoek

Waken

over Nederlandse
vulkanen

Bij aardbevingen denken de meeste Nederlanders meteen aan Groningen.
Minder bekend is dat het Koninkrijk der Nederlanden twee actieve vulkanen
rijk is. Die vulkanen bevinden zich in een tektonisch actief gebied waarin
5200 Nederlanders wonen. Jaarlijks voelen zij een à twee aardbevingen.
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft sinds 2016
vulkanoloog Elske de Zeeuw-van Dalfsen in dienst die deze vulkanen scherp
in de gaten houdt. Geo.brief sprak met haar over de inhoud van haar werk.
Wat doet een vulkanoloog bij het KNMI?

Elske de Zeeuw-van Dalfsen bij
een van de GNSS-meetpunten
(SEUT) op Sint Eustatius.
Foto: Reinoud Sleeman

De actieve Nederlandse vulkanen, The Quill
en Mount Scenery, liggen respectievelijk in
de bijzondere Nederlandse gemeenten Sint
Eustatius en Saba. Deze eilanden maken deel
uit van de Kleine Antillen, een eilandengroep
in het Caribisch gebied die boven een subductie
zone ligt. Door het met twee centimeter per jaar
pakweg naar het westen onderduiken van
oceanische korst onder de Caribische plaat is
deze vulkanische eilandboog nog steeds actief.

Gloedwolk / 8 mei 1902: met 670 kilo
meter per uur raast een gloedwolk over het
stadje Saint-Pierre op het Franse eiland Marti
nique. Van het ene op het andere moment
vinden dertigduizend mensen de dood. Zou
zo’n scenario ook in Nederland plaats kunnen
vinden? Martinique ligt op dezelfde eilandboog
als Sint Eustatius en Saba. The Quill is voor het
laatst rond het jaar 400 uitgebarsten, Mount
Scenery in 1640. Het is dus sinds de komst van
de Europeanen rustig op de eilanden.
Juist dat maakt vulkanoloog Elske de Zeeuwvan Dalfsen extra alert: de vulkaan van Mont
serrat, slechts 130 kilometer ten zuiden van
onze eilanden gelegen, werd in 1995 wakker
na drie- à vierhonderd jaar rust. Tussen 1995
en 2000 is twee derde van de bevolking gevlucht.
De hoofdstad werd verwoest en in 2010 werd
het vliegveld onder lava bedolven. Ook onze
vulkanen kunnen in principe ieder moment
wakker worden. Bovendien, zo benadrukt
De Zeeuw-van Dalfsen, is het heel belangrijk
om metingen te verrichten als de vulkaan
nog rustig is en de zogenaamde baseline vast
te stellen. Want je wilt graag weten wanneer
de vulkaan weer actief wordt.
Grote verschillen / De eilanden Sint
Eustatius en Saba liggen maar dertig kilometer
bij elkaar vandaan. Toch zijn de verschillen
tussen The Quill en Mount Scenery groot. The
Quill is een stratovulkaan zoals je die volgens
het schoolboekje verwacht. Saba heeft echter
een hele onregelmatige topografie: Mount
Scenery heeft allemaal kleine eruptiepunten
en hobbels op de flanken. “Dat heeft onder
andere te maken met de ontwikkeling van de
magmakamer. Pieter Vroon (Vrije Universiteit

Amsterdam) heeft daar veel onderzoek naar
verricht. Je moet het hele systeem begrijpen
om de vulkaan te kunnen begrijpen. Daar komt
geochemie bij kijken en ook belangrijk zijn
dateringen van de verschillende uitbarstingen:
wat is de geschiedenis van de vulkaan? Daar
weten we nog veel te weinig van.”
“Gezien het type vulkaan, is het goed mogelijk
dat een volgende uitbarsting op onze eilanden
heel explosief zal zijn. Echt voorspellen wanneer
de volgende uitbarsting precies plaatsvindt
kunnen we niet, maar we kunnen wel obser
veren wanneer de vulkaan onrustig wordt.
Het is dus essentieel een werkend meetnet
werk en metingen te hebben vóórdat het
gebied opnieuw actief wordt. Afwijkingen van
de normale situatie kunnen de volgende actieve
fase inluiden. Maar om die afwijkingen te
kunnen vaststellen moet je eerst bepalen hoe
die normale situatie er precies uitziet.”
De Zeeuw-van Dalfsen monitort de huidige
situatie en brengt daarover een à twee keer per
jaar verslag uit bij de eilandraad. Daarnaast
kent ieder eiland een veiligheidsfunctionaris,
aan wie de plaatselijke bevolking rapporteert
als ze “iets geks” waarnemen. Het gaat daarbij
om zogenaamde multihazards: bijvoorbeeld een
stuk land waar plotseling geen vegetatie meer
groeit, een landslide of rockfall, de toegenomen
temperatuur van bronwater of vreemde geuren.

Ogen, neus en oren / Toen De Zeeuwvan Dalfsen eind 2016 als vulkanoloog bij het
KNMI aantrad, waren op ieder eiland drie
seismometers aanwezig. Die registreren vulka
nische bevingen alsook de bewegingen die door
de regionale tektoniek in gang worden gezet.
Met een team van het KNMI heeft ze het zoge
naamde Global Navigation Satellite System (GNSS)
toegevoegd aan dit meetnetwerk. De GNSSsensoren stellen haar in staat vervormingen van
de vulkaan in beeld te krijgen, bijvoorbeeld als
de magmakamer uitzet. En sinds januari 2018
wordt ook de temperatuur van een warmwater
bron op Saba bijgehouden (ref. 1).
Haar missie is daarmee zeker niet volbracht.
Het meetnetwerk is kwetsbaar. En als er iets
mis is, kun je er niet zomaar even naartoe.
Daarom werkt De Zeeuw-van Dalfsen intensief

