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The trend is my friend
Dit is mijn eerste ‘van het bestuur’. Van die gelegenheid wil
ik gebruik maken om Lucia van Geuns, die het bestuur na zes
jaar verlaat, te bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en
leiderschap. Het KNGMG is financieel gezond, goed georganiseerd, kent een stabiel aantal leden en is klaar om de 2020’s in
te gaan met nieuw elan en ruimte voor initiatieven. Het recente
zeespiegelsymposium was hiervan slechts één voorbeeld.
In de afgelopen zes jaar is er veel gebeurd om het KNGMG
toekomstbestendig te maken; zo is de existentiële vraag
gesteld of het genootschap nog een taak heeft te vervullen.
Een lastige vraag die je af en toe – maar niet te vaak – moet
stellen, om dan weer door te kunnen pakken. Dat doorpakken
is gebeurd, niet alleen door Lucia, maar door het gehele
bestuur, dat een sterk, divers en zeer gemotiveerd team is.
De trend is positief: het KNGMG zit in een opwaartse lijn,
mede dankzij Lucia’s visie, en met het huidige bestuur gaan
we voortzetten wat gedurende de afgelopen jaren is ingezet.
Zo werft het KNGMG nieuwe leden door lidmaatschap te
combineren met de toegang tot een activiteit. Zo zijn er
negentien nieuwe leden dit jaar bij gekomen. Die nieuwe
KNGMG-leden wil ik verwelkomen. Ik kijk ernaar uit om eenieder van jullie te ontmoeten, jullie ideeën en verwachtingen
te horen en je te betrekken bij de toekomstige activiteiten.
Hiervoor kunnen we de hulp van alle leden gebruiken.
Het zeespiegelsymposium in combinatie met de Staringlezing
was een succes. Het onderwerp ligt mij nauw aan het hart,
heeft betrekking op mijn dagelijkse werk bij Deltares, kwam
ook aan de orde in mijn proefschrift en bij de bouw van
het Spiegelzee-paviljoen in 2007 waarmee ik (met een team)
de zeespiegelverandering onder de aandacht van een breed
publiek heb proberen te brengen. Het programma van het
symposium was breed opgezet. Het probleem van de stijgende zeespiegel enkel wetenschappelijk uitdiepen, dat is niet
meer voldoende. Wat zijn de behoeften van de samenleving?
Wat vertellen de data, wat leren we van de modellen en wat is
ons handelingsperspectief? Het format voor KNGMG-symposia
voor de toekomst. Het ontwikkelen van kennis is belangrijk,
maar de maatschappelijke inbedding is essentieel.
Indrukwekkend was de Staringlezing van Roderik van de
Wal. Hij gaf een overzicht van de complexiteit, dynamiek en
onzekerheden waarmee het smelten van het landijs en het
stijgen van de zeespiegel zijn gemoeid. Winand Staring wordt
als een van de grondleggers van de Nederlandse geologie
beschouwd; zijn bekendste prestatie is de publicatie van de

eerste geologische kaart van Nederland. Minder bekend is zijn
handboek voor drenkelingen van overstromingen; Van de Wal
refereerde er aan tijdens de Staringlezing. Hoewel ik dit werk
nog niet heb kunnen vinden, toont het de brede interesse
en oprechte zorg voor het publieke belang van Staring. Zijn biografie laat zien dat het geen gemakkelijke taak was om het
onderzoek en de publicatie van de eerste geologische kaart
te organiseren. Politieke gevoeligheden en gevechten in het
aangewezen comité veroorzaakten veel problemen, met als
gevolg dat Staring de leiding en verantwoordelijkheid op
zich nam om de geologische kaart in zijn geheel af te maken.
Het toont vooral vastberadenheid, niet alleen als een wetenschappelijke prestatie, maar ook om het maatschappelijke
belang te dienen. De geschiedenis rijmt.
Het zeespiegelsymposium werd afgesloten met een panel
discussie, voorafgegaan door een gesproken column door
Salle Kroonenberg. Deze column, ook terug te lezen in deze
Geo.brief, schetst een toekomstbeeld door de ogen van zijn
kleinzoon in 2100. Wat is blijven hangen van de paneldiscussie? Bij mij waren dat vooral de vragen over de discrepantie
tussen de observaties van de zeespiegelmonitor en de voorspellingen van de modellen, waarbij het duiden van het verschil een interessante academische exercitie is. De conclusie
blijft staan dat, ondanks het uitblijven van de voorspelde
versnelling, de langetermijntrend een duidelijke stijging van
de zeespiegel laat zien. Zoals gezegd wordt dat het verleden
geen garantie is voor de toekomst, zo geldt de wijsheid dat
bij inherente onzekerheid over voorspellingen de trend je
beste vriend is.
Discussie is essentieel voor de kennisontwikkeling en maatschappelijke relevantie van ons vak. Ik ben van mening
dat we als beroepsgroep niet vaak genoeg met elkaar van
gedachten kunnen wisselen. We praten graag over elkaar,
maar niet met elkaar. Misschien is het ultieme doel van een
discussie het vinden van partners om je te helpen met je
onderzoek, je projecten, je eigen ontwikkeling. Ik weet zeker
dat de problemen waarmee we de komende decennia in
Nederland en wereldwijd zullen worden geconfronteerd, in
tegenstelling tot de kaart van Staring, niet door één persoon
kunnen en zullen worden opgelost. Daarom zie ik in het
verbinden van aardwetenschappers, met elkaar en met de
samenleving, een goed motto voor het huidige KNGMGbestuur.
Bob Hoogendoorn

. staringlezing

Het grote smelten
van Antarctica
Afkalvende ijskappen, wereldwijde zeespiegelstijging en de gevolgen voor
laagliggende landen zoals Nederland stonden centraal tijdens de jaarlijkse
KNGMG Staringlezing, dit jaar uitgesproken door klimatoloog Roderik van
de Wal, hoogleraar Sea level change and coastal impacts aan de Universiteit
Utrecht. De Staringlezing, ingebed in een door het KNGMG georganiseerd
zeespiegel-symposium, sloot dit jaar naadloos aan op de actualiteit. Een
week eerder was het jongste IPCC-rapport over de wereldwijde stijging van
de zeespiegel gelanceerd, een rapport waar Van de Wal zelf aan had
meegeschreven. Ondanks somberstemmende prognoses van het rapport
blijft Van de Wal optimistisch. “We moeten wel aan de slag.”

Met ijs bedekt smeltmeer
op de Groenlandse ijskap.
Foto: Sarah Das / Woods Hole
Oceanographic Institution
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Met zijn onderzoek naar het lot van de grootste
ijskappen van de planeet en de onzekerheden
van toekomstige zeespiegelstijging overbrugt
Van de Wal de grensvlakken tussen natuur- en
aardwetenschappen. Niet verwonderlijk dan
dat zijn leerstoel een gecombineerde aanstelling is tussen de faculteiten Bètawetenschappen
en Geowetenschappen van de Universiteit
Utrecht. Zijn onderzoek is zelfs nóg iets breder,
zo overpeinst Van de Wal tijdens een gesprek
voorafgaand aan de Staringlezing. “Er zit ook
een sociaaleconomische component aan, en
het aspect van adaptatie. Je zou nog een extra
stap kunnen nemen.”
Het afgelopen half jaar heeft Van de Wal daar
in ieder geval geen snipper tijd voor gehad.
Zijn grootste klus was zijn bijdrage aan het
jongste IPCC-rapport, het ‘Special Report on
the Ocean and Cryosphere in a Changing
Climate’ (SROCC). De inhoudelijke zes hoofdstukken – Van de Wal was hoofdauteur van
het hoofdstuk over zeespiegelstijging – waren
al in juni afgerond. “Maar parallel daaraan
moet een samenvatting voor beleidsmakers
worden geschreven. Op achtentwintig pagina’s
concepttekst ontvingen we van de verschillende
overheden drieduizend commentaren terug.
Die moeten allemaal worden beantwoord, en
waar nodig wordt de tekst daarop aangepast.”
Tijdens een vier dagen durende plenaire sessie,
voorafgaand aan de presentatie van het rapport,
wordt onderhandeld over de definitieve tekst
van de samenvatting. Een ware slijtageslag
met vergaderdagen van zestien uur of langer,
vertelt Van de Wal. “Tijdens de plenaire sessie
wordt er naar de auteurs gekeken bij een
vraag uit de zaal die niet direct kan worden
beantwoord. Het is op deze wijze opgezet om te
voorkomen dat de tekst van de samenvatting
in tegenspraak raakt met de achterliggende,
door wetenschappers geschreven hoofdstukken. Aan de tekst van die hoofdstukken mag
de politiek helemaal niet komen. De auteurs
hebben dus een veto als een politicus een zin
in de samenvatting aangepast wil hebben.”

