
Historie en dynamiek van de Roer
Om Duinkerke is altijd gestreden

Een lab in transitie
The holy trinity of geothermal energy
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 Drijfzand / Onderweg naar een sportwedstrijd met 
onze jongste dochter, op een druilerige zaterdag ergens 
begin december. Vanaf de achterbank komt de geheel onaan-
gekondigde opmerking: “Waarom heet drijfzand toch drijf-
zand, als je er in zinkt? Zinkzand zou beter zijn!” Mijn 
poging om te achterhalen waar deze wijsheid vandaan komt, 
strandt echter op een laconieke houding. Nog net weet ik te 
ontdekken dat drijfzand is besproken tijdens aardrijkskun-
deles. Daarmee is het onderwerp zinkzand afgesloten en 
gaat het gesprek naadloos over naar de aanstaande wed-
strijd. Enkele dagen voor de kerstvakantie stuurt onze mid-
delste dochter een drietal foto’s via Whatsapp: of ik kan hel-
pen met het determineren van een aantal handstukken. Het 
betreft een schoolpracticum waarbij diverse soorten gesteen-
te geclassificeerd moeten worden. Ik reageer met groot 
enthousiasme, voordat ik me realiseer of ik dat wel had 
mogen doen. Haar reactie is: bedankt, maar het practicum is 
al drie uur voorbij, en of ik alsjeblieft voortaan 
wat sneller wil reageren op haar berichten. 
Binnen het hedendaagse middelbare school curri-
culum is er ruimte voor aardwetenschappen, wat 
ook nog eens door middel van practica op een 
aantrekkelijke manier wordt aangeboden! Een 
onverwachte bijkomstigheid hiervan is dat mijn 
dochter voor het eerst (ik probeer al onze kinde-
ren te interesseren voor geologie, zonder het te 
willen opleggen en zonder succes) serieuze inte-
resse heeft in ons vakgebied en nu warempel over-
weegt om aardwetenschappen te gaan studeren. 
Essentieel hierbij is de rol van haar docent, die dit onderdeel 
met passie presenteert en daarmee haar leerlingen enthousi-
asmeert voor ons vak. (Oproep: de docent is voor het practi-
cum nog op zoek naar handstukken bruinkool en kwart-
siet.1)

Het belang van geologie in het curriculum van middelbare 
scholen en vooral het belang van goede docenten is overdui-
delijk. Daarom zijn we er ook trots op dat het KNGMG deel-
neemt aan het ENGIE-project van de Europese Federatie van 
Geologen (EFG). ENGIE staat voor Encouraging Girls to Study 
Geosciences and Engineering. Het project is erop gericht om 
meisjes van 13 tot 18 jaar oud te interesseren voor geoweten-
schappen en aanverwante technische disciplines om daar-
mee op termijn een genderevenwicht in de aardwetenschap-
pen te bewerkstelligen. 
Financiering komt van het European Institute for Innova-
tion and Technology (EIT). Studies van het EIT laten zien dat 
binnen Europa de geowetenschappen door mannen worden 
gedomineerd. Niet alleen in de traditionele sectoren zoals de 
exploratie en winning van mineralen is het genderbeeld 

onevenwichtig, ook in diverse aardwetenschappelijke 
gemeenschappen, in het onderwijs en onderzoek. Hoeveel 
vrouwelijke hoogleraren aardwetenschappen zijn er in 
Nederland? Participatie van vrouwen in aardwetenschappen, 
van de industrie tot de academische wereld, is noodzakelijk. 
De doelen van het ENGIE-project sluiten aan op de maat-
schappelijk discussie over gendergelijkheid en de noodzaak 
tot het invoeren van quota voor vrouwen in topposities. 

Er bestaat een reeks YouTube-filmpjes over Europeanen die 
min of meer permanent zijn gestrand in Nederland en 
Nederlands leren spreken. Laatst zag ik in deze reeks een 
korte film met de titel ‘Zijn vrouwen en mannen gelijkwaar-
dig in Nederland?’2. De opbouw van het filmpje is herken-
baar voor mijn eigen sentiment over gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen. Nederland loopt toch voor? In het 
dagelijkse leven  hebben mijn vrouw en ik gezamenlijke ver-

antwoordelijkheden, die we gezamenlijk 
oppakken en waarbij we de taken delen. 
Maar als je kijkt naar de werksituatie, 
bestaat de gelijkheid  tussen mannen en 
vrouwen dan nog steeds? Het secretariaat 
bestaat louter uit vrouwen; het directie-
team uit mannen. 

Dan zijn er de cijfers van het CBS3, die 
mijn gevoel bevestigen dat onder de 25 
jaar de kansen op werk voor vrouwen en 
mannen gelijk zijn. Maar het verschil 

begint in de leeftijd tussen 31 en 35 jaar, daar werkt 68 pro-
cent van de vrouwen parttime tegenover dertien procent van 
de mannen. Vrouwen verdienen volgens het CBS vijf tot 
zeven procent minder per uur voor hetzelfde werk. Het aan-
tal vrouwen in topposities in Nederland is slechts elf pro-
cent. 
Het fundament van mijn dagelijkse realiteit waarin vrouwen 
en mannen gelijke kansen hebben blijkt drijfzand – het zink-
zand van mijn dochter, waarin quota en andere goede bedoe-
lingen verdwijnen. Daarom is een sterk GAIA, het netwerk 
voor vrouwen uit de aardwetenschappen, van groot belang 
voor het KNGMG en is deelname aan projecten zoals ENGIE 
essentieel om te zorgen voor een goede basis van aardweten-
schappers in alle soorten en maten.

Bob Hoogendoorn 

1: Reacties graag naar kngmg@kngmg.nl
2: https://www.youtube.com/watch?v=Ut4la9Sfk_U
3: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/47/loonverschil-tussen-
mannen-en-vrouwen-iets-kleiner
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.interview

Een lab 
  in transitie
Het onderzoeks- en testcentrum voor boorputten, voorheen van Shell,  
wordt sinds afgelopen jaar omgevormd tot een open innovatiecentrum  
voor duurzame geo-energie, en puttechnologie in het bijzonder.  
Het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy is een kolfje naar de hand  
van programma-manager Jan Brouwer, een man die van mensen en 
uitdagingen houdt.