De actieve boog van de Kleine Antillen met Saba en Sint
Eustatius in het noorden. Rode driehoeken: actieve
vulkanen, met vermelding van hun namen links.
Bron: De Zeeuw-van Dalfsen, E., Sleeman, R. 2018 (ref 1)

Geofysisch monitoring netwerk van het KNMI op de
eilanden Saba (links) en Sint Eustatius (rechts). Blauwe
driehoek: permanente meetlocatie met zowel seismometer
als GNSS-sensor. Rode driehoek: locatie seismometer.
Groene driehoek: GNSS-locatie. Gele driehoek: tijdelijke
meetlocatie met temperatuursensors van submariene heet
water bronnen (wit vierkantje). Hoogtemodel: SRTM Digital
Elevation Model met hoogtelijnen in meters.
Bron: De Zeeuw-van Dalfsen, E., Sleeman, R. 2018 (ref 1), update
De Zeeuw-van Dalfsen 2019

Sint Eustatius met The Quill. Op de achtergrond zijn de eilanden Saint Kitts en Nevis zichtbaar.
Foto: Elske de Zeeuw-van Dalfsen
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samen met mensen ter plaatse. De eilanders
zijn zeer betrokken; ze zijn zich er zeer van
bewust dat ze op een vulkaan wonen. Al hebben
ze op de eilanden veel meer last van orkanen
en stormen dan van de vulkaan.

De meeste aardbevingen worden door de lokale
bevolking zelf niet eens gevoeld. Toch beschouwt
De Zeeuw-van Dalfsen de bewoners als haar
ogen, neus en oren. “Voor het eiland Saint
Vincent heeft de Britse Geologische Dienst

Bathymetrie van de noordoost hoek van de Caribische plaat, met daarop aangegeven de belangrijkste
breuken en plaatgrenzen. Verticale overdrijving 5:1. Wit sterretje: de locatie van Sint Eustatius en Saba.
Bron: NOAA https://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explorations/ex1502/background/geology/

(BGS) een app ontwikkeld waarmee de lokale
bevolking observaties kan melden. Liefst met
een foto van de locatie en vermelding van het
exacte tijdstip. Zo’n app is veel laagdrempeliger
dan iets aan de veiligheidsfunctionaris rap
porteren. Bovendien zijn de doorgegeven
observaties ook veel nauwkeuriger.”
In de toekomst zal het GNSS-netwerk nog
verder worden uitgebreid en er is samenwer
king met de BGS tot stand gebracht om de
app ook aan de bewoners van Sint Eustatius
en Saba aan te bieden. Doen we daarmee
genoeg? “Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt.
Zo is de vulkaanmonitoring op de nabijgelegen
Engelse en Franse eilanden veel uitgebreider.
Die eilanden zijn vulkanisch ook wel actiever
dan de onze. Maar qua vulkanologisch onder
zoek doet Nederland relatief weinig. Terwijl
we daar wel belang bij hebben. Want zoals
de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyja
fjallajökull in 2010 aantoonde: Nederland
kan ook te maken krijgen met gevolgen van
vulkanische activiteit die niet op ons grond
gebied plaatsvindt. En daarbij zou dat beetje
hinder van het vliegverkeer niet de grootste
zorg moeten zijn. Een veel belangrijkere
reden om meer in vulkanologisch onderzoek
te investeren is dat de mensheid een VEI-7
uitbarsting te wachten staat (ref. 2).”

tere gevolgen en beïnvloedde de loop van de
geschiedenis (ref. 2).
Het is duidelijk dat er in de toekomst weer een
VEI-7 uitbarsting zal plaatsvinden, we weten
alleen nog niet wanneer en waar precies. Terwijl
we dat als mensheid heel graag zouden willen
weten. Die VEI-7 uitbarsting zal grote gevolgen
hebben voor het klimaat en wereldwijd gepaard
gaan met misoogsten. Een deel van die gevol
gen strekt zich uit over de eerste paar jaar na de
uitbarsting, maar ook op een langere termijn
zal het systeem aarde erdoor worden beïnvloed.
En dan hebben we het over de ‘fysieke’ gevolgen
en nog niet over de gevolgen op de globale
demografie en economie.

Kwetsbaarheid / In het vulkanologisch
onderzoek werken alle Europese landen samen.
In vergelijking met landen die net zo groot of
kleiner zijn dan Nederland, draagt Nederland
verhoudingsgewijs niet zijn steentje bij. Terwijl
Nederland er net zo hard bij is gebaat om zicht
te krijgen op een mogelijke VEI-7 uitbarsting
en het verloop daarvan als welk land dan ook.

En ook kleinere uitbarstingen, die frequenter
voorkomen, kunnen een enorme impact hebben
op ons land. Dit jaar werd op de conferentie in
Wenen gemeld dat in de Eifel veel diepe aard
bevingen worden waargenomen. We weten nu
nog niet of dat door de nieuwe meetapparatuur
komt, of dat de vulkanische activiteit van de
Eifel inderdaad toeneemt. Wat we wel weten is
dat de kwetsbaarheid van onze maatschappij
nu vele malen groter is dan toen onze voorou
ders moesten zien om te gaan met de gevolgen
van de uitbarsting bij de Laacher See.
Ceciel Fruijtier
ref. 1: De Zeeuw-van Dalfsen, E., Sleeman, R.
(2018). A Permanent, Real-Time Monitoring
Network for the Volcanoes Mount Scenery and
The Quill in the Caribbean Netherlands.
Geosciences 8 (9), 320.
doi.org/10.3390/geosciences8090320
ref. 2: Newhall, C., Self, S., Robock, A. (2018).
Anticipating future Volcanic Explosivity Index
(VEI) 7 eruptions and their chilling impacts.
Geosphere 14 (2), 572-603. doi.org/10.1130/
GES01513.1