Langetermijnblik / De prognoses voor
de verwachte zeespiegelstijging in het jongste
IPCC-rapport stemmen weinig vrolijk. Blijft de

De zeespiegelstijging
in de komende eeuwen
hangt grotendeels af
van één gebied: de
Antarctische ijskap
uitstoot van broeikasgassen ongewijzigd toenemen, dan zal dit in een verwachte zeespiegelstijging resulteren in 2100 van pakweg 84 centimeter – zo’n tien centimeter hoger dan eerder
werd ingeschat. Indien het klimaatakkoord van
Parijs, met daarin afspraken om de wereldwijde
temperatuurstijging te beperken, volledig
wordt uitgevoerd, dan zou de stijging in 2100
tot zo’n 43 centimeter beperkt blijven.
Een van de meer in het oog springende zaken
is een langetermijnblik die voor de verandering
eens verder reikt dan het jaar 2100. “Dat het
IPCC in eerdere rapporten tot aan de horizon
van 2100 keek en niet verder, dat is in het

prof. dr. Roderik van de Wal
Foto: Harold van de Kamp / Universiteit Utrecht

verleden misschien wel het mandaat geweest.
Maar vanuit klimaat en aardwetenschappelijk
perspectief zijn langere tijdschalen heel belangrijk om naar te kijken. Je ziet ook dat na
2100 de verschillende scenario’s en de onzekerheden enorm uit elkaar gaan lopen.”
Door het smelten van ijs op Groenland en
Antarctica kan de zeespiegel na 2100 steeds
sneller stijgen, en in het jaar 2300 mogelijk
oplopen tot tussen twee en vijf meter. “In Nederland hoor ik vaak: een zeespiegelstijging van
één meter in 2100, dat vormt voor ons geen
probleem. Maar als je dat zegt, dan accepteer
je ook een stijging van tweeënhalf – drie
meter in 2300. Want van die ene meter zeespiegelstijging is ongeveer de helft afkomstig
van smeltende ijskappen. En als de ijskappen
eenmaal met smelten zijn begonnen, dan is
het proces niet meer te stoppen. Dat is reëel,
hier zijn de experts het over eens.”

Antarctica / De magnitude van de zeespiegelstijging in de komende eeuwen hangt
grotendeels af van de ontwikkelingen van één
gebied: de Antarctische ijskap. Antarctica is,
zegt Van de Wal, de zogenoemde olifant in
de klimaatdiscussie. “Hoe de projecties van
de zeespiegel er op termijn uit komen te zien,
dat zal in steeds hogere mate worden beïnvloed
door wat er op Antarctica gebeurt. Daar zit
nog een heel grote onzekerheid. Behalve
meteorologisch inzicht vergt dat ook inzicht
in ijsstromingen en ijsdynamica, en hun
onderlinge samenhang.”
Het vormt het hoofdthema van zijn onderzoek
bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch
onderzoek Utrecht (IMAU). Als de ijsplaten – de
in oceaanwater drijvende, honderden meters
dikke ijsschollen rondom Antarctica – het
begeven, dan kan er van alles gebeuren, benadrukt Van de Wal. Óf ze het gaan begeven,
en wanneer, daar is nog veel onduidelijkheid
over. “Gedeeltelijk ligt dat aan atmosferische
processen – maar de afgelopen jaren is steeds
duidelijker geworden dat ook de interactie
tussen de ijsplaten en de oceaan een belangrijke rol speelt. Zo’n vijf jaar geleden lieten
metingen zien dat de West-Antarctische ijskap
kleiner aan het worden is. Inmiddels is er
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Veranderingen van de zeespiegel door ijsverlies van Antarctica tussen 1992 en 2017.
Illustratie: Thee ice sheet mass balance inter-comparison exercise (IMBIE), 2018

consensus dat deze afname wordt veroorzaakt
doordat het oceaanwater onder de ijsplaten
warmer is geworden. Waardoor het water
warmer is geworden, daar is dan weer geen
consensus over. Maar dit is wel een eerste stap
om het proces te verklaren. Uiteindelijk zijn
dit de vragen waar we ons mee bezig moeten
houden: wanneer gaan de ijsplaten het begeven, en waardoor. Want dat is de belangrijkste
vraag voor de verandering van de trend van
de zeespiegelstijging.”

Overstromingen / Zo is het een kleine
stap naar Van de Wals onderzoeksfocus bij de
faculteit Geowetenschappen, waar hij zich
richt op vraagstukken over de gevolgen van zeespiegelstijging, zoals overstromingen. “Dat de
zeespiegel in het midden van de oceaan stijgt,
vormt voor ons geen direct probleem. Wel relevant is wat er aan de kusten gebeurt. Maar om

dat te achterhalen moet je allerlei processen
beschouwen die relevant zijn wanneer de
waterdiepte minder groot wordt, en processen
die op een kleinere tijdschaal een rol spelen.”
Een belangrijk punt, onderstreept hij, is dat
overstromingen niet direct door de trend van
een stijgende zeespiegel ontstaan, maar door
variaties van de zeespiegel bovenop die trend
– zoals stormen en getijden. “Deze veranderen
onder invloed van zeespiegelstijging, maar ook
bijvoorbeeld als zeeijsoppervlak verandert, of
als ijsplaten verdwijnen. Bovendien veronderstellen we, ook in de klimaatmodellen, dat de
variabiliteit constant blijft. Het is nog maar
de vraag of dat zo is. Het is pas voor het eerst
dat hier aandacht voor ontstaat.”

Adaptatie / De gevolgen voor Nederland
lijken op de korte termijn nog overzichtelijk en
te handhaven, meent Van de Wal. “De meeste

modellen laten bijvoorbeeld een kleine toe
name van stormen uit het zuidwesten zien,
en geen toename van de meer gevaarlijke
noordwesterstormen. Natuurlijk blijft het
de vraag hoe goed de modellen zijn; stormen
zouden ook kunnen veranderen in een veranderend klimaat, een onderwerp waar we nog
niet veel van weten. Maar Nederland heeft
vooral weinig last van de zeespiegelstijging,
omdat ons land is ingericht op de enorme
variabiliteit van onze zeespiegel. Er zijn hier
wel eens waterstanden vijf meter boven NAP –
en dan is er nog niks aan de hand. Dan kan
je een zeespiegelstijging van twintig, dertig
centimeter hebben, zoiets maakt dan niet
veel uit. Maar op heel veel andere locaties,
bijvoorbeeld in de tropen, is de variabiliteit
van de zeespiegel veel kleiner. Als in die
regio’s de zeespiegel een halve meter stijgt,
dan is dat direct desastreus.”

Door smeltwater uitgesleten kloof op de Groenlandse ijskap.
Foto: Sarah Das / Woods Hole Oceanographic Institution
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“De problemen met eilanden in de Stille Oceaan
zijn hier ook een voorbeeld van. In het algemeen geldt: hoe verder een gebied af ligt van
een smeltende ijskap, hoe groter de zeespiegelstijging. Dan zit je in de Stille Oceaan al slecht,
veel van deze eilanden liggen maar een halve
meter boven de zeespiegel. En omdat deze
regio’s ook nog eens relatief weinig variabiliteit in de zeespiegel hebben, zijn ze de klos.
Er zijn al programma’s gaande om de inwoners
van sommige eilanden te evacueren.”
Ook Nederland zal zich “ongetwijfeld” moeten
aanpassen aan de toekomst, denkt Van de Wal.
“Maar in Nederland gaat de discussie vrijwel
altijd over adaptatie, en niet over mitigatie,
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Jammer, de projecties van de toekomstige zeespiegelstijging leveren een heel sterk
argument op waarom we juist moeten gaan
mitigeren. Een zeespiegel die drie meter hoger
ligt dan nu, dat moet je gewoon niet willen.
Bovendien gaat zo’n stijging gepaard met
complicaties die we nog niet eens goed kunnen
overzien. Intrusie van zout water in polders,
rivierwater dat we vanaf Lobith naar de zee
moeten pompen, het lijkt mij allemaal niet

wenselijk. En daarbij komt nog een temperatuurstijging van drie, vier graden Celsius.
Er is meer aan de hand dan alleen een stijgende zeespiegel.”