4

G
eo

.b
rie

f 1
 / 

20
20

Vanaf de Lange Kleiweg kun je ‘m achter het 
stalen toegangshek al zien: de boorinstallatie 
waarmee Shell jarenlang testen en experi-
menten heeft gedaan die het boren van put-
ten sterk hebben geoptimaliseerd. Als je ach-
terom kijkt naar het Shell-gebouw aan de 
overkant van de weg zijn de verticale blauwe 
en horizontale gele balken van de installatie 
weerspiegeld in het glas te zien. Een mooi 
beeld. Jan Brouwer, met helm en veiligheids-
bril, opent met zijn toegangspas het hek en 
loodst me snel naar een kantoor met de infor-
mele intimiteit van een bouwkeet. Daar lig-
gen meer helmen en brillen, en kunnen we 
iets drinken. Brouwer gaat een rondleiding 
geven in een unieke en enorm grote onder-
zoeksfaciliteit, en vertellen over de nieuwe 
weg die op deze locatie wordt ingeslagen. De 
naam waaronder TNO en ECN sinds 1 januari 
verdergaan, TNO Energietransitie, is voor het 
voormalige Shell-lab in Rijswijk perfect geko-

zen.
Nadat op initiatief van EBN, het ministerie 
van EZK, de provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rijswijk en TNO een consortium 
was opgericht dat met een financiële bijdrage 
de doorstart van het voormalige Shell-labora-
torium had veilig gesteld, twijfelde Brouwer 
niet toen hem werd gevraagd of hij de transi-
tie van de Rijswijkse faciliteit in goede banen 
wilde leiden. Deze klus sloot immers heel 
goed aan bij de woorden die hij in 2009 sprak 
als programmadirecteur van ISAPP (Integra-
ted System Approach Petroleum Production): 
“We gaan een probleem krijgen op het gebied 
van de energievoorziening. Mogelijk is dat 
over tien of twintig jaar pas echt voelbaar. 
Daarom moeten we nu verdergaan met het 
ontwikkelen van alternatieve energiebronnen 
én met nieuwe technologie om uit de 
bestaande conventionele energiebronnen 
hogere rendementen te halen.” Het was daar-

bij handig dat Brouwer een aantal partijen 
uit beide werelden al goed kende: bij het ver-
binden van initiators en de onderzoekspart-
ners TU Delft en Universiteit Utrecht kon hij 
profiteren van jarenlang zorgvuldig opge-
bouwde relaties. De betrokken partijen ken-
den zijn managementstijl en wisten dat ze te 
maken zouden krijgen met een diplomaat die 
liever achter het stuur zit van een rijdende 
trein dan van een stationair draaiende sport-
auto. 

 Vliegende start / En dat is nodig; het 
Masterplan Aardwarmte in Nederland vraagt 
om wel vijftig putten per jaar in 2050. Met 
vliegende start dus op weg naar een intensief 
en veelzijdig gebruikt innovatielab, naar veili-
ger en goedkopere geothermische energie, én 
naar een versnelde energietransitie met bijna 
een verhonderdvoudiging van geothermische 
energie binnen dertig jaar! Naast innovaties 
ten behoeve van de duurzame energiemarkt, 
waaronder de winning van aardwarmte en de 
opslag van warmte of gassen in de onder-
grond, blijft voorlopig ook de fossiele markt 
van belang, vooral gezien de gedeelde kennis- 
en technologiebasis voor puttechnologie.
Het eerste dat je eenmaal weer buiten door je 
veiligheidsbril opvalt, is de enorme omvang 
van het complex. De indrukwekkende boorin-
stallatie die hoog boven Brouwer uittorent, 
valt er bijna bij in het niet. Je ziet alleen maar 
het bovengrondse deel. Eronder zit een put 
van bijna vijfhonderd meter diep, ideaal voor 
het testen van nieuwe materialen en metho-
den. Binnen zie je bovenloopkranen, hydrauli-
sche persen van driehonderd en vierhonderd 
ton, drukvaten tot duizend bar, en leidingsys-
temen voor het verpompen en testen van gas-
sen en vloeistoffen. Spannend is vooral de 
casing expander; onvoorstelbaar hoe rekbaar 
een boorpijp is. Ook is er een twaalf meter 
diepe put.

 Samen meten op maat / Er zijn bijna 
geen ondergrondse omstandigheden te 
bedenken die hier niet kunnen worden gesi-
muleerd. Hoge druk en extreme temperatuur, 
enorme krachten en sterke vloeistofstroming 

Slechts een smalle schaduw lijkt een zonnige toekomst van het 
innovatiecentrum in de weg te staan.
Foto: Jan Brouwer



regel je met één druk op de knop. Zo is het 
net alsof je werkelijk op kilometers diepte zit. 
Wereldwijd vind je maar op een paar locaties 
zo’n complete onderzoeksinfrastructuur. 
Opschaling van lab- naar veldtechnologie, één 
van de belangrijkste uitdagingen in de ener-
gietransitie, is juist in Rijswijk het beste 
mogelijk.
Voor individuele partijen is investeren in test-
faciliteiten te duur. Veel potentieel baanbre-
kende R&D blijft daardoor onuitgevoerd, en 
zo was het net alsof er voortdurend op de rem 
werd getrapt. Sinds afgelopen zomer is dit 
obstakel weg. Elke partij die direct (of indi-
rect) actief is op het gebied van geothermi-
sche energie, vooral ook het MKB, kan nu 
terecht in Rijswijk. Er is bewust gekozen voor 
open innovatie. Het centrum stopt veel ener-
gie in de opzet van een gemeenschap van 
bedrijven en andere geïnteresseerden die 
liefst samen werken aan nieuwe methoden en 
producten. Door een verbinding te maken tus-
sen wetenschappelijke kennis en de toepas-
sing ervan in de praktijk kan veel worden 
bereikt in een hoog tempo. Waar denkt hij 
aan? Hybride boortechnieken, modulariteit, 
smart manufacturing, nieuwe materialen, 
onderhoudsarme constructies en slimme sen-
soren. Integratie van zulke sensoren, het 
werkveld van gespecialiseerde bedrijven en 
experts, verlaagt de kosten van putboringen 
en -onderhoud aanzienlijk.
Nu al ontstaan verrassende combinaties en 
innovaties wanneer ondernemende mensen 
elkaar in Rijswijk ontmoeten. Bedrijven, 
onderzoeksinstituten, universiteiten en hoge-
scholen zijn allemaal even belangrijk. Hier 
kunnen studenten worden opgeleid en de 
wereld van de geothermische energie ontdek-
ken door experimenten uit te voeren die bijna 
nergens in de wereld mogelijk zijn. 