. staringlezing

Registration and further information:
www.kngmg.nl/evenement
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Wereldwijde impact / Wat de schaal
van Richter is voor aardbevingen, is de vulka
nische explosiviteitsindex (VEI) voor vulkaan
uitbarstingen. Per duizend jaar komen gemid
deld een tot twee VEI-7 uitbarstingen voor.
Sinds de mens begin negentiende eeuw meet
apparatuur ontwikkelde, zijn er nog geen
VEI-7 uitbarstingen geweest. De meest recente
vond plaats in 1815, de uitbarsting van de vul
kaan Tambora in Indonesië. Het geluid daar
van was tot op tweeduizend kilometer
afstand te horen en de hoogte van de vulkaan
werd met 1500 meter gereduceerd. Lokaal vie
len er ongeveer zestigduizend slachtoffers.
Wereldwijd werd het klimaat gedurende
meerdere jaren beïnvloed. Dit was ook te mer
ken in Nederland, met een afkoeling van onge
veer twee graden Celsius en vorst
in de zomer. De oogst ging verloren en veel
mensen hadden honger. In heel Europa braken
ziektes uit. En dan scoort deze uitbarsting nog
laag op de VEI-7 schaal. De VEI-7 uitbarsting
van de Rinjani (Lombok, Indonesië) in 1257
was een stuk heftiger. Die had navenant gro

. excursie

Geologisch paradijs in Baskenland
De immer enthousiaste reünisten van de Leidse Geologische Vereniging trokken, samen met
hun partners, afgelopen mei naar het Baskenland voor hun traditionele voorjaarsexcursie.
Hun gids voerde hen langs culturele en geologische bezienswaardigheden van de streek,
langs carbonaatplatformen van het Krijt, spectaculair steilstaande pelagische afzettingen
en het oudste parlement van Europa. Een verslag.
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De groep verbleef van 6 tot 10 mei in en om
Bilbao om, onder de uitmuntende leiding
van Aitor Payros van de Baskische Universiteit
te Bilbao, het Baskisch-Cantabrisch bekken
te bekijken. Spectaculaire kustontsluitingen
vulden de eerste twee dagen, te beginnen met
carbonaatplatformen van het Onder-Krijt. Bij
het schiereiland van San Juan de Gaztelugatxe
zijn fraai de breukbewegingen en bijbehorende
verschijnselen te zien die met de opening van
de Golf van Biskaje samenhangen.
Bijzonder was dat onze excursieleider ook de

nodige culturele bezienswaardigheden in zijn
programma had opgenomen. Zo bezochten
we Guernica waar zich het oudste parlement
van Europa bevindt (wellicht al van vóór de
14e eeuw).

Geoparkea / De tweede dag werd geheel
besteed langs de rotskust van het Geoparkea
Costa Vasca bij Zumaia en op het (schier)eiland
van Getaria. Hier is een meer dan 2500 meter
dikke, continue sectie te bewonderen van het
Maastrichtian tot en met het Onder-Eoceen

De aardwetenschappen
worden hier kennelijk al
op jonge leeftijd
onder de aandacht gebracht

Links: Pelagische kalken (blauw) en turbidieten (geel). De turbidieten zijn in dit deel van de sectie van overwegend bioklastisch materiaal. Vaak zijn de turbidieten
diagenetisch ‘vastgebakken’ aan een onderliggende pelagische kalk. Zachte intervallen zijn voornamelijk hemipelagische mergels en wat ‘turbidite muds’.
(Midden-Paleoceen; top links, bottom rechts.) Rechts: Pelagische kalken (blauw) en turbidieten (geel). De turbidieten zijn hier van overwegend siliciclastisch
materiaal. Vaak zijn de turbidieten diagenetisch ‘vastgebakken’ aan een onderliggende pelagische kalk. Zachte intervallen zijn voornamelijk hemipelagische
mergels en wat ‘turbidite muds’ (Onder Eoceen). Verticaal staande lagen op het abrasieplatform; potlood wijst van jong naar oud.
Foto’s: Frederique van Schijndel

van steilstaande diep-mariene afzettingen: tot
de basis van het Eoceen voornamelijk (hemi)
pelagisch, daarboven in toenemende mate met
turbidieten, afgezet in het distale gedeelte van
een diep mariene fan.
De sectie bevat ook de beroemde Krijt-Tertiair
grens, gekenmerkt door het bekende iridiumrijke kleilaagje van prof. Jan Smit, twee ‘golden
spikes’ (GSSP’s) in het Paleoceen (de onder
grenzen van het Selandian en Thanetian) en de
Paleoceen-Eoceen grens met de (geïnterpreteer
de) expressie van het PETM (Paleocene-Eocene
Thermal Maximum). De extreem ritmische
afwisselingen van kalken en mergels, vooral
in het Paleoceen, zijn niet alleen sedimentolo
gisch spectaculair, maar tegenwoordig ook een
waar paradijs voor cyclostratigrafen, die hier
helemaal los kunnen gaan op het herkennen
van een hiërarchie van Milanković-cycli.
Opvallend was dat dit Geopark goed bezocht
werd door schoolklassen die in grote groepen
werden rondgeleid. De aardwetenschappen
worden hier kennelijk al op jonge leeftijd
onder de aandacht gebracht. Daar kunnen
we in Nederland nog iets van opsteken!