Groenlandse testcase / En dan is
er nog Groenland met ’s werelds op een na
grootste ijskap, met een totaal volume aan ijs
goed voor een zeespiegelstijging van zeven
meter. Ook deze ijskap neemt de afgelopen
jaren steeds sneller af in volume. “Groenland
is vooral belangrijk als bewijs dat klimaatverandering in de poolgebieden heel hard gaat.
Door de polaire opwarming stijgen tempera-

Groenland is vooral
belangrijk als bewijs
dat klimaatverandering
in de poolgebieden
heel hard gaat

turen er veel harder dan gemiddeld, wat zich
in hele grote veranderingen op Groenland
vertaalt. De Groenlandse ijskap is dus een
testcase waaraan we kunnen zien wat er verandert. De verwachting is dat een stijging van
de atmosferische temperatuur de drijvende
factor is van de smelt. Maar omdat de ondergrond van Groenland zo vlak is, is er mogelijk
een omslagpunt waarbij de ijskap sneller in
zee kan stromen. Dat kantelpunt lijkt te liggen
tussen de anderhalf en vier graden Celsius
boven de pre-industriële temperatuur. Hier is
niet al te veel onderzoek naar gedaan, dus het
zou interessant zijn om deze waarden beter
af te bakenen.”
“Op de langere termijn: waar we op afstevenen,
als we niet ingrijpen, is een gemiddelde temperatuurstijging van drie graden Celsius ten
opzichte van vandaag. Dat is voor Groenland
niet houdbaar. Als de uitstoot van broeikasgassen ongewijzigd blijft doorgroeien, dan denk ik
dat de Groenlandse ijskap er over duizend jaar
niet meer is. Dus ook het langetermijnperspectief van het ijs van Groenland is belangrijk.”
Het opbreken van de Antarctische ijsschotsen.
Zeespiegelstijgingen van meters. Het verdwijnen van de Groenlandse ijskap. Ondanks al
deze donkere toekomstscenario’s is Van de
Wal helemaal geen doemdenker, besluit hij.
“Ik vind dat we het niet zo ver moeten laten
komen, ik ben er toch wel optimistisch over.
In de eerste plaats is het reduceren van onze
emissies noodzakelijk, en daar zie je ook
steeds meer initiatief voor. Daarnaast, voor
mensen was het honderd jaar geleden niet
voor te stellen hoe de wereld van vandaag er
uit zou zien en welke technieken we nu tot
onze beschikking hebben. Dus hoe zou dat
over honderd jaar zijn? Misschien is het dan
wel vanzelfsprekend dat we broeikasgassen
uit de atmosfeer halen zonder hulp van fossiele energie. Maar dat gaat ook niet spontaan
gebeuren: we moeten wel aan de slag, te
beginnen met de mitigatie van onze CO2emissies.”
Bjinse Dankert

Tegenwoordig wordt de Brannenburger Nagelfluh tot in NoordDuitsland verwerkt, vooral als gevelplaten, maar ook bloembakken behoren tot de toepassingen. Opgang maakte de steen
in de negentiende eeuw, na aanleg van spoorwegen naar Rosenheim en Salzburg. In de eigen regio is het gebruik al veel ouder
en wijdverbreid. Wat verder weg in Beieren komt de steen ook
met enige regelmaat voor, onder andere in de plintzone van
verschillende kerken, zoals de Sint Martinuskerk in Landshut
en de Onze Lieve Vrouwekerk in München. De oudste historische
vermeldingen van winning gaan nog verder terug, tot in de
tiende eeuw. Dan gaat het alleen niet om bouwstenen, maar
om maal- en molenstenen.
Tekst & foto’s: Timo G. Nijland

Boven: Reliëf met het oude stadspanorama van Neurenberg in
met Brannenburger Nagelfluh bekleedde winkelgevel aldaar.
Midden: Bloembak uit Brannenburger Nagelfluh in München.
Onder: Brannenburger Nagelfluh aan de plint van de toren van
de Sint Martinuskerk in Landshut.
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. stukje steen

Herrgottsbeton / Herrgottsbeton, zo wordt de natuursteen Brannenburger Nagelfluh ook wel genoemd. Waar Herrgottsbeton voor een conglomeraat een voor de hand liggend
alternatief is, is de naam Nagelfluh, letterlijk te vertalen als
‘spijkerrots’, niet meteen evident. Deze naam heeft de steen
gekregen omdat uitstekende keien in de wanden van rots
formaties de indruk gaven dat de wand (fluh is Zwitserduits voor
een steile rotswand) met kopspijkers (nagels) was vastgezet.
Afval van de Alpen is het, dat in steeds meer Duitse binnensteden
opduikt als gevelbekleding. De Brannenburger Nagelfluh is een
conglomeraat van keien uit het Riss- glaciaal. De steen wordt
gewonnen bij het plaatsje Brannenburg, nabij Rosenheim, aan
de noordkant van de Alpen in Beieren. Het is een polymict conglomeraat, met allerlei soorten keien: van zand- tot kalksteen,
van gneis tot graniet. Keien van decimeter grootte zijn geen
uitzondering. De kalkgebonden matrix is grijs tot gelig. Hoewel
zichtbaar macroporeus, is de wateropname gering, met een
gewichtspercentage van circa twee procent. Dit komt doordat
er weinig capillaire poriën zijn. Ook haalt de steen nog best
een redelijke druksterkte van 35 – 50 N/mm2.

. column

Wie twijfel zaait zal inzicht oogsten
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Het is vandaag 4 oktober van het jaar 2100.
Mijn naam is Salomon Oscar Kroonenberg. Ik
ben geboren op 5 april 2017. Ik ben de jongste
kleinzoon van de geoloog Salomon Kroonenberg, die aan het begin van deze eeuw een
aantal tegendraadse boeken heeft geschreven.
Toen ik een jaar of dertien was heeft mijn opa
mij bij zich geroepen, en tegen mij gezegd:
“Oscar, ik ben nu 83 jaar, ik weet niet hoe lang
ik er nog ben, maar ik zou je iets willen vragen.
In mijn tijd was iedereen bang voor het jaar
2100. De mensen waren bang dat de gemiddelde temperatuur op aarde in dat jaar zeker
anderhalf, misschien wel twee, of misschien
ook zelfs wel vier graden gestegen zou zijn.
Grote delen van de gletsjers in de bergen en
de ijskappen van Groenland en Antarctica
zouden afgesmolten zijn. De zeespiegel zou
wereldwijd misschien een halve meter, een
meter of misschien wel vier meter zijn gestegen.
Dat zou allemaal komen omdat wij bij het
verbranden van steenkool, olie, aardgas en
houtpellets zóveel CO2 in de atmosfeer brengen,
dat we daardoor in een verschrikkelijke broeikasaarde terecht zouden komen.”
“Nu weet jij, lieve Oscar, dat de gemiddelde
levensverwachting van mannen op dit moment
ruim tachtig jaar is. Dat betekent dat jij een
gerede kans hebt om in dat jaar 2100 nog in
leven te zijn. Zou je in dat jaar eens terug
willen kijken wat er allemaal terechtgekomen
is van al die voorspellingen? Hebben al die
pessimisten gelijk gekregen? Of zat er toch een
sprankje waarheid in het optimisme van je opa
dat het allemaal wel mee zou vallen? Dat het
effect van die CO2 veel kleiner is dan de mensen denken. En dat natuurlijke processen een
veel grotere rol spelen dan die broeikasgassen.
Misschien is er zelfs wel een manier om mij dat
te vertellen via het Internet der Graftombes.”
Ik ben nu zelf 83, het jaar 2100 is al een paar
maanden aan de gang. Het is tijd om te voldoen
aan de opdracht van mijn opa. Het klimaat is