 De investering terugverdiend / 
Boorputten voor geothermische warmtepro-
ductie kosten miljoenen. Omdat de energie-
dichtheid van warm water veel lager is dan 
die van bijvoorbeeld aardgas, moet met subsi-
dies worden gewerkt. Hetzelfde geldt voor 
ondergrondse energie- en CO

2
-opslag. De doel-

stellingen van het Masterplan Aardwarmte in 
Nederland en de Routekaart Carbon Capture 
& Storage (CCS) kunnen alleen worden 
gehaald als de kosten van winning, opslag en 
transport worden verlaagd en de veiligheid 
wordt verhoogd. Daarnaast is transparantie 
nodig om het benodigde maatschappelijke en 
politieke draagvlak te creëren, ook voor 
methoden om putten veilig af te sluiten aan 
het einde van hun levensduur. Als het cen-
trum daar een belangrijke rol in kan spelen, 
is de missie al grotendeels geslaagd. Natuur-
lijk zijn er ook andere ambities, zoals een 
positieve impact op de lokale en regionale 
economie, aansluiting bij gerelateerde initia-
tieven en faciliteiten, en een belangrijke bij-
drage aan academisch en beroepsonderwijs.
Om de nagestreefde rol als technologieleve-
rancier te kunnen vervullen, is een langjari-
ge, missiegedreven en programmatische aan-
pak nodig. Een kwestie van de lange adem. Of 
het nu gaat om geothermie, warmteopslag, 
waterstof- en methaanbuffering of CO

2
-

opslag, het uitgangspunt is dat de opgebouw-
de kennis en het intellectueel eigendom 
bruikbaar zijn voor meerdere toepassingen. 
Het centrum gaat als een makelaar zorgen 
voor deze veelzijdigheid. In de aanbieding 
zijn niet alleen gebruikstijd op en bemensing 
van bestaande opstellingen, maar het cen-
trum heeft ook de intentie om zoveel moge-
lijk belanghebbenden voor de Rijswijkse tran-
sitie aan zich te binden. 

Tekst en foto’s: Sytze van Heteren
Voor meer informatie: jan.brouwer@tno.nl

Er zijn bijna geen ondergrondse 
omstandigheden te bedenken 
die hier niet kunnen worden 
gesimuleerd

Jan Brouwer met helm en veiligheidsbril bij 
Boorput 2.0 van het Open Innovation Center 
for Well Technology in Rijswijk. Hier worden 
3D-prints, nieuwe materialen en innovatieve  
sensortechnologie getest.
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. excursie

De Roer is één van de weinige rivieren in 
Nederland die nog de ruimte krijgt om vrijelijk te 
meanderen. Ze loopt door een regio waar 
geologisch veel is gebeurd: zowel de Rijn als de 
Maas hebben het landschap beïnvloed en de 
rivier stroomt door een tektonisch actief gebied. 
Een uitstekende plek dus om 
riviersedimentologie te bestuderen – helemaal 
in combinatie met breuken. Promovendus 
Hessel Woolderink (Vrije Universiteit 
Amsterdam) nam de Sedimentologische Kring 
mee het veld in en vertelde ons over zijn 
onderzoek naar de dynamiek van rivier de Roer.
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In de omgeving van Herkenbosch bestond het 
dagprogramma uit twee delen: in de ochtend 
leerden we over de geologische achtergrond 
en historie van het gebied, en in de middag 
brachten we een bezoek aan de Roer zelf. Alle-
maal op de fiets. Er was al dagenlang niets 
dan regen voorspeld, maar Hessel (die wel-
eens een lichte bias zou kunnen vertonen 
voor het studiegebied van zijn promotieon-
derzoek) maakte zich geen zorgen en verkon-
digde dat dat ook niet nodig was, want: “in 
Limburg is het altíjd mooi weer!” Dus vol 
goede moed gingen we op pad.

 Roerdalslenk / De geologie en geomor-
fologie rondom de Roer, die stroomt in de 
Roerdalslenk, is complex. Net als de breuken 
hebben de rivierterrassen in het excursiege-
bied een noordwest-zuidoost oriëntatie. Hoog-
tesprongen in het landschap weerspiegelen 
het samenspel tussen beide verschijnselen: de 
rivierlopen en -dynamiek zijn sterk beïnvloed 
door de tektoniek in het gebied. En op hun 
beurt eroderen de rivieren de (subtiele) tekto-
nische hoogteverschillen en vormen ze terras-
sen door een combinatie van geleidelijke 
opheffing en klimaatcycli. Die context onder-
vonden we aan den lijve aan het begin van de 
ochtend: op onze huurfietsen staken we rich-
ting het noordoosten loodrecht drie taluds 
over, met tezamen een haast on-Nederlands 
hoogteverschil van vijftig meter. Al omhoog 
fietsend kruisten we terrassen van de Roer, de 
Maas en de Rijn. 
Eenmaal boven bevonden we ons op een vlak-
te, waarop we in de verte (evenals op de lager-
gelegen terrassen) duinen zagen liggen. Met 
een ondiepe boring illustreerde Hessel dat 
aan het oppervlak van het vlakke deel van het 
terras een enkele decimeters dik pakket löss 
ligt – fijner eolisch sediment afkomstig uit 
het voormalig droogliggende Noordzeegebied 
– maar dat je daaronder al snel grof grind 
aantreft. De samenstelling van het grind 
bevestigde dat we op een oud Rijnterras ston-
den. Met de neus op het sediment: afzettingen van een oudere 

loop van de Roer.