Leo Minnigh en Arthur van Vliet
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Binnenland / De derde dag gingen we,
met een kater van de vorige avond (Ajax had
op knullige wijze de halve finale van de Cham
pions League verloren), het binnenland in naar
Quintana Entrepeñas. Niet alleen geografisch
verlieten we de kust, ook geologisch kwamen
we in een continentaal milieu. Het betrof hier
een prachtige wegontsluiting waar OligoceneMiocene ondiepe zoetwater kalken, fossiele
bodems en conglomeraten (geulafzettingen)
waren te bewonderen: synorogene afzettingen
in een intra-montaan piggy-back basin. We
besloten de dag met een bezoek aan het mid
deleeuwse stadje Frias dat bovenop een dikke
travertijnafzetting is gebouwd.
Op de laatste vrije dag brachten velen een
bezoek aan het Guggenheim Museum in
Bilbao dat het meer van zijn architectuur
dan van de geëxposeerde kunst moet hebben.
Een aanrader is overigens een ander museum
in Bilbao, het ‘Museum van Schone Kunsten’
(Museo de Bellas Artes). De excursie was een
groot succes, vooral ook door de uitstekende
inhoudelijke leiding van Aitor Payros.
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Aan het strand van Itzuruntxiki: extreem ritmische Eocene turbidieten en (hemi-) pelagische (mergels)/kalken,
die laag voor laag (in totaal ongeveer 2500 m) door Arthur van Vliet voor zijn proefschrift zijn uitgeplozen.
Foto: Frederique van Schijndel

. geofoto

Ongeveer 62°55’02” Zuid en 60°37’56” West
Deception Island is een vulkaan in een actieve riftzone langs het
noordelijke deel van het Antarctisch Schiereiland. Het eiland is cirkel
vormig met een diameter van ongeveer twaalf kilometer, en een
maximale hoogte van circa 540 meter. Het eiland wordt gekarakteri
seerd door een acht kilometer breed en tot 190 meter diep kratermeer
dat via ‘Neptune’s Bellows’, een winderige opening van nauwelijks
250 meter, is verbonden met de open zee.
Vanwege de strategische positie en de beschutte caldera is Deception
Island sinds de ontdekking in 1820 het onderwerp geweest van terri
toriale twisten, met name tussen Groot-Brittannië en Argentinië, maar
ook Chili heeft een claim op het eiland. Robbenjagers kwamen reeds
kort na de ontdekking naar het eiland, en walvisvaarders en pool
reizigers gebruikten de veilige haven vanaf het begin van de twintig
ste eeuw als uitvalsbasis voor vele tochten. In de jaren 1955 – 1957
was er een kamp op het eiland voor Catalina-watervliegtuigen om het
omliggende Antarctische gebied door middel van luchtfotografie in
kaart te brengen.
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De geologie van Deception Island toont aan dat de vulkaan zeer actief
is geweest tijdens het Holoceen. De caldera werd zo’n vierduizend
jaar geleden gevormd tijdens een grote uitbarsting waarbij tientallen
kubieke kilometers aan gesteenten werden uitgeworpen. IJskernen
uit Antarctica bevatten as van deze uitbarsting tot op een afstand van
meer dan 4500 kilometer van het eiland. Sinds de negentiende eeuw
zijn er minstens twintig periodes van verhoogde activiteit geweest.
De laatste uitbarstingen van de vulkaan waren in 1967 – 1970, toen
een Britse en een Chileense basis op stel en sprong ontruimd moesten
worden. Voorts was er in 1992, 1995 en 2015 een sterk verhoogde
seismische activiteit op het eiland.
Door de combinatie van de recente vulkanische activiteit en de
langdurige glaciatie is het landschap op het eiland zeer gevarieerd.
Vanwege de lokaal hoge geothermische gradiënt zijn er verschillende
microklimaten. Blokkige basaltruggen, dikke tuffen en omvangrijke
gletsjers vormen een grillig patroon, en zowel langs de omtrek van
het eiland als in de caldera liggen uitgestrekte, soms door stoom
verwarmde, zwarte stranden met onder meer pinguïn- en zeehondenkolonies.
Bijgaande foto uit februari 2018 toont een uitloper van de grote
gletsjer in het noordoostelijk deel van het eiland. Het ijs wordt
grotendeels bedekt door donkere recente tufafzettingen; rechts
van het midden zijn ook dunne aslagen waarneembaar binnen het
ijs. De gletsjer wordt hier begrensd door een kleinschalige ‘sandr’
(spoelzandvlakte) die het pakket van gelaagde tuffen met vulkanische
bommen op de voorgrond langzaam erodeert (voor schaal, zie persoon
op de steile zwarte richel rechts).
Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

Deception Island,
Antarctica
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Thüringer travertijn: Bad Langensalza / Van de
travertijn uit het Thüringse Bad Langensalza is in Nederland
tenminste één toepassing bekend. Architect J. J. P. Oud paste
de steen toe in het hoofdkantoor van de Bataafsche Import
Maatschappij aan de Wassenaarseweg in Den Haag, het latere
verkoopkantoor van de Koninklijke/Shell. Het modernistische
gebouw dateert uit 1939 en is na zware oorlogsschade in 1945
gerestaureerd. Oud paste de steen toe voor de buitenbekleding
van het souterrain, de vloer van de hal op de parterre en de
hoofdtrappen. Voor de middenpartij van de gevel gebruikte
hij Euville kalksteen uit Lotharingen.
De Holocene travertijn van Bad Langensalza, gelegen bovenop
glaciale afzettingen, vormt een kilometerslang pakket langs
de rivier Salza. Meteorisch water loste kalk op uit diepere
Muschelkalk afzettingen alvorens op te wellen. In de regio doet
het water dat nog steeds in enkele actieve bronnen. In het centrum van het stadje Bad Langensalza is het pakket travertijn
ongeveer tien meter dik. Daar werd – en wordt – de travertijn
gewonnen als bouwsteen. De winning zou teruggaan tot
het eind van de achtste eeuw, als Karel de Grote het klooster
Homburg an der Unstrut laat bouwen, wat nu is verdwenen
onder een buitenwijk van Bad Langensalza. De huidige dagbouwgroeve ligt direct onder de oude, vanzelfsprekend uit
travertijn opgetrokken, stadsmuur. Bad Langensalza is dan
ook een wit stadje, waarvan het oude centrum grotendeels uit
lokale travertijn is opgetrokken, net als in het wat noorde
lijker gelegen Mühlhausen. De Marktkirche St. Bonifacius,
vanaf 1340 ontstaan uit een oudere kapel, domineert het
witte centrum.
Het bedrijf Traco heeft voor blokken die vroeger niet gebruikt
werden, de zogenaamde Pflanzesteine, een nieuwe afzetmarkt
gevonden. Het zijn spectaculair grote blokken die aan één of
meerdere zijden volledig zijn bedekt met fossiele rietstengels
en andere verkalkte plantenresten. Met vier- à vijfhonderd
euro niet eens zo gek geprijsd in vergelijking met fossielen
op de gemiddelde beurs.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto’s: Timo G. Nijland