helemaal niet mijn vakgebied, maar van mijn
opa was het dat ook niet. Hij had alleen door
zijn vak een andere blik op de diepe tijd. Hij
vertelde ook dat de aarde in het geologisch
verleden veel grotere rampen had meegemaakt
dan in de korte tijd van Homo sapiens.
Die stellingname is hem door velen verweten;
vooral door mensen die bezorgd waren over
hun eigen nabije toekomst en die van hun
kinderen en kleinkinderen. Veel van die kritiek
is overigens niet bij hem terechtgekomen, zei
hij mij toen ook, want hij deed nooit mee aan
de sociale media van die tijd, zoals Facebook
en Twitter. Maar heeft hij gelijk gekregen?
Laat ik eerst vaststellen dat de wereld uitermate
succesvol is geweest in het verminderen van
de uitstoot van broeikasgassen. De grootste
bronnen van broeikasgassen zoals de energiecentrales, het verkeer en de luchtvaart zijn
overgegaan op nieuwe, duurzamere technieken.
Rond 2060 was de totale uitstoot van CO2 vrijwel te verwaarlozen.
Ook het klimaat heeft zich minder dramatisch
ontwikkeld dan werd voorspeld in opa’s jaren.
De gemiddelde wereldtemperatuur is sindsdien
maar een halve graad gestegen, de zeespiegel
net iets minder dan een halve meter hoger
geworden. Veel politici, klimaatwetenschappers
en milieuactivisten slaan zich trots op de borst
omdat ze dat zo mooi voor elkaar hebben
gekregen.
Maar dat is niet het hele verhaal. Er is meer
gebeurd, zoals de gigantische vulkanische
eruptie op Sumatra in 2048. Al in het begin
van de eeuw was de vulkaan Sinabung het
toneel van vele grote erupties. De Sinabung
ligt dicht bij de noordpunt van het Tobameer.
Mijn opa vertelde dat dat meer 73.000 jaar
geleden is ontstaan tijdens de allergrootste
eruptie die in de tijd van Homo sapiens heeft
plaatsgevonden. 2800 kubieke kilometer magma

werd daarbij uitgestoten, Homo sapiens was
er zelfs bijna niet meer geweest. Wij zijn toen
door het oog van de naald gekropen. De sporen
van die oude eruptie zijn tot in de Groenlandse
ijskap terug te vinden, zei hij. Het was de
aanzet tot een wereldwijde verkoeling van het
klimaat die meer dan 1500 jaar duurde.
De eruptie van de Sinabung in 2048 was weliswaar niet zo groot, maar toch een van de
heftigste uit de geschiedenis. Het begon met
de vorming van een tweede vulkaan naast de
oude, kort daarop een derde en een vierde,
allemaal langs de breuk die door de hele lengte
van Sumatra heenloopt. Tenslotte ontstond
een enorme eruptie waarbij alle vier vulkanen
in de lege magmakamer wegzonken, en het
Tobameer een heel stuk groter werd. De explosie
werd door de hele wereld gehoord.
Ik was met mijn familie op treinvakantie naar
China, we zaten op een terrasje te lunchen
toen het gebeurde. Wij schrokken allemaal
enorm van de verschrikkelijke knal. We wisten
eerst niet wat het was, totdat er allemaal fijne
asdeeltjes in onze rijstkommetjes neerdaalden.
Jammer dat mijn opa dat niet meer heeft
kunnen meemaken, hij had ons vast van alles
willen uitleggen. De aswolken die bij die eruptie
werden uitgestoten reikten tot ver in de stratosfeer, en dempten het zonlicht gedurende
tientallen jaren. De gemiddelde temperatuur
op aarde daalde daardoor, en het duurde tot
2082 tot die weer op het niveau was van voor
de eruptie. Volgens vele wetenschappers is het
dááraan te danken dat de gemiddelde wereldtemperatuur op aarde in dit jaar 2100 veel
minder is gestegen dan in de tijd van mijn opa
werd voorspeld, en niet aan de succesvolle
reductie van broeikasgassen.
Er is een derde groep wetenschappers, die nóg
een andere verklaring geeft. Mijn opa vertelde
dat een collega van hem, Bas van Geel, specialist
op het gebied van fossiele stuifmeelkorrels,

. aankondiging

fraaie bewijzen had gevonden dat er een relatie
bestaat tussen het klimaat en de activiteit
van de zon. Het is een beetje een ingewikkeld
verhaal, zei mijn opa, maar in een periode met
veel zonnevlekken warmt het klimaat op, en
in een periode met weinig zonnevlekken koelt
het juist af. Hij noemde een paar Deense onderzoekers die daarover baanbrekend werk hadden
verricht. De sterke opwarming aan het eind van
de twintigste eeuw viel samen met een periode
met veel zonnevlekken. Maar sindsdien is de
elfjarige zonnecyclus alleen maar zwakker
geworden, en de laatste decennia zijn er nauwelijks meer zonnevlekken gezien. Dát zou
volgens de zonnespecialisten van nu, de verklaring zijn voor de minder sterke stijging van
temperatuur en zeespiegel dan in het begin van
de de eenentwintigste eeuw werd verwacht.
Zo is er dus nog steeds geen overeenstemming
over wat de oorzaak is van de meevallende
klimaatveranderingen in de éénentwintigste
eeuw. Was het de succesvolle afbouw van de
CO2 uitstoot? Was het de eruptie van de Sinabung? Of was het de zon? We weten het nog
steeds niet.
Mijn opa werd door velen met de nek aan
gekeken omdat hij twijfels had bij de rol van
CO2 bij de opwarming van de aarde. Uitnodigingen voor lezingen werden ingetrokken, velen
vonden dat je mensen zoals hij geen platform
moest geven om hun mening uit te dragen en
weigerden met hem in discussie te gaan. Dat
vond hij een onwetenschappelijke houding.
Zijn stelregel was: Wie twijfel zaait zal inzicht
oogsten. Dat is nog steeds relevant. Opa, hoor
je me?
Salomon Kroonenberg
Deze column werd door Salomon Kroonenberg
uitgesproken direct na de KNGMG Staringlezing
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Worlds of Sand
Studium Generale Wageningen explored the many aspects of
sand during a theme week, ‘The World of Sand’ (21-28 May 2019).
What sand looks like, how it sounds, how we extract it, what we do
with it – but also sand’s growing scarcity and the consequences of
this were explored.
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Sand. Ordinary and incredibly diverse. Beautiful. Omnipresent yet becoming scarce at the
same time. Did you know that sand is the most
consumed raw material on earth after fresh
water? And that your smartphone wouldn’t
exist without it? Sand is used for buildings,
infrastructure, glass, computers, cosmetics
and detergents – omnipresent things in our
daily lives. With visions of deserts in your mind
it might be hard to imagine, but did you ever
realize that sand is a finite source, and is
actually becoming scarcer? Or that the increas-

ing pressure on this resource may have serious
ecological and social implications?
During the theme week, Studium Generale
delved into the everyday and at the same time
unknown world of sand, and explored its
special nature and role from various angles.
There was a wide range of activities, including
lectures, discussions and guided tours. There
was a performance, a film screening, and a
sandcastle building contest. Participants could
admire sand’s beauty and diversity, find out

why sand has so many different uses, and
discover where we get it from and how we
extract it. Other events shed light on the social
and ecological effects of sand extraction, and
discussed what role science and policy could
play in promoting sustainable sand use.

Sounds of Sand / Speakers and presenters included several researchers, among
others Saskia van Ruth, professor Food Authenticity and Integrity at WUR, who showed how
listening to the sounds of sand from Dutch
shores provides information on its provenance.
Stephan Mantel, head of the World Soil Museum
in Wageningen, talked about the large diversity in colour, grain size and mineral content
of sands. These differences are reflected in
sandy landscapes, and explain variations in
ecology and land use history. Ad Stolk from
Rijkswaterstaat focused on the process of
sand extraction from the sea, and how sand

From left to right:
Wandering in a sand landscape. Photo: Teun Vogel;
Diversity in colour, grain size and mineral content of sand in the World Soil Museum. Photo: Mike Bink;
Prof. dr. Pascal Peduzzi (University of Geneva & UNEP), Sandcastle Building Workshop, Vince Beiser. Photos: Bart de Gouw

Finite resource / The programme also
featured two renowned speakers from abroad,
who both focused on the increasing scarcity
of sand as a resource. Vince Beiser, author of
the book ‘The World in a Grain’, gave an overview of the growing, but relatively unknown
environmental and societal problems related
to the modern demands of sand. Prof. dr. Pascal
Peduzzi (University of Geneva & UNEP) gave a
presentation about the findings of two UNEPreports he authored: ‘Sand, rarer than one
thinks’, and the recently published report
‘Sand and sustainability: Finding new solutions

Participants could admire
sand’s beauty and diversity
and find out why sand has
so many different uses

for environmental governance of global sand
resources’.
Geologist Michiel van der Meulen (Geological
Survey of the Netherlands) took another
approach, and argued in his presentation that
scarcity of sand is a matter of the definition
of scarcity, and that sand availability does
not equal sand accessibility.