Fietsexcursie 
Sedimentologische Kring

Historie en  
 dynamiek 
van de Roer 
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 Mijnbouw / Op het Rijnterras vertelde 
Hessel ons over de lokale mijnbouwgeschiede-
nis. Door opheffing van de horst is in de 
omgeving van Herkenbosch op winbare diep-
te steenkool aanwezig. In de jaren vijftig werd 
begonnen met de bouw van de vijfde Staats-
mijn ‘Beatrix’. Kort daarna bleek echter dat 
aardgas en aardolie de rol van steenkolen 
zouden gaan overnemen, en in de jaren zestig 
stopte de mijnbouw. Hoewel Staatsmijn 
Beatrix nooit in gebruik is genomen, is over 
de grens in Duitsland wel steenkool gewon-
nen – met veel verontreiniging. Hierdoor 
raakte ook de Roer, die we later op het laagste 
terras zouden bezoeken, sterk vervuild. 
Eenmaal weer naar beneden gefietst sloegen 
we een zijpad in, waar een kleine ontsluiting 
aan de bovenkant van één van de lagere ter-
rasranden zichtbaar was. Hierin waren zandi-
ge sedimenten van de Maas te zien, met sedi-
mentaire structuren die op afzetting tijdens 
een vlechtend regime duiden. We zagen dus 
boven de oude, zeer grove Rijnafzettingen, 
vervolgens jongere afzettingen van de inge-
sneden Maas, en aan de hand van een kaartse-
rie werd door Hessel alvast de paleogeografie 
van de nu meanderende Roer uit de doeken 
gedaan. We lieten het verhaal bezinken tij-
dens een zelf meegebrachte lunch, die door 
velen in het paviljoen van Brasserie De Boshut 
werd aangevuld met Limburgse vlaai en kof-
fie. 

 De Peelrandbreuk(zone) / Na de 
lunch was het tijd voor het tweede deel van 
de excursie: de Roer. Onderweg fietsten we de 
Peelrandbreuk over, die in de fluviatiele ont-
wikkeling van het gebied immers een grote 
rol heeft gespeeld. Het was een stop waard: de 
breuk was als sprong in het landschap duide-
lijk herkenbaar. Ook in de vegetatie was de 
breuk terug te zien: zo was het maïsveld aan 
de ene zijde van de breuk mooi donkergroen, 
terwijl de punten van maïsplanten aan de 
andere kant al bruingeel kleurden, met 
bovendien veel lagere planten. De oorzaak? 
Het grondwater in het bovenste blok stag-
neert hier tegen de breuk, resulterend in een 

grondwaterval van meerdere meters! 
Een eind verder zetten we de fietsen opnieuw 
weg, bij een sikkelvormige laagte in het ter-
rein: een zompige, verlaten restgeul. We sta-
ken een groot weiland over, tot we een inge-
sneden actieve meander van de Roer bereik-
ten. Dit weiland staat maar liefst zo ééns in 
de tien jaar geheel onder water. Afgelopen 
voorjaar nog vond zo’n grote overstroming 
plaats dat het water haast tot ons middel zou 
hebben gestaan. Eind september was de 
waterstand gelukkig beduidend lager.
De meanderbocht was op de bezochte plek zo 
scherp, dat de thalweg van de rivier niet de 
klassieke helixoïdale stroming volgde, maar 
op meerdere plaatsen langs de buitenbocht 
van de rivier tegen de oever ketste. Op deze 
plekken was de meeste oevererosie zichtbaar. 
Ertussenin leek het water op te wellen, in een 
‘reverse flow eddy’. In de eroderende oeverge-
deeltes was veel te zien, en elk waren ze ver-
schillend. In tenminste één ervan waren in 
het afgelopen voorjaar grote blokken afge-
kalfd. In een tweede was een donkere laag te 
zien, een teken van de verontreiniging ten 
tijde van de mijnbouwactiviteiten. Een derde 
lange oeverontsluiting was uitermate 
geschikt om van dichtbij te bekijken. Daarin 
vonden we de afzettingen van een zand- en 
grindbank van een oudere loop van de Roer.

 Zandbanken / In de binnenbocht van 
de rivier lag een pointbar (glij-oever) met 
direct aan het water duidelijk veel jongere 
begroeiing dan verderop op de bar, oplopend 
van wat lage, pionierende struikjes via wilgen 
naar een bosje hoge, wat oudere populieren. 

Boven Een boring zetten op het Rijnterras.
Midden Het opgeboorde löss en grind op het 
Rijnterras.

Onder De Peelrandbreuk terug te zien in de 
vegetatie.

Rechts Turend naar de stootoever van de Roer, 
waar oudere afzettingen goed waren te 
bestuderen.



Verder stroomafwaarts lag midden in de 
rivier een recentelijk gevormde zandbank, die 
langzaam door begroeiing overdekt raakt en 
een kersvers eiland vormt – zandig aan de 
stroomopwaartse kant en kleiig aan de luwe 
zijde. 
Even verderop zou nog een mooie sectie ont-
sloten zijn, maar helaas bleek het wandje dat 
Hessel daar twee dagen eerder keurig voor 
ons schoon had geschraapt verdwenen. Een 
uur eerder, toen wij de meanderbocht verder-
op stonden te bewonderen, was een graafma-
chine er overheen gebanjerd om een oude koe 
uit de Roer te halen. Het arme beest lag, zich 
van geen kwaad bewust, in het weiland bij te 
komen. 