Boven: Pflanzesteine in het Travertin Park van Traco.
Midden: De Milchgasse groeve onder de stadsmuur van Bad Langensalza.
Onder: Details van de Pflanzesteine in het Travertin Park .

. zaken overzee
Raadselachtig gesteente,
mooie plooien en alles goed
zichtbaar. Een geologisch
wonderland met een veelheid
aan ofiolieten als unicum.
Het is een voorrecht om als
geoloog in Oman te werken,
schrijft Mieke Kosters. Sinds
november 2018 werkt ze als
hoofd productiegeologie bij de
afdeling Gas van Petroleum
Development Oman (PDO).

Een prima plek

Wadi As Shab, op zo’n 2 uur rijden vanuit
Muscat, is ook goed te bereiken met een
gewone persoonsauto. Daarom werd dit
een van onze eerste uitstapjes. Een mooie
wandeling met op het einde zwemmen om
in een grot met waterval te komen.

Toen ik als 18-jarige een studiekeuze moest
maken, besloot ik voor geologie te gaan. Een
exacte studie zag ik wel zitten, maar ik wilde
ook variatie. Dit bood geologie, met onderdelen
als scheikunde, natuurkunde, wiskunde,
biologie, geschiedenis en met veldwerk in
Zuid-Europa als bonus. Aan een eventuele
baan dacht ik niet. Dit was 1981. Mijn ouders
hadden er een hard hoofd in dat ik als meisje
ooit een baan zou kunnen vinden met geologie.
Makkelijk bleek het na mijn afstuderen niet.
Maar, na banen bij onder andere CoreLab en
de TUDelft, belandde ik bij Shell, waar ik
inmiddels al meer dan twintig jaar werk.
Oman is mijn derde uitzending naar het bui
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Links boven: Wadi Dayqah, een
populaire picknickplek, ook
voor Omani. Hoever kan je
met de auto doorrijden?
Met slechts één auto neem je
minder risico dan met twee…
Links onder: Jebel Akhdar,
het groene gebergte, is een
populair gebied om te
picknicken en te kamperen.
Het grote voordeel ’s zomers
is dat de temperatuur er een
stuk lager is dan in Muscat.
Rechts: Lopend door Snake
Canyon, Wadi Bani Awf,
samen met een grote groep
Nederlanders. Een bekende
avontuurlijke kloofwandeling,
die vooral ’s zomers wordt
gedaan omdat je onderweg
veel in het water moet springen
en zwemmen. Erg leuk om te
doen, hoewel je altijd moet
afwachten hoeveel water er is.
Foto: Mark Hollanders

tenland voor Shell, na Maleisië en Noorwegen.
Zowel in Maleisië (Borneo) als in Oman blijken
er veel vrouwen werkzaam te zijn op kantoor.
En ze werken niet alleen als geoloog of geo
fysicus, maar ook in de ‘hardere’ technische
beroepen zoals concept engineer of reservoir
engineer, verhoudingsgewijs waarschijnlijk
zelfs meer dan in Nederland. Let wel, dit zijn
allebei landen met de islam als staatsgodsdienst.
Hoezo geen vrouwenparticipatie?
Het grote voordeel van het leven als geoloog
in een buitenlandse werkmaatschappij is dat
je een land van binnenuit leert kennen, mede
door contacten met de vele lokale collega’s.
Het werkklimaat van Maleisië en Oman is

vergelijkbaar, met een goede werksfeer en een
respectvolle manier van omgaan met elkaar.
Dat wil niet zeggen dat je niet kritisch kunt
zijn: met goede voorbeelden en argumentatie
kan je zaken veranderen. Typisch voor Oman
is het gebruik om voedsel met elkaar te delen.
Om de twee weken trakteert een persoon uit
het team op eten, veelal Omaans of Indiaas
eten, zo rond elf uur ’s ochtends. Mmm! In
september is het mijn beurt. Wordt het appel
taart of toch afhaal bij een van de Turkse of
Libanese restaurantjes in de buurt?

Variatie / Ook met de variatie zit het
wel goed: als hoofd productiegeologie werk

liteiten als een zwembad, een boat club, een
restaurant en veel vrijwilligers die van alles
en nog wat organiseren. Daarnaast kom je
weer mensen tegen die je nog van andere
werklocaties kent.
Inmiddels hebben wij vrienden afkomstig uit
vele landen: Maleisië, Nieuw-Zeeland, Australië,
Amerika, Duitsland, Engeland, Schotland,
Frankrijk. Samen werken, een clubhuis in de
buurt, en gezamenlijke weekenduitstapjes
scheppen snel een speciale band.