There was no scarcity of sand noticeable
during the well-attended sandcastle building
contest on Wageningen Campus. The contest
conveniently took place on a sunlit day and
worked well to incite extra interest in the topic.
Attendants to the programme commented
that they were surprised by the diverse and
complex world behind something that seems
as ordinary as sand, and were fascinated by
the new insights derived during the activities.
For more details on the different activities
and speakers, as well as presentations and
recordings of lectures, visit: www.wur.nl/
studiumgenerale.
Studium Generale Wageningen
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extraction is embedded in large-scale policy
considerations on spatial planning. Other
presentations were provided by experts from
the Geological Survey of the Netherlands
(Sytze van Heteren, Rob van Ede), and artists
(Lotte Geeven and Gert van der Vijver, also
known as ‘De Zandtovenaar’).

Zoutterrassen van Maras,
Peru

Geo.brief 7 / 2019

12

Ruim dertig kilometer ten noordwesten van de stad Cuzco, in de
Peruviaanse Andes, ligt op een hoogte van circa 3400 meter in een
zijdal van de diepe Urubamba vallei (beter bekend als de Heilige
Vallei van de Inca’s), een complex van zoutterrassen (‘salineras’)
nabij het dorp Maras.

. geofoto

Ongeveer 13º18’00” Zuid en 72º09’20” West

De vorming van de zoutterrassen is gerelateerd aan de aanwezigheid
van evaporieten in de tot tweeduizend meter dikke Yuncaypata
Group (Krijt ouderdom) in het Altiplano gebied rondom Maras.
De Altiplano is door belangrijke breukzones gescheiden van de
hoge bergen van de Oostelijke Cordillera (linksboven op de foto).
Deze bergketen wordt voornamelijk gevormd door gedeformeerde
Onder- en Boven-Paleozoïsche sedimentaire eenheden met een vrij
dunne Mesozoïsche bedekking.

Via goed onderhouden kleine kanaaltjes wordt het bronwater verdeeld over meer dan drieduizend zoutpannen, waarvan de meeste
een oppervlakte hebben van vijftien tot veertig vierkante meters.
De kleur van de zoutpannen en van het geproduceerde zout is nogal
variabel, door een combinatie van factoren, zoals de zoutmineralogie,
ijzerhoudende kleien, ingeblazen stof en/of hypersaliene bacteriën.
Door evaporatie in het droge seizoen (van mei tot oktober) leveren
de zoutpannen gezamenlijk ongeveer 160 - 200 ton zout per jaar.
De eerste zoutterrassen dateren uit de tijd van de Chanapata-cultuur
(200 – 900 AD); deze werden later vergroot door de Inca’s (1200 –
1533 AD) en verder uitgebreid door de Spaanse overheersers (1533 –
1821 AD). Tegenwoordig zijn de zoutpannen het eigendom van enige
honderden families uit de regio; dit eigendom wordt van generatie op
generatie doorgegeven binnen de lokale bevolking. Sociaal-economisch
is dit belangrijk, want de extra inkomsten uit de winning van zout –
voor gebruik in voedselconservering, voedselbereiding en soms als
likstenen voor vee – vormen een welkome toevoeging aan de karige
opbrengsten uit de landbouw en veeteelt.
Foto en tekst: Jeroen Peters
www.earthimagegallery.com
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De stabiele aanvoer van hypersalien bronwater (25º Celsius) nabij
Maras, met een zoutgehalte achtmaal hoger dan zeewater, wordt
verklaard door het wegsijpelen van water uit het vijfhonderd meter
hoger gelegen brakke Huaypo meer, waarna verdere aanrijking
plaatsvindt door contact met zouten, gips en dolomiet in de ondiepe
ondergrond.

Impressie van de paleogeografie van de aarde gedurende het Vroeg Eoceen (Ypresian), 52,2 miljoen jaar geleden.
Bron: Plate tectonic maps and Continental drift animations by C. R. Scotese, PALEOMAP Project (www.scotese.com).
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Het PALEOMAP Project geeft een overzicht van de paleogeografische ontwikkeling
en beweging van onze continenten vanaf 750 miljoen jaar geleden tot heden.
www.earthbyte.org/paleomap-paleoatlas-for-gplates
Wat voor gegevens? / Onder leiding van professor Alfred
Ziegler (University of Chicago) startte eind jaren zeventig het Paleogeographic Atlas Project. In een decennium werden meer dan 125 duizend
lithologische en paleogeografische gegevens van het Mesozoïcum
en Cenozoïcum verzameld, en gecomplementeerd met een database
die op het Perm en de Jura focuste. Geoloog Chris Scotese, die als
promovendus bij het project was betrokken, bouwde hierop voort met
het PALEOMAP project. Zijn doel was het schrijven van een boek, ‘Earth
History: Evolution of the Earth System’, waar paleogeografische en
paleoklimatologische kaarten onmisbaar voor waren. Het boek is tot op
heden niet verschenen; wel is er een openbare GIS-atlas beschikbaar
met 91 paleogeografische kaarten. Deze illustreren de aardse geschiedenis vanaf het late Neoproterozoïcum (750 miljoen jaar geleden) tot
heden.
Waarvoor? / De atlas geeft inzicht in de plaattektonische ontwikkeling van oceanen en continenten. Dat is van belang voor bijvoorbeeld
aardwetenschappers die zich verdiepen in sedimentaire afzetmilieus
in een bepaalde periode van een regio. Aan de hand van de kaarten
kan zo een inschatting worden gemaakt van de aanwezigheid van
een geschikte successie waarin bijvoorbeeld warm water, olie of gas
aangetroffen kan worden.

Welke data is beschikbaar? / De wereldkaarten, met een
resolutie van 10 bij 10 kilometer, illustreren de configuratie van oceanische bekkens en continenten in combinatie met topografische informatie. Aandacht wordt besteed aan gebergten, laaggelegen gebieden,
ondiepe zeeën, continentaal plat en diepe oceanen. De figuur toont
de paleogeografie gedurende het Ypresian, 52,2 miljoen jaar geleden,
een tijd dat er geen poolijs was op aarde en de CO2-concentratie in
de atmosfeer boven de 1000 ppm lag. De rasters zijn bewaard als
plaatjes en kunnen eenvoudig bekeken worden, maar ook in een
GIS-pakket worden geladen waar andere gegevens, zoals gas- en
olievelden, naar eigen inzicht kunnen worden toegevoegd.
Extra informatie / Er zijn, in navolging van Ziegler, door verschillende auteurs nog meer paleogeografische modellen gemaakt. Na afronding
van het PALEOMAP project is er extra onderzoek door Scotese gedaan
naar paleohoogte. In PALEOMAP is de verticale resolutie veertig meter.
In het nieuwe model PaleoDEM is een inschatting gemaakt van landhoogte
en oceaandiepte bij een horizontale resolutie van 1 bij 1 geografische
graad. Deze modellen zijn toegankelijk via het Earth Byte platform:
www.earthbyte.org/paleodem-resource-scotese-and-wright-2018
Wenche Asyee
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Geologie van
Zuid-Limburg
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In plakjes gezaagde gesteentekern (‘resinated slab’) van boring Eys-01. Hier is de Formatie van Gulpen te zien rond 72 meter beneden maaiveld.
Foto: Geert-Jan Vis

Op geologisch vlak stond Zuid-Limburg al vroeg in de belangstelling, mede door de rijkdom aan
fossielen en de speurtocht naar steenkool. Toch is de Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) nog
maar weinig actief in Zuid-Limburg geweest er is er, ten zuiden van het steenkolengebied, vrij weinig
bekend over de diepe ondergrond. De aandacht voor het zuidelijkste stuk Nederland neemt de
laatste jaren weer toe, schrijft Geert-Jan Vis van TNO, geoloog bij Geologische Dienst Nederland.
Mede daardoor is op het plateau van Ubachsberg een nieuwe boring gezet: boring Eys-01.

Het heuvelachtige landschap van Zuid-Limburg
roept bij veel Nederlanders al snel vakantie
gevoelens op. ’s Zomers is het er altijd wat
warmer dan aan de westkust, er zijn wijngaarden,
en je eet er goed. De eerste VVV van Nederland
werd dan ook in 1885 in Valkenburg aan de
Geul geopend. Ook de geologie van ZuidLimburg stond al vroeg in de belangstelling.
De Luikenaar Jean d’Omalius d’Halloy (17831875) publiceerde in 1822 een geologische
overzichtskaart van Frankrijk en Nederland.
Het grootste deel van Nederland wordt op die
kaart weergegeven als ‘terrains mastozootiques’,

ofwel gebied met zoogdierbotten. Tussen
Maastricht en Aken worden op deze kaart
echter gesteenten getekend, waarmee het
vermoedelijk de oudste geologische kaart
is waarop Zuid-Limburg is weergegeven.