 Afgesneden meanderbocht / 
Gelukkig was er nog veel meer te zien. Even 
verder baanden we ons een weg door de jun-
gle-achtige begroeiing op een pointbar om 
vervolgens aan een flauwe rivierbocht weer 
tevoorschijn te komen. Daar hadden we mooi 
zicht op een enkele meters hoge wand aan de 
overzijde van de rivier, waarin een fossiele 
pointbar van een oude loop van de Roer her-
kenbaar was, bedekt met een pakket overstro-
mingssedimenten. 
We vervolgden onze tocht over een strandje 
langs het water, en kwamen uit op het punt 
waar slechts enkele jaren geleden(!) een 
meanderbocht op natuurlijke wijze is afge-
sneden. En direct onder onze voeten, de plug-
bar. Teruglopend over het strandje merkten 
we geërodeerde en herwerkte slakken (bijpro-
duct van ertsverwerking) en stukjes steenkool 
uit de mijnbouwperiode op, evenals vele zoet-
waterschelpjes – hopelijk een teken dat de 
lokale verontreiniging intussen is vermin-
derd. Dat laatste bleek ook uit onze volgende 
en laatste stop: dit keer stroomafwaarts van 
de afgesneden meanderbocht.
Het was er één voor de studieboeken: na de 
bocht met de plugbar aan de stroomopwaart-
se kant, werd de stroomafwaartse kant afge-
sloten door een beverdam, met langs het 
water tientallen meters lange omgeknaagde 
populieren – die helaas voor de bevers niet de 
rivier overspanden, maar de andere kant op 
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Afgelopen voorjaar vond 
zo’n grote overstroming plaats 
dat het water haast tot ons middel 
zou hebben gestaan



waren gevallen – en een uitgebreide bever-
burcht. Het lijkt er dus op dat het weer goed 
gaat met de ecologie van de Roer. Hopelijk 
wordt de rivier blijvend met rust gelaten om 
vrij te kunnen meanderen, zodat ook de 
natuurlijke sedimentologische ontwikkeling 
nog lang kan worden gevolgd. 

Vlaai en Limburgse koeken werden geduren-
de de terugtocht ingeslagen. En Hessel had 
gelijk gekregen: terwijl het in de rest van 
Nederland druilerig was, hadden we in Lim-
burg een prachtige nazomerdag! Buiten in 
een schitterend landschap met veel zon, veel-
zijdige geologie, sedimentologische school-
voorbeelden, nieuwe inzichten, én vlaai. Wat 
wil een mens nog meer?

Tekst en foto’s: Renée de Bruijn
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De Roerexcursie is georganiseerd door de Sedimentologische 
Kring, een kring van het KNGMG. Heb je interesse om hiervan lid 
te worden, heb je een goed idee voor een excursie/lezing of vind 
je het leuk die zelf mee te organiseren? Neem dan contact met 
ons op via sedi.kring@gmail.com. 

Voor meer info: https://sites.google.com/site/sedikring/

Door bevers omgeknaagde populier langs de 
afgesneden meanderbocht bij Herkenbosch.

Naar de ontsluiting aan de bovenkant van het oude Maasterras.
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 Wachenzeller Dolomit /  Zonder het zich te realiseren 
lopen velen van ons regelmatig over of langs de kalkstenen uit de 
Witte Jura van de Fränkische Alb in het noorden van Beieren. Hier 
dagzomen de formaties van Solnhofen en Treuchtlingen uit de 
Boven-Jura (Malm). Die laatste kalkstenen, tegenwoordig vaak als 
Jura kalksteen of ‘marmer’ verhandeld, liggen onder andere op de 
vloeren van winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht – tegen-
woordig minder dan vroeger –  en ze vormen de bekleding van de 
nieuwbouw van Teylers Museum in Haarlem. In oudere Duitse lite-
ratuur komt de steen voor als “Treuchtlinger Marmor”. Gele, polijst-
bare, dichte, micritische kalkstenen zijn het, af en toe met ammo-
nieten of belemnieten van decimetergrootte. Een deel van de spons-
rijke facies van de kalkstenen in de formatie van Treuchtlingen is 
gedolomitiseerd. Deze dolomieten worden samen vaak aangeduid 
als de zogenaamde Frankendolomit. Ze komen onder meer voor 
boven in het profiel van de grootste kalksteengroeve van Europa, 
die van Franken Schotter in Dietfurt waar de Jura kalksteen gewon-
nen wordt. 

Belangrijker als bouwsteen zijn de dolomitische kalkstenen die bij 
Wachenzell in de omgeving van Eichstätt in verschillende groeves 
gewonnen worden. Het zijn dichte stenen met een aanzienlijke 
druksterkte (circa 130 N/mm2). Ze worden als Wachenzeller Dolomit 
in de handel gebracht. Het zijn gelig bruine tot grauw-beige dichte 
kalkstenen waarin de holtes zijn opgevuld met suikerige dolomiet-
kristallen. De steen werd in Nederland tot voor kort amper 
gebruikt; aan oudere gebouwen komt hij al helemaal niet voor. Het 
recent geopende  Groninger Forum, op zich al een grote kunstmati-
ge rots, is met deze steen bekleed: 6100 vierkante meter Wachenzel-
ler Dolomit alleen al aan de gevels; en dan zijn de trappen en dak-
vloer nog niet meegeteld, die zijn samen ook nog eens goed voor 
850 vierkante meter.

Timo G. Nijland

Het Groninger Forum bekleed met Wachenzeller Dolomit.
Foto: Jan Willem Wolff

Foto: Timo G. Nijland
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Sharqiyah Sands 
           Oost Oman
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 Ongeveer 21°09’46” Noord en 58°55’45” Oost / 
De Sharqiyah Sands is een zandwoestijn met een oppervlak van circa 
12.500 vierkante kilometer langs de oostkust van het Sultanaat van 
Oman. Een van de eerste wetenschappers die belangstelling had voor 
dit gebied was de geoloog Ken Glennie (1926-2019), toen hij in de jaren 
zestig werkte aan zijn boek over ‘Desert Sedimentary Environments’ 
(uitgegeven in 1970). Ook na zijn pensionering bij Shell in 1985 bleef 
hij regelmatig terugkeren naar de woestijn van Oman en de omrin-
gende landen, wat in 2005 resulteerde in zijn boek ‘The Desert of  
Southeast Arabia’. Voorts waren de Sharqiyah Sands in 1985-1987 het 
onderwerp van een expeditie van de Royal Geographical Society uit 
het Verenigd Koninkrijk, toen veertig wetenschappers werkten aan de 
studie van deze zandwoestijn (destijds nog Wahiba Sands geheten).