Expatbubbel / Hoe speciaal ons verblijf
buiten Nederland ook is, we hebben er wel voor
gekozen om onze dochter uit de expatbubbel
te halen en haar het grootste gedeelte van
haar middelbare schooltijd in Nederland op
een Nederlandse school door te laten brengen.
Terug naar de thuisomgeving, en een stabiele
situatie waar schoolvrienden niet iedere twee
jaar verhuizen. Na een gelukkige middelbare
schooltijd studeert ze inmiddels in Delft (geen
Technische Aardwetenschappen!). Nederland
is zo gek nog niet.
Wij zijn dus nu voor het eerst zonder kind
in het buitenland. Met oude ouders en onze
dochter in Nederland zullen we regelmatig in
Nederland te vinden zijn. De tussenliggende
weekenden gebruiken we graag om al het
moois van Oman te verkennen. De temperaturen
in de zomer beperken de activiteiten in Muscat
en omgeving, maar juist de zomer is de tijd
om de bergen in te gaan en door waterrijke
kloven en wadi’s te lopen. Behalve bergen
heeft Oman ook nog mooie oude dorpen en
burchten, en met zijn lange kustlijn is het
land een van de belangrijkste plekken voor
zeeschildpadden, waarvan we er al veel heb
ben gezien. Voor de komende winter kijken
we uit naar kamperen in de woestijn en aan
het strand en hoop ik op een volgende geologi
sche excursie. Oman is een prima plek!
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ik samen met andere subsurface en surface
disciplines om beslissingen mogelijk te maken
over de hoeveelheid te boren putten, de locaties
van de putten en over het werkprogramma.
Ook beoordelen we of de ondersteunende
activiteiten genoeg basis bieden om zulke
beslissingen te kunnen nemen. Verder bewaak
ik de kwaliteit van het werk. Alleen in de
afdeling Gas is er een veelheid aan activiteiten
met meer dan elf drilling rigs, een groot aan
tal gasvelden, uitdagingen met betrekking tot
tight gas en alle buzz en planning van een
operationele werkomgeving.
Ook in de vrije uren zijn er genoeg activiteiten.
Je leert snel andere mensen kennen met faci

Mieke Kosters

Het eindpunt van Snake Canyon, Wadi Bani Awf.

. promotie

De geologie van Mars,
een globaal perspectief
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Een visualisatie van hoe de
planeet Mars er in het verre
verleden uit gezien zou
kunnen hebben, met oceanen
en atmosfeer. Gebaseerd op
hoogtegevens van NASA’s
Mars Orbiter Laser Altimeter.
Illustratie: Kevin Gill / Flickr

Sinds de ontdekking van de planeet Mars is er interesse voor zijn geologische geschiedenis. De
fascinatie is grotendeels te danken aan het feit dat de planeet qua geologie het meest lijkt op de
aarde. Oscar Kamps (Universiteit Twente) bestudeert en combineert voor zijn promotieonderzoek
bestaande satellietdatasets van Mars. Door het analyseren van spectrale parameters van
mineralen en elementen vormt hij totaalplaatjes van de rode planeet die inzicht geven in zijn
ontstaansgeschiedenis.

Onzichtbaar licht / Eén van de datasets
die is gebruikt komt van het CRISM-instrument
op de Mars Reconnaissance Orbiter. Dit instrument brengt Mars in verschillende golflengtes
in beeld, zowel in het zichtbare als het infra
rode licht (zie figuur). In de grafiek zijn de
reflectiewaardes van mineralen geplot zoals
die in het laboratorium zijn gemeten. Zo’n
grafiek wordt ook wel een lichtspectrum

genoemd, waarvan de vorm uniek is voor
bepaalde mineralen. Om bepaalde eigen
schappen van het spectrum te meten zijn er
voor het CRISM-instrument 33 parameters
ontwikkeld die in theorie te relateren zijn
aan een bepaalde groep mineralen. Deze para
meters beschrijven bijvoorbeeld de pieken
en dalen binnen het spectrum, de helling, of

zijn indices van verschillende reflectiewaardes.
Het CRISM-instrument is een imaging spectro
meter, dat het oppervlak scant en als spectro
meter beelden maakt op 73 golflengtes. Over
deze beelden zijn de spectrale parameters uit
gerekend. Omdat inmiddels bijna het gehele
oppervlak gemeten is, is er voor iedere para
meter een globale kaart, die in principe de
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Tegenwoordig zijn er een aantal satellieten die
de planeet meten van bovenaf, en een aantal
robots die de metingen doen vanaf het opper
vlak. Aan de hand van deze datasets is er onder
andere aangetoond dat er ijs is rondom de
polen, dat er water heeft gestroomd, en dat
er vulkanen actief waren. Maar ondanks dat
er inmiddels veel bekend is over de geologie
van Mars, zijn er ook nog een hoop onbeant
woorde vragen. Deze vragen gaan vooral over
de omstandigheden van de planeet in de eer
ste jaren na zijn formatie, en in hoeverre deze
vergelijkbaar zijn met de omstandigheden
van de aarde rond die tijd. Omdat Mars geen
plaattektoniek heeft zoals de aarde, liggen de
gesteentes van miljarden jaren geleden nog
aan het oppervlak. Door middel van satelliet
beelden kunnen de gesteentes gemeten worden
en in kaart worden gebracht. Tegenwoordig,
door de aanwezigheid van gedetailleerde
datasets, zijn veel studies lokaal georiënteerd.
In mijn promotieonderzoek zoom ik uit en
bestudeer ik, op de polen na, de gehele planeet.
Door het bestuderen van een weinig gebruikte
infrarooddataset en het vergelijken van infra
rood- en gammastralingdatasets, probeer ik
nieuwe inzichten te krijgen in de geologische
geschiedenis van Mars.

Het CRISM-instrument op de Mars Reconnaissance Orbiter brengt Mars in verschillende golflengtes in beeld.
De horizontale balk geeft de golflengtes van elektromagnetische straling aan, met de bijbehorende termen voor
de verschillende golflengtes. Het zichtbare licht is maar een klein deel van het elektromagnetisch spectrum.
Figuur: Oscar Kamps
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De globale kaart van Mars met twintig gedefinieerde geologische eenheden die onder te verdelen zijn in vijf groepen.
Figuur: Oscar Kamps

verspreiding van een bepaald mineraal of
bepaalde mineraalgroep beschrijft.