Krijt / Door de rijkdom aan fossielen en
het veelvuldige gebruik als bouwsteen, was het
Krijt van Zuid-Limburg al vroeg een onderwerp
van studie. Toch kwam Zuid-Limburg er bekaaid
vanaf op de eerste geologische overzichtskaart
van Nederland gemaakt door W.C.H. Staring
(1844). Slechts een blauwe lijn gaf ‘Grenzen

Figuur 1. De tektonische schetskaart van Zuid-Nederland en omgeving. Bijlage 13 van het
‘Eindverslag der opsporing van delfstoffen’, Amsterdam (1917).
Bron: VU Amsterdam, http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/4191

der Lagen uit het Tweede Tijdvak’ weer. Maar
niet veel later, in 1849, werd net buiten Maastricht wel het wereldberoemde Maastrichtien
gedefinieerd door de Belgische paleontoloog
André Dumont. Nog eens tien jaar later publiceerde J. T. Binkhorst van den Binkhorst zijn
268 pagina’s dikke ‘Esquisse Géologique et
Paléontologique des Couches Crétacées du
Limbourg’ (via Google Books terug te lezen).
Delfstoffen waren in Zuid-Limburg altijd al
belangrijk. Naast de kalksteen als bouwsteen
werd, rond de abdij van Rolduc, langs het
Wormdal al steenkool gewonnen sinds de
elfde eeuw. Steenkoolwinning op grote schaal
kwam tegen het einde van de negentiende
eeuw van de grond, toen na de aanleg van
een spoorlijn tussen Herzogenrath, Heerlen
en Sittard de concessie werd verleend voor
de Oranje-Nassau Mijnen. In 1902 richtte de
Nederlandse Staat haar eigen mijnbedrijf op:
Staatsmijnen Limburg. Kort daarna werd
begonnen met de eerste mijn, Wilhelmina.
De zoektocht naar steenkool had behoefte
aan geologische informatie. Namens de Staat
was daarvoor de Dienst der Rijksopsporing
van Delfstoffen (ROvD) opgericht, die onder
leiding van Willem van Waterschoot van der
Gracht in 1917 haar eindrapport opleverde
met daarin onder andere de prachtige ‘Proeve
eener tectonische schetskaart van het BelgischNederlandsch-Westfaalsche kolenveld en het
aangrenzende noordelijke gebied’ (figuur 1)
en verschillende geologische doorsnedes door
de Roerdalslenk.

Geologisch Bureau / Ter ondersteuning van het mijnbouw-gerelateerde werk werd
in 1924 het Geologisch Bureau opgericht, aanvankelijk als stichting van de gezamenlijke
mijnen en sinds 1936 als onderdeel van de
voorgangers van de Geologische Dienst Nederland. Het Geologisch Bureau ontwikkelde zich
tot een instituut van wereldfaam. Na de sluiting
van de mijnen vanaf de jaren 1960 nam de
hoeveelheid werk voor de mijnen af en richtte
het bureau zich op de kartering van ZuidLimburg. Sinds de sluiting van het Geologisch
Bureau in Heerlen, zo’n 20 jaar geleden, is de
Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) nog

Links: Figuur 3. In de tekst genoemde boringen in Zuid-Limburg, de schematische ligging van de Heerlerheidebreuk en het gebied van de voormalige steenkolenwinning.
Rechts: Figuur 4. Schematisch overzicht van twee mogelijkheden om de geologische opbouw van de ondergrond te interpreteren op basis van gegevens uit twee

boringen. Het linker plaatje toont lagen die naar links dunner worden (uitwiggen); het meest rechtse plaatje toont een breuk (rode lijn) waarlangs aan de linkerkant
een gesteentepakket omlaag is gezakt.

Heterogene gegevensdichtheid /
Bijna tweehonderd jaar zijn verstreken sinds
de publicatie van de geologische kaart van
Jean d’Omalius d’Halloy en het begin van
grootschalige kalksteen- en steenkoolwinning
in Zuid-Limburg. Toch is sprake van een
beperkte kennis van tenminste een deel van de
ondergrond van Zuid-Limburg. Door het ontbreken van olie en gas is er geen 3D-seismiek
en het aantal 2D seismische lijnen is beperkt
en van matige of slechte kwaliteit. Van de
diepe boringen uit de tijd van de ROvD is de
betrouwbaarheid beperkt, al was het maar

omdat volgens overgeleverde verhalen de
mannen die de gaten met de hand moesten
boren dit regelmatig met een borrel op deden.
Vaak zijn geen monsters beschikbaar en zijn
de beschrijvingen summier.
De diepste boring in Zuid-Limburg is Geverik-01
(figuur 3), geboord in 1986 in opdracht van
de Nederlandsche Energie Ontwikkelingsmaatschappij (NEO) voor een studie naar de
haalbaarheid van het bouwen van een Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC):
1687 meter. Een andere diepe boring is door
de Rijks Geologische Dienst gezet in de (vrij
late) zoektocht naar steenkool in 1983: boring
Kemperkoul-01 in Sittard, met een diepte van
1665 meter. Deze boringen liggen vrij noordelijk in Zuid-Limburg en geven daardoor vooral
extra informatie over het toch al goed onderzochte steenkolengebied. Ten zuiden van de
Heerlerheidebreuk zijn, op boring Geverik-01
en een paar moderne boringen na, alle diepe

De laatste jaren neemt
de aandacht voor
het zuidelijkste stuk
Nederland toe

boringen (500 - 900 meter) geboord vóór 1937.
Bovendien ligt het merendeel van deze boringen
dan ook nog eens tegen het steenkolengebied
aan.
Uit bovenstaande overzicht blijkt al dat vooral
het gebied ten zuiden van het steenkolengebied
over vrij weinig gegevens beschikt van de
diepe ondergrond. We hebben het dan over
het Paleozoïsche gesteente. Voor de ondiepere
ondergrond, Krijt en jonger, is wat meer
informatie beschikbaar. Uit een inventarisatie
van het kernmateriaal van het Krijtgesteente,
kwam naar voren dat er ogenschijnlijk maagdelijk materiaal in het kernhuis van TNO-GDN
ligt opgeslagen. De regionale verbreiding
van boringen met kernmateriaal van het Krijt
heeft ertoe geleid dat een extra gekernde
boring, boring Eys-01, is gezet door TNO-GDN
op het plateau van Ubachsberg, bovenaan de
Eyserbosweg - bij menig fietser bekend van
wege de steile klim.

Boring Eys-01 / Met de volledig
gekernde boring bij Eys wil TNO-GDN beter
begrijpen hoe de regionale eigenschappen van
de kalksteen veranderen. Van Gulpen richting
Heerlen zien we een overgang naar meer
zandlagen in de mergel. We weten niet of die
overgang gradueel is of abrupt, bijvoorbeeld
door een breuklijn. De boorlocatie ligt op een
voor Nederland haast exotische hoogte van
190 meter boven zeeniveau in een prachtig
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weinig actief in Zuid-Limburg geweest.
De laatste jaren neemt de aandacht voor het
zuidelijkste stuk Nederland toe. Zo is er de
Nederlandse ambitie om de Einsteintelescoop
voor het meten van zwaartekrachtgolven naar
de Euregio Zuid-Limburg te krijgen. De roep
om duurzame energie zorgt ervoor dat verschillende instanties, waaronder de Provincie
Limburg en EBN, de mogelijkheden voor aardwarmte inventariseren. Ook is er aandacht
voor het grondwater nodig: er is vervuiling
met nitraat vanuit de landbouw. Daarnaast is
er bodembeweging door het vollopen van de
verlaten steenkoolmijnen doordat het grondwater niet meer wordt weggepompt sinds 1994.
Het stijgende mijnwater zou kunnen leiden
tot vervuiling van het grondwater in de daarboven gelegen kalksteenaquifer.

Boring Eys-01 op het plateau van Ubachsberg, bovenaan de Eyserbosweg.
Dronefoto: Geert-Jan Vis
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heuvelachtig landschap. De boring is gedaan
met een kleine boorinstallatie op een vrachtwagen door de firma Thijssen Drilling Company B.V. uit Geulle. Thijssen is goed bekend
met de lokale kalksteen en zorgde ervoor dat,
ondanks verschillende tegenslagen, de benodigde gesteentekernen omhoog werden gehaald.
De gesteentekernen zijn van bijzonder goede
kwaliteit en worden nu stap voor stap onderzocht. Eerste resultaten laten zien dat alle
Laat-Krijt formaties uit Zuid-Limburg aanwezig
zijn. Van onder naar boven zijn dat de formaties van Aken, Vaals, Gulpen en Maastricht.
De boring heeft het onderliggende Carboon
nét niet gehaald, maar wel een aantal meter
kleiig sediment net daarboven gevonden op
170-180 meter diepte. Het materiaal heeft duidelijke sporen van bodemvorming (Formatie
van Aken) en is palynologisch gedateerd als
Santonien (86,3 - 83,6 miljoen jaar geleden).
Zelfs plantenwortels uit die tijd zijn nog
bewaard gebleven.