De duinmorfologie van de Sharqiyah Sands vertoont een grote varia-
tie. De noordelijke en centrale delen worden gekarakteriseerd door tot 
honderd meter hoge, noord-zuid lopende lengteduinen die samen-
hangen met de sterke moessonwinden in dit deel van Oman; deze 
imposante duinenrijen liggen op een vlakke alluviale tot fluviatiele 
Plio-Pleistocene ondergrond. In andere delen van de Sharqiyah Sands 
is een veel grotere variatie van actieve duinvormen aanwezig, met 
onder meer transversaal duinen en sikkelduinen; deze moderne dui-
nen liggen op een onregelmatig substraat van geconsolideerde Pleisto-
cene eolianieten die een complexe Kwartaire stratigrafie vertonen.

De vorming van de Sharqiyah Sands begon ongeveer 230 duizend jaar 
(230ka) geleden. IJstijden en interglacialen hadden een enorme 
invloed op de ontwikkeling van deze zandwoestijn, want zij bepaal-
den niet alleen de sterkte en de richting van de (moesson)winden, 
maar ook de hoeveelheid (carbonaat)zand die kon worden aangevoerd 
vanaf het aangrenzende, door regressies gedeeltelijk droog liggende 
continentale plat. Eolianieten werden met name afgezet gedurende 
de tijdsintervallen van 230-220ka, 160-130ka, 110-100ka en 40-10ka. 
Deze duineenheden worden gescheiden door discordanties gerela-
teerd aan tussenliggende periodes met wind- en/of watererosie, ter-
wijl lokaal in depressies dunne lacustriene lagen werden afgezet 
gedurende meer natte omstandigheden.

De foto toont een tafelvormige ontsluiting van roodbruine, fijnkorre-
lige lacustriene sedimenten met wortelresten, nabij het vissersge-
hucht Quhaid. Deze opvallende laag, gevormd tijdens een ‘climatic 
optimum’ met verhoogde neerslag in het Holoceen (9-6ka), ligt op een 
peneplain van verharde, lichtgekleurde laat Pleistocene eolianieten 
(ouderdom 40-12 ka) waarin op meterschaal scheve gelaagdheid zicht-
baar is op de voorgrond. Beide eenheden worden bedekt door jonge 
duinen, bestaande uit zowel rode grofkorrelige zanden als lichtgele 
fijne zanden, die onder invloed van de zuidelijke moessonwinden 
migreren met een snelheid van een paar meter per jaar.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com



 Wat voor gegevens? / Sinds 1960 verzamelt het Department of 
Mineral Sciences van het Smithsonian informatie over wereldwijde vul-
kanische activiteit. Via de website zijn onder andere een database van 
vulkaanuitbarstingen gedurende het Holoceen (1428 vulkanen) en een 
(voorlopige) database met vulkaanuitbarstingen tijdens het Pleistoceen 
(1241 vulkanen) te vinden. Per vulkaan wordt onder andere het type, de 
laatste activiteit en de hoogte van de vulkaan beschreven en er zijn ver-
wijzingen naar rapporten en publicaties. Sinds 1978 wordt ook de uit-
stoot van SO2 per vulkaan geregistreerd. Recentelijk zijn er 850 foto’s 
van vulkanen wereldwijd toegevoegd aan de database.

 Waarvoor? / De data en de meer dan zevenduizend rapporten 
worden gebruikt voor het opbouwen van een groot onderzoeksarchief, 
en om vulkanische activiteit en seismiciteit inzichtelijk te maken voor 
het grote publiek. Vaak gestelde vragen, bijvoorbeeld of de vulkanische 
activiteit over de laatste tweehonderd jaar is toegenomen (nee), worden 
uitgebreid beantwoord aan de hand van de verzamelde gegevens. Ook 
de beroemde ‘Ring van Vuur’ is een duidelijk resultaat van het in kaart 
brengen van het voorkomen van vulkanen en vulkanische activiteit. Vul-
kanologen gebruiken de gegevens om ‘hazard management’ gerela-
teerd aan vulkaanuitbarstingen op te stellen. Het GVP verstrekt echter 

geen waarschuwingen over een mogelijk op handen zijnde vulkaanuit-
barsting, mede omdat elk land andere protocollen en verantwoordelijk-
heden hiervoor heeft.

 Welke data is beschikbaar? / De database bevat een over-
zicht van in totaal 2669 vulkanen waarbij de data op verschillende 
manieren geanalyseerd kan worden. In de eerste plaats geeft de Erupti-
ons, Earthquakes and Emissions webapplicatie een interactief overzicht 
van de gecatalogiseerde data sinds 1960, zie: volcano.si.axismaps.io. 
Ook zijn de gegevens te bekijken via een webservice, te exporteren als 
xml-bestand, en eenvoudig in Google Earth te laden om een eerste 
beeld te maken van het voorkomen van de bekende vulkanen op de 
aarde. 

 Extra informatie / Naast het onderhouden van het GVP doet het 
Department of Mineral Sciences ook onderzoek naar de evolutie van de 
aarde en ons zonnestelsel. Er worden vele handstukken van diverse 
oorsprong geanalyseerd, van mantelgesteenten tot meteorieten. De 
collectie van meer dan 600.000 items staat ter beschikking van onder-
zoekers over de hele wereld. 

Wenche Asyee

Het Global Vulcanism Program (GVP), gecoördineerd door het Smithsonian Institution in 
Washington DC, heeft als doel om vulkanische uitbarstingen in het Pleistoceen en het Holoceen, 
tot het heden aan toe, beter te begrijpen.
www.volcano.si.edu
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Geological field studies are usually geared towards hydrocarbon 
reservoirs. However, with the increasing use of the subsurface for 
CO2-storage or geothermal energy, alternative field studies are 
gaining importance. Annually, the TU Delft organizes a field trip to 
past and present geothermal fields. It is instructive to show students 
the geological and technological background of exploiting geothermal 
energy, writes Anne Pluymakers. 