Oppervlakteclassificatie / De hier
boven beschreven globale kaarten zijn gebruikt
om te kijken welke geologische gebieden kun
nen worden onderscheiden. Omdat een aantal
beelden veel ruis bevat, zijn een aantal pixels
samengenomen en gemiddeld voor een pixel
grootte, waar elke pixel voor iedere spectrale
parameter een waarde heeft.
Door middel van een statistische analyse
zijn de pixels gegroepeerd, gebaseerd op hun
waardes voor de spectrale parameters. Boven
staande figuur toont de globale kaart van
Mars met verschillende eenheden die volgens
onze analyse het beste overeenkomen met
de datavariatie. In totaal hebben we twintig

geologische eenheden gedefinieerd die onder
te verdelen zijn in vijf groepen: (1) de zuidelijk
hooglanden, (2) de noordelijke laaglanden,
(3) het gebied rond de evenaar, (4) de Hellasinslagkrater en (5) de vulkanen.
Door te kijken naar welke spectrale parameters
met welke geologische eenheden overeenkomen,
proberen we de dataset en de geologie van de
verschillende gebieden beter te begrijpen. Een

Carbonaten zouden
gevormd moeten zijn
in een CO2-rijke omgeving

aantal van de geologische eenheden zijn nieuw
en andere overlappen met eerder beschreven
eenheden gebaseerd op andere datasets.

CO2-rijk? / De overgang tussen de noor
delijke laaglanden en zuidelijke hooglanden
is een van de meest bediscussieerde eenheden
op Mars. Niet alleen is er qua hoogte een groot
verschil, maar ook qua compositie. Verschillende
onderzoeken hebben een overgang gevonden
waar de noordelijke laaglanden een lagere
concentratie aan de mafische mineralen olivijn
en pyroxeen bevatten. In eerste instantie werd er
geconcludeerd dat de laaglanden een andesiet
samenstelling hebben, terwijl de hooglanden
een basaltisch gesteente hebben. Een alternatie
ve verklaring is dat de initiële samenstelling
van beide gebieden detzelfde was, maar dat

de basalten in het noordelijk halfrond door
chemische verwering zijn omgezet. De lagere
concentraties van olivijn en pyroxeen zijn
met de CRISM dataset waargenomen. Deze
lagere concentraties lijken gepaard te gaan
met hogere concentraties van carbonaat
mineralen. Het bewijs van de aanwezigheid
van deze carbonaten is dun, en meer onder
zoek hiernaar is gepland. De aanwezigheid
van carbonaten zou namelijk de theorie van
verwering van basalten ondersteunen. Carbo
naten zouden gevormd moeten zijn in een
CO2-rijke omgeving, wat weer implicaties zal
hebben voor de klimaatcondities die er zouden
moeten zijn geweest.
Uit dit onderzoek is wederom gebleken dat de
spectra niet altijd één-op-één te relateren zijn
aan mineralogie. De spectrale parameters
van de inslagkraters en de vulkanen zijn
hoogstwaarschijnlijk beïnvloed door de atmo
sferische condities rondom deze topografische
extremen. Zo vormen rond vulkanen ijswolken
met een uniek patroon in het spectrum dat
overlapt met dat van bepaalde mineralen.

Elementconcentraties / In samen
werking met onderzoekers van Louisiana State
University in Amerika doen we onderzoek
in hoeverre de eerder beschreven spectrale
parameters te relateren zijn aan de element
verspreiding. Door middel van de data van
de gammastraling-spectrometer van de Mars
Odyssey-missie, zijn er globale elementcon
centratiekaarten geproduceerd voor de vol
gende elementen: ijzer, kalium, silica, chloor,
thorium, waterstof, aluminium, calcium en
zwavel. Al deze elementen zijn interessant om
de samenstelling van gesteente te achterhalen
en voor het beter begrijpen van geologische

processen zoals bijvoorbeeld chemische ver
wering.
De lage resolutie van deze dataset compliceert
de vergelijking tussen de elementconcentraties
en de geologie. Daarnaast wordt de gamma
straling gemeten tot ongeveer een meter diep,
terwijl datasets zoals die van infraroodspectro
scopie alleen het oppervlak betreffen. Tot dus
verre is er dus weinig bekend over de samen
stelling van gesteentes in de ondergrond, wat
de vergelijking met de oppervlaktesamenstel
ling bemoeilijkt.
In onze benadering proberen we de element
concentratie te modelleren aan de hand van
de spectrale parameters van het infrarood
spectrum. Door een statistisch model te maken
verwachten we uitkomsten die iets kunnen
zeggen over of een dergelijke vergelijking
nauwkeurig is en of de infrarooddata meer
inzicht kan verschaffen in de verspreiding
van de elementen.
De resultaten laten zien dat de nauwkeurig
heid van een dergelijk model afhangt van het
element dat gemodelleerd wordt en van welk
gebied gemodelleerd wordt. Waar het model
onnauwkeurig is, zijn er twee conclusies
mogelijk. De eerste mogelijkheid is dat het
element niet homogeen is verspreid in de
ondergrond, waardoor de infrarooddata niet

CO2 IJskap op Mars.
Foto: ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team

representatief is voor de ondergrondsamen
stelling van de gammastraling-dataset. Een
andere verklaring zou kunnen zijn dat gesteente
dat van invloed is op de elementconcentratie
niet kan worden waargenomen in het golf
lengtebereik van het CRISM-instrument.
Het calcium-model is bijvoorbeeld het model
dat het meest onnauwkeurig is. Het zou goed
kunnen dat calcium relateert aan de versprei
ding van veldspaatmineralen, maar die
mineralen zijn nauwelijks te meten met het
CRISM-instrument.