Nieuwe golf van activiteit / De
gebrekkige hoeveelheid informatie van de
ondergrond, gecombineerd met de toenemende
activiteit in Zuid-Limburg, vraagt om een

nieuwe geologische kartering van het gebied,
het liefst natuurlijk met nieuwe gegevens van
de ondergrond. Het is met deze gedachten in
het achterhoofd dat TNO-GDN samen met de
Provincie Limburg de komende jaren aan een
vernieuwing van de geologische modellen DGM,
DGM Diep en REGIS II gaat werken. Het gaat
hierbij met name om het Mesozoïcum (per
saldo het Laat-Krijt) en het Paleozoïcum. Hiervoor worden niet eerder gebruikte datasets in
de strijd geworpen. Zo zijn in het verleden vele
ontsluitingen beschreven en gedocumenteerd.
Die waren alleen in papieren vorm beschikbaar,
maar worden nu gedigitaliseerd en gecodeerd,

De boorlocatie ligt op
een voor Nederland
haast exotische hoogte
van 190 meter boven
zeeniveau

zodat ermee gemodelleerd kan worden. Ook
de boringen die zijn uitgevoerd in de mijngangen in de mijnstreek zullen worden gebruikt,
evenals gedetailleerde kaarten en profielen
uit dat gebied. Daarnaast zal een vierjarige
promotie met als onderwerp het Krijt van ZuidLimburg en omgeving onderdeel uitmaken
van dit project.
Op het gebied van grondwater wordt in het
GeoERA-project RESOURCE door TNO-GDN
samen met Europese partners gewerkt aan de
hydrogeologische karakterisatie van gebieden
in Europa, waaronder het Zuid-Limburgse
Mergelland. De nadruk van het onderzoek
ligt op een beter begrip van het stromings
systeem en het transport van stoffen.
Naast het werk van TNO-GDN, loopt nog een
aantal andere activiteiten waaruit nieuwe
informatie van de ondergrond is te verwachten.
Zo worden in de mijnstreek zeven boringen
gedaan om het stijgende mijnwater te kunnen
monitoren, zie: www.limburg.nl/thema/
infopunt-mijnbouw.
Daarnaast is Energie Beheer Nederland (EBN)
bezig met het SCAN-programma. Dit richt
zich op gebieden in Nederland waar te weinig
informatie over de ondergrond beschikbaar is
om de potentie voor aardwarmte te kunnen
bepalen. Zuid-Limburg is (logischerwijs) een
gebied met weinig data volgens de door EBN
gepubliceerde kaart. Mogelijk volgt hieruit
dat inwinning van seismiek in dit gebied
noodzakelijk is. Ook zorgt de mogelijke komst
van de Einstein Telescoop voor de meting van
zwaartekrachtgolven voor een concrete vraag
naar informatie over de Zuid-Limburgse en
aangrenzende Belgische-Duitse ondergrond.
Tenslotte is een groep onderzoekers van de
KU Leuven en de VU Brussel onlangs begonnen
aan het preserveren van informatie uit Limburgse kalksteengroeves die zijn of worden
gesloten.
Kortom, na decennia van rust staat de Limburgse ondergrond weer in het middelpunt
van de belangstelling!
Geert-Jan Vis
TNO – Geologische Dienst Nederland

. onderzoek

UNEXMIN

UX-1 brengt de
Molnár János
grot in Hongarije
in kaart.

Op 26 september 2019 vond in Brussel de afsluitende conferentie plaats over het UNEXMINproject, dat een prototype ontwikkelde van een onderwaterrobot, bedoeld voor geologisch
en geo-technisch exploratiewerk. Het KNGMG is onder de vlag van de European Federation
of Geologists (EFG) hierbij betrokken als een ‘linked third party’ om Nederlandse data aan te
leveren en informatie te verspreiden onder geologen, universiteiten, overheden en de industrie.

Het UNEXMIN (UNderwater EXplorer for flooded
MINes) project bestaat uit een internationaal
consortium van 13 partners en 14 ‘linked third
parties’. Samen ontwikkelen ze een onderwaterrobot die ‘zelfstandig’ topografische, geometrische
en geologische data kan verzamelen door middel
van laser-scanning en multi-spectrometrie. Hierbij is geen direct contact met de natuurlijke
omgeving nodig.

UX-1 / De ontwikkelde robot, UX-1 genaamd,
is een ronde bol met een doorsnede van ongeveer
zestig centimeter en een gewicht van 112 kilo,
en voorzien van allerlei meetinstrumenten. De
uitdaging zit deels in het ontwikkelen van highend, op maat gemaakte meetinstrumenten, die
zoveel mogelijk aardwetenschappelijke data
kunnen verzamelen, maar ook passen in de kleine
robot. Te denken valt aan wateranalyses en
bemonstering, pH-metingen, verschillende geofysische metingen (aardmagneetveld, elektrische
geleiding, gamma-ray) en het systematisch vastleggen van hoge resolutie UV- en multi-spectrale
beelden om de mineralogie te bepalen. De zelfstandige navigatieapparatuur maakt gebruik van
3D-laser-scanning, die, ondanks gebrek aan
licht, de tunnelsystemen, inclusief mogelijke
obstakels, in kaart brengt. Deze techniek is ook
goed toepasbaar voor 3D-structureel-geologische

kartering. Daarnaast moet er genoeg ruimte
overblijven voor een zware computerprocessor,
dataopslag en batterijen voor minstens vijf uur.
Kortom, een hele uitdaging.

Indoor zwembad / De conferentie vond
plaats op een atypische locatie, namelijk een
indoor (duik)zwembad met een diepte van 33 meter.
Verschillende lezingen gaven een goed beeld
van de eerste pilotresultaten en de mogelijke
toepassingen van autonome robots voor geologisch en geo-technisch exploratiewerk. Het
hoogtepunt was natuurlijk de UX-1 in actie te
zien. Achter dik veiligheidsglas kon een Star Warsachtige bol met verschillende radertjes, antennes

Het UNEXMIN-project
wordt graag getoond
als paradepaardje
van toegepast
wetenschappelijk
onderzoek

en camera’s worden aanschouwd die zeer elegant
door het water manoeuvreerde. Met behulp van
een joystick stuurde een piloot de robot aan,
kijkend naar de zes cameraposities op zijn
beeldscherm. Een groene laserstraal scande de
omgeving in het zwembad af. Tegelijkertijd kwamen de eerste radarbeelden als een point-cloud
binnen en ontstond langzaam een 3D-beeld van
het duikbasin.
Het UNEXMIN-project is een innovatief techno
logisch succes en wordt door de Europese
Commissie graag getoond als paradepaardje
van toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Na 45 maanden hard werken is er een prototyperobot ontwikkeld die verschillende pilot-tests
goed heeft doorlopen, met een mogelijke commerciële spin-off. Interessant is het zeker, met
multidisciplinaire toepassingen voor moeilijk
bereikbare plekken. Helaas financieel kostbaar
en verzekeringstechnisch ingewikkeld, wat een
belemmerende factor voor de mineraal-exploratieindustrie kan zijn. Momenteel ligt er een vervolgonderzoek ter evaluatie klaar om de robot te
optimaliseren en zodoende de operationele
kosten te minimaliseren.

Hein Raat
Raat Geoservices
Website UNEXMIN: www.unexmin.eu
This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no 690008.
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Sensor data in mining
PhD-research: Towards Automated Material
Characterization in Mining Operations
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Increasing advances in sensor technology have resulted in greater availability
of sensor data for a wide range of applications. One such application is raw
material characterization in mining operations. Sensor-derived data provide
crucial information on key geological attributes, however, multivariate sensor
data are hard to understand. At the Resource Engineering section at the
TU Delft, Feven Desta and dr. Mike Buxton research how data, derived from
sensors, can be used to automate material characterization and classification.