 The holy trinity of 

geothermal energ y 
 Fieldwork in the Italian Apennines

. geothermie

Discussions on top of 
fumaroles, where steam 
escapes through fracture 
networks.
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Geothermal energy, which can be used as a 
climate-friendly energy source, is in many 
countries a prime target for energy transiti-
on. In volcano-poor countries this is a bit 
more tricky than in fiery countries, such as 
Iceland and Italy. Over the past years, prof. 
David Bruhn (TU Delft and GFZ Potsdam) has 
organized field trips in Italy to past and pre-
sent geothermal fields, with the aid of prof. 
Domenico Liotta (University of Bari Aldo 
Moro). During the 2019 field trip, two areas 
were visited: the Larderello area in Tuscany 
and Elba island.  
Owing to the extensional setting of the Itali-
an Apennines, the Tuscany region is characte-
rized by a high heat flux. Whereas in most 
regions the heat flux is 40 mW/mm2, in Tus-
cany it is almost four times higher: 150 mW/
mm2. This high heat flux makes it a prime 
area for geothermal energy. The field trip 
showcased the holy trinity of a usable geo-
thermal system: the heat source, the fluid, 
and the fluid pathways.

 Fumaroles / For a better understanding 
of the technological background of exploiting 
geothermal energy, the field trip visited a 
currently active geothermal system in the Lar-
derello area, a beautiful region near the Tus-
can coast, on the western edge of the Apenni-
nes. Here, geothermal energy is visible 
through the local presence of fumaroles, as 
well as by the omnipresent pipelines and  

cooling towers. The pipelines are sometimes 
coloured green to be less conspicuous. One 
could find them ugly, but given that they pro-
vide three percent of Italy’s energy as well as 
employment throughout the region, they 
serve a great purpose. Abundant heat is pre-
sent in the area, tapped by in total three 
hundred extraction wells and 34 power plants 
(run by Enel Greenpower). There are another 
hundred re-injector wells, to ensure that the 
extracted steam and water are re-injected into 
the aquifers at depth. The geothermal power 
plant we visited is fed by twenty boreholes, 
spread over seven square kilometres.
The two main reservoirs of the power plant 
are (1) a shallow reservoir, at two hundred 
degrees Celsius and two atmosphere pressure, 
and (2) a two kilometres deep reservoir, with 
the same temperature but at high pressure, 
seven atmosphere (and higher). The heat is 
carried by steam. Whereas the pressures are 
not very high, the flow rates are enormous. 
This is demonstrated by the ‘tourist well’, a 
former extraction well that is no longer used. 
It contains steam at two hundred degrees Cel-
sius, at just two bars. For comparison: an 
average bicycle tire carries between two and 
five bars. The tourist well produces ten tonnes 
of steam per hour – when standing on the 85 
decibel line you can clearly experience the 
power of the earth!  The power plants in this 
region function on higher pressures, which 
renders this specific well useless. However, 

also at this location, it would be possible to 
convert the heat into energy, if so desired. 
What is economically viable is an interplay 
between supply and demand, and as such is 
location-dependent. 
The steam is contaminated with fluids and 
other gases, which need to be separated out 
before it can power a turbine and generator. 
Precipitation of salts in the water can lead to 
one of the main production issues associated 
with geothermal wells: scaling. Fun fact: the 
first use of geothermal waters in the region 
was to produce boron salts. Production of 
boric acid and its sodium salt, borax, started 
as early as 1818, with mass production initia-

From left to right: Green pipelines and cooling towers of geothermal power plants in the hills of Tuscany; Scaling, or the build-up of precipitate inside pipelines, can be a big 
issue in geothermal power plants; Mine on Elba island. The elongated shape follows the fault path; Brittle (left) and ductile (right) deformation at the Zuccale fault outcrop.

Anne Pluymakers.
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ted in 1827. Francesco Larderel built a covered 
hot pond to gather natural steam, needed to 
feed the boric water-evaporation boilers. By 
the start of the twentieth century, the Larde-
rello region produced electricity for local use.

 Geological analogue / After the 
demonstration of a working geothermal sys-
tem at the earth’s surface, the excursion 
moved on to the geological analogue. Analo-
gue field studies are a common way of imagi-
ning what the subsurface could look like in 
the targeted region. Therefore, we travelled to 
the island of Elba, just off the coast of Tusca-
ny. The equivalent heat source is the Monte 

Capanne pluton, on the west side of the 
island. The first evidence of geothermal acti-
vity constitutes of precursor dike and sill 
intrusion into an ophiolite sequence. Large 
scale melting happened in the Miocene, at a 
depth of six to seven kilometres. To generate 
these volumes of melting, water must have 
been present. This geological evidence then 
represents the ‘mother’ of the heat flux, and 
indicates where the first geothermal fluids 
on Elba have come from. Outcrops of the 
Monte Capanne pluton show xenolites and 
large feldspar crystals. The feldspar crystals 
indicate large convection patterns in what 
must have been viscous, cooling magma. 

After cooling, the pluton was fractured, and 
meter-sized mafic intrusions with fine-
grained crystals share orientations with these 
fractures. Analysis of fluid inclusions in the 
outcrop indicate that the fluids are all relati-
vely local. This is no surprise, since upon coo-
ling, felsic magmas release large amounts of 
water. The surrounding meta-sediments (i.e. 
former ocean floor) were also full of water.
Where there is magma, there are interesting 
percolating fluids, with all kinds of rare and 
precious minerals. Evidence of the presence 
of fluids is obvious throughout the island, in 
the form of several mines, especially on the 
east side. People have mined for iron for deca-
des, specifically for hematite, limonite, pyrite, 
magnetite and ilvaite. Of these, ilvaite is a 
mineral that is quite specific to Elba. On the 
west, closer to the pluton, we can find tour-
maline, beryllium, orthoclase and quartz 
minerals. Many of these mines follow distinct 
pathways: those of fractures and faults, also 
demonstrating the importance of fractures 
and faults as fluid pathways. Also, Elba hosts 
a famous shear zone: the Zuccale fault. This 
outcrop contains many textbook structures, 
from brittle to ductile deformation (see pho-
tos at the top of this page).

The less weathered mineral veins provide 
clear evidence of past fluid pathways, indica-
ting that once mineral-rich waters percolated 
along these pathways: in other words, they 
were permeable. Two key messages for geo-
thermal energy recovery can be obtained 
from outcrops like these.  First, permeability 
can vary with direction. Across the shear 
zone there is low to no permeability; along 
the fault zone, fluid transport is possible. 
Second, the permeability can change locally, 
reflecting the local presence of fracture 
pathways. In this outcrop, the presence of the 
highly fractured zone along the shear zone is 
asymmetric. As an engineer responsible to 
determine the best location to drill a well 
(approximately one million euros per kilome-
tre!), where would you go?

Anne Pluymakers
Anne.Pluymakers@tudelft.nl

Simplified geological map of western and central Elba Island, Italy  
(from Rocchi, S., Westerman, D. S., Dini, A., & Farina, F., 2010). https://doi.org/10.1130/GES00551.1)



 Om Duinkerke 
is altijd gestreden

De laatste slag om Duinkerke is nog altijd niet beslist. Na de vele 
historische veldslagen die de havenstad in de Franse Westhoek heeft 
meegemaakt, houden Franse stratigrafen met kenmerkende trots vast aan 
het gebruik van hun Afzettingen van Duinkerke, het pakket van kokkelzand, 
strandgapermodder en slijkgaperklei dat in Nederland beter bekend staat 
als Jonge Zeeklei. Sytze van Heteren geniet van de historie en de 
plaatselijke geneugten tijdens zijn bezoek aan het Blootland, terwijl hij 
mijmert over internationale laagdefinities.

Op het strand van Westkapelle, 
Walcheren, maakt niemand zich 
druk over de naamgeving van 
ondergrondse lagen.
Foto: Vera van Lancker

Op plaatsnaambordjes ademt de Franse West-
hoek nog Vlaanderen. In minder dan een uur 
rijden kom je op weg van Haverskerque in la 
Pleine de la Lys naar Dunkerque in le Blootland 
langs Morbecque, Hazebrouck, Steenvoorde, 
Herzeele, Quaëdypre en Coudekerque-Village. 
Klinkende namen met een Franse toets die 
van deze voorafjes hors-d’oeuvres maakt. De 
naam van de oostelijke kustbuur van Dunker-

que, Leffrinckoucke, wordt op z’n West-
Vlamsch ‘ezeid’. De westelijke buur, Graveli-
nes, is verder van de taalgrens en daarom in 
klank en letter wat meer van Grevelingen 
afgedwaald. Het is goed toeven in dit land van 
les polders en digues, met kreekruggen van 
zand en komgronden van zeeklei. Geen won-
der dat hier de Afzettingen van Duinkerke 
geboren zijn.

. historisch
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 Om Duinkerke 
is altijd gestreden

Oorlogen besliste. Jan Baert, alias de Franse 
held Jean Bart, was in 1658 nog een kleine 
Duinkerker jongen. Hij werd in 1694 tijdens 
de Slag bij Texel voor eeuwig beroemd door 
96 in beslag genomen graanschepen te her-
overen op de Hollanders en zo de honger lij-
dende Fransen te voorzien van broodnodig 
Scandinavisch graan. Lodewijk XIV sloeg deze 
kaper onmiddellijk tot ridder en in de jaren 
die hem nog restten ontpopte hij zich tot de 
Schrik van de Noordzee.
In de Eerste Wereldoorlog was Duinkerke een 
belangrijke bevoorradingspost voor de gealli-
eerden, op nog geen dertig kilometer van het 
IJzerfront. Daar, in de kleverige zeeklei, is het 
landschap bezaaid met witte kruizen en rode 
klaprozen. In de stad hadden de burgers te 
maken met honderden bombardementen 
door zeppelins en lange-afstandskanonnen. 
Het overgrote deel van het resterende erfgoed 
ging in de Tweede Wereldoorlog alsnog verlo-
ren. Al tijdens de Slag om Duinkerke in 1940 
werd de stad bijna volledig verwoest; intussen 
wisten meer dan 200.000 Britse soldaten en 

meer dan 100.000 Fransen de Duitse omsinge-
ling te ontvluchten met militaire en koop-
vaardijschepen, veerboten en vissersboten. 
Aan de Digue des Alliés, langs het strand van 
Duinkerke, wordt deze Operatie Dynamo her-
dacht. In de daarop volgende oorlogsjaren 
was er opnieuw die moeilijke modder, en 
opnieuw een landschap dat onder water werd 
gezet. Na 1945 moest Duinkerke bijna hele-
maal opnieuw worden opgebouwd – en dat is 
goed te zien.

 Veranderend inzicht / Vanaf het 
monument is het een kwartiertje lopen naar 
de Pont de la Bateille du Texel en vervolgens nóg 
een paar minuten naar de prachtig rode San-
dettié. Dit laatste lichtschip van Frankrijk is 
nu in ruste. De top van de bijbehorende en 
voor scheepvaart gevaarlijke Sandettie Bank, 
door Erno Oele bestudeerd, zou volgens ons 
huidige systeem toegewezen worden aan het 
Bligh Bank Laagpakket van de Southern Bight 
Formatie. Aan het water bestel je (als je durft) 
bij een blonde Anosteké een potjevleesch: plat 

 Kaas, bier, brood / Het brede zand-
strand van Gravelines, bij Petit-Fort-Philippe 
aan de monding van het Kanaal van de Aa, is 
van spectaculaire bodemvormen voorzien. 
Ontelbare ribbels vormen een veelvoud van 
de 116 treden die je moet beklimmen om van 
het prachtige uitzicht bovenop de negentien-
de-eeuwse vuurtoren te genieten. Filips II 
heeft een strategisch plekje uitgezocht voor 
deze kleine versterking aan de Opaalkust. Op 
de plaatselijke markt is de Sablé de Wissant een 
meertalige culinaire tautologie: dit Witzand-
zandkoekje is gemaakt van gepasteuriseerde 
koemelk, gewassen met bier en bestrooid met 
broodkruim. Je kunt er in Au Retour d’Islande 
een bij volle maan gebrouwen