Vervolgonderzoek / Zoals eerder
genoemd is de relatie tussen de spectrale parameters en de mineralogie niet altijd volledig
duidelijk. Zo blijkt dat een aantal van de
spectrale parameters die tot dusverre zijn
gebruikt gevoelig te zijn voor niet-geologische
eigenschappen zoals bijvoorbeeld de atmo
sfeer. Het plan is om nieuwere parameters
toe te passen en te testen of dat tot andere
resultaten leidt.
Oscar Kamps
o.m.kamps@utwente.nl
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Tot dusverre is er
weinig bekend over
de samenstelling van
gesteentes in de
ondergrond

. sluitstuk

Vlot van steen
Fortuinlijke bezoekers van de meer rustige
stranden rondom de Middellandse Zee vinden
ze soms tijdens een wandeling: door het getij
achtergelaten, rond gesleten stukken puim
steen. Een ideaal vakantiesouvenir, want
extra kilo’s in de koffer levert het toch niet op.
Afgelopen juni werd een zeventien centimeter
lang, afgerond stuk puimsteen aangetroffen
op een recent opgespoten zandveld nabij het
Fort de Schans op Texel. Vermoedelijk is dit
exemplaar van een passerend schip gevallen,
toch werd de vondst bijzonder genoeg gevonden
om aan de collectie van het plaatselijk museum
Kaap Skil toe te voegen.

Puimsteen: de leek scrubt er gedachteloos
zijn huid mee schoon onder de douche, de
bouwindustrie maalt het fijn voor gebruik in
betonsoorten. Maar bovenal is puimsteen één
van de meest herkenbare stenen van de hele
planeet. Wie ooit puimsteen fysiek in handen
heeft gehad zal het vederlichte, superporeuze
gesteente niet meer vergeten. En al helemaal
niet wanneer je met eigen ogen hebt gezien
dat er een steen bestaat die daadwerkelijk op
water kan drijven.
Recentelijk toonde de aarde weer eens een
wonderschoon voorbeeld van de gevolgen van

deze eigenschap. Bovenstaand beeld, gemaakt
op 13 augustus door de Landsat 8 NASA-satelliet,
toont een drijvend veld van puimsteen mid
denin de Stille Oceaan. Dit vlot van puimsteen,
dat inmiddels is verspreid en in de algemene
richting van de Australische oostkust drijft,
bedekt een groter oppervlak dan anderhalf
keer de stad Utrecht. Zeilers die het veld door
kruisten rapporteerden brokken “zo groot
als knikkers en basketballen” en de geur van
zwavel. Vulkanologen aan de Smithsonian
Institution menen dat de puimsteen afkomstig
is van een uitbarsting van een onderzeese,
naamloze vulkaan nabij de Tonga eilanden

. agenda

. personalia

10 oktober 2019

NIEUWE KNGMG-LEDEN

Tweede Earth Observation Science & Society
Symposium (EO3S) georganiseerd door NWO
en het Netherlands Space Office (NSO) met
thema ‘data science’. Vanaf 09:00, NSO, Prinses
Beatrixlaan 2, Den Haag
Info: www.spaceoffice.nl/nl/agenda

A.C. van den Beukel
R. Hamersma
R. Hoogland
K. van den Hoven
Y. Wang

16 oktober 2019

B. van der Es
W. Flierman
W.A. Hazel
A.L.W. Lips
R. Schrijvers
H.W. van Tellingen

4 november 2019
EAGE: 13th edition of EAGE Education Tour by
dr. Ian Jones, eendaagse cursus “Velocities,
Imaging, Waveform Inversion- The Evolution
of Characterizing the Earth’s Subsurface”.
Van 08:30 – 17:00, Carel van Bylandtlaan 30,
Den Haag
Info: events.eage.org

5 november 2019
KNGMG Noord lezing: “Applying Oil and Gas
Workflows to Geothermal Development in
the Netherlands” – gepresenteerd door
Eilard Hoogerduijn Strating (NAM).
Vanaf 16:30 uur, hoofdkantoor NAM, Schepersmaat 2, Assen.Info: www.kngmg.nl/kringnoord

15 november 2019
Foto: NASA Earth Observatory

groep. Wie dus nog de wens koestert om ooit
een stukje puimsteen op een strand te vinden,
die zou er goed aan doen om binnenkort
een vliegticket naar de Australische oostkust
te boeken. Geschatte aankomsttijd van het
puimsteen: maart 2020.
Bjinse Dankert

Ingeokring: Jaarlijks symposium met thema
“Subsurface aftercare”.
Van 13:00 – 18:00 uur, Delft.
Info: ingeokring.nl/evenementen

18 – 20 november 2019
Fifth EAGE Workshop on Borehole Geophysics.
Bridging the gap between surface and reservoir.
Locatie: Den Haag.
Info: https://eage.eventsair.com/
borehole-geophysics2019/.

20 november 2019
Petroleum Geologische Kring lezing: spreker
Willem-Jan Plug (Taqa) met presentatie “Bergermeer underground gas storage – Past present
and future” Van 17:00 – 19:00 uur, KIVI,
Prinsessegracht 23, Den Haag
Info: www.pgknet.nl

. aankondiging

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.
18.00 uur: Ontvangst
19.00 uur: Openingswoord door voorzitter
prof. dr. Jan-Diederik van Wees
19.15 uur: Instituutslezing door Phil Westerhof,
getiteld:
Systematic Mineral Resource Development: New
Techniques, New Targets, Old Challenges
20.00 uur: Diner buffet
Voor meer informatie: www.sgia.nl
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Petroleum Geologische Kring lezing: spreker
Bastiaan Jaarsma (EBN) met presentatie
“Dinantian carbonates study results from the
UDG workprogram / SCAN Dinantian” Van 17:00
– 19:00 uur, KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Info: www.pgknet.nl
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