In the Reiche Zeche
underground mine
located in the Freiberg
district, Germany.
Photo: Frank Baldauf

Use of sensor technology for raw material
characterization is rapidly growing and innovative advancements are observed. However,
due to economically marginal deposits, deeper
mines and complex geology, there is still a need
to define and develop improved technologies
and to innovate approaches that can address
the current and future mining challenges.
In mining, sensors can be utilized along the
mining value chain (from exploration to
marketing) to provide usable data on several
aspects of the material under investigation.
For example, the key material properties in
mining operations are the geological attributes,
such as mineralogy, geochemistry, fragmentation and ore geometry. Knowledge of these
properties plays a key role in supporting
effective decision making, thus improving
the economic and environmental benefits.
Material characterisation using sensor technologies and the combination of sensors are
the two focus areas of the Resource Engineering
(RE) section of the Department of Geosciences
& Engineering at the TU Delft. Aim of this
research is 1) the development of ‘tools’ for
face mapping using a combined sensor signal,
2) the generation of on-line data, 3) the implementation of automated classification and
prediction toolboxes and 4) the development
of automated on-line grade-monitoring in
mining operations.

Material characterization / The
choice of sensor for characterization of a certain
deposit type depends on different factors, such
as sensor parameters, material type (deposit
type) and operational environment. In the RE
section, different combinations of sensors are
used for enhanced material characterization.
Sensor technologies include RGB imaging,
Visible Near Infrared (VNIR) hyperspectral
imagery, Short Wave Infrared (SWIR) hyperspectral imagery (figure 1), Mid-Wave Infrared
(MWIR), Long-Wave Infrared (LWIR) and
Raman spectroscopy.
Real-time material characterization requires
rapid data acquisition, automated data processing and rapid return of results. Thus, it
requires an advanced platform that integrates

Figure 1. SWIR drill core false color composite with the identified minerals

hardware and high performance computing
software systems. Once the integrated systems
are developed, the predictive technologies can
be deployed to deliver online data in different
application areas, such as face mapping, drill
core logging and ore sorting applications.

Data fusion / Sensor technologies operate over a certain range of the electromagnetic
spectrum and provide information on several
aspects of material properties. The sensitivity
and the material properties that the instrument
detects and measures varies from sensor to

sensor. Therefore, combinations of sensors are
required to convey a near complete description
of materials. Combinations of sensors can be
implemented using a data fusion approach.
This is the process of integrating multiple data
sources to produce more consistent, accurate,
and useful information than that provided
by any individual data. Data fusion is a wide
ranging subject that can be applied using various techniques such as chemometrics, which
is the use of mathematical and statistical
methods to extract knowledge from chemical
systems by data-driven means.

Pyrite/Chalcopyrite
Galena/Sphalerite
Calcite/Quartz
Weathered material
Figure 2. Left: a RGB face image taken from polymetallic ore at the Freiberg mine, Germany; right: the developed mineral map identified four main mineral classes (mineral types).
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Data fusion using chemometrics is widely
applied in analytical and bioanalytical chemistry. In chemometrics, data fusion can be
realized at three levels: low-level, mid-level
and high-level. Low-level data fusion is ‘data
level fusion’. It combines multiple data sources
by concatenating (combining) data blocks of
different nature. In mid-level fusion, informative features of the spectral data from each
sensor are separately extracted using several
variable selection or feature extraction algorithms. Then, the extracted features (informative variables) from each sensor data block are
concatenated into a single matrix and used
for multivariate analysis. Therefore, the midlevel fusion is also called ‘feature-level fusion’.
In high-level fusion, separate multivariate
analysis models are developed using each data
block from different data sources and the
results of each individual model are integrated
to acquire an ‘ensemble decision’. Therefore,
a high-level data fusion is a ‘decision level
fusion’. The methodological approach developed for data fusion was implemented using
spectra in the MWIR and LWIR. The use of
sensor combinations should aim to maximize
the accuracy of (classification and prediction)
models by minimizing the uncertainty related
to model performance. Accordingly, the use
of data fusion allowed for increased predictability and classification of materials.

acterization of different deposit types, for
example, in a polymetallic sulphide deposit in
the Reiche Zeche underground mine. Strategic
sampling campaigns were carried out to
undertake in-situ measurements and to collect
representative samples. Using the collected
samples and the individual sensors, laboratory
scale test measurements were performed,
methodological approaches were developed

Reiche Zeche mine / We assessed
the usability of the technologies for the char-

Feven Desta in the Reiche Zeche underground mine.
Photo: Frank Baldauf

to generate information from the acquired
data, and the efficient sensor data processing
methods were optimized. Usable data of
appropriate accuracy and precision were
generated.
Predictive models were developed using the
MWIR and LWIR reflectance spectra data, and
the models were used to identify the unknown
spectra as ore or waste material types. Moreover,
the predictive models were trained for the
prediction of elemental concentrations in the
polymetallic sulphide ore. Independent data
sets were used to assess the predictive performance of the models. The acquired ore-waste
classification and elemental prediction accuracies of the models indicate the automation
potential of the material characterization
process.
For visually distinct minerals, mineral mapping
using RGB imaging (figure 2) is a complementary approach to the conventional mapping.
RGB imaging gives automated, reproducible and
objective results. Overall, with well-calibrated
prediction and classification models, automation of material characterization is achievable.

Grade control and safety / Effective
grade control maximizes resource potential
throughout the mining value chain. However,
the use of sensor derived data in mining
operations is not limited to grade control
applications only. Information on co-occurring
minerals or elements is also important to
define requirements in mineral processing, to

Our ongoing research is focused on the development of a black-box tool for automated,
continuous grade estimation at the mine
face, creation of spatially constrained grade
distribution maps that show ore-, intermediateand waste-materials, development of a blackbox tool for risk identification at the mine
face including an automated continuous
identification of weak zones (hazard risk areas)
and the creation of spatially constrained safety
maps that can show high, medium and low
risk areas. The use of combined sensor signals
provides improved accuracy, precision, availability and confidence, and supports effective
decision making in mining operations.
Feven Desta and Mike Buxton
f.s.desta@tudelft.nl
m.w.n.buxton@tudelft.nl

. aankondiging

15 november 2019

Jaarlijkse reünie
Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam

Ingeokring jaarlijks symposium: Post-mining
risk management in the Netherlands.
Van 13:00 – 17:10 uur, Delft.
Info: ingeokring.nl/evenementen

18 – 20 november 2019
Fifth EAGE Workshop on Borehole Geophysics.
Bridging the gap between surface and reservoir.
Locatie: Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30,
Den Haag.
Info: eage.eventsair.com/boreholegeophysics
2019

18 – 20 november 2019
Symposium: The West Netherlands Basin and
its potential in the energy transition.
Van 12:00 – 18:00 uur, Prometheusplein 1, Delft
Info: www.aanmelder.nl/wnb

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

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

21 november 2019
Nationaal congres bodemdaling: jaarlijkse
congres van het Platform Slappe Bodem met de
laatste stand van zaken rondom beleid, klimaat,
water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening.
Locatie: Fort Voordorp, Groenekan
Info: slappebodem.nl/Nationaal-congresbodemdaling-2019

30 november 2019
Paleobiologische Kring: Chalk & Flint symposium.
Internationaal symposium over Krijt en Vuursteen,
in samenwerking met het Natuurhistorisch
Museum Maastricht en de Universiteit Maastricht
Van 10.00 – 17.00 uur, Nieuwenhof, Zwingelput 4,
Maastricht. Info: paleobiologischekring.org

3 december 2019
KNGMG Noord lezing: “What do we and don’t
we know about Geomechanical Modelling in
the Groningen Area”. De lezing wordt gepresenteerd door Jan Dirk Jansen (TU Delft).
Vanaf 16:30 uur, hoofdkantoor NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord
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identify indirect proxies of elements/minerals
of interest, to understand the formation of
minerals, to define requirements for blasting
parameters, to improve safety and to define
requirements for environmental monitoring of
toxic material. Fragmented or unstable ground
in underground mines creates hazardous
conditions that endanger lives, and thus early
identification of weak zones is essential.
Monitoring of risk zones at the mine face using
sensor technologies provides information
about the different geological attributes that
can further be linked to hazard (weak zone)
identification, risk ranking and mitigation.
The work at the RE section at TU Delft has
resulted in the development of direct and/or
indirect innovative methodological approaches
for grade estimation and safety information,
the definition of key indicators for cut-off grade
of target elements and risk zone indication,
improved accuracy of the classification and
prediction models using data fusion, development of a toolbox for automation of the classification and prediction processes, and the
differentiation of ore types for mining and
processing based on a combined sensor signal.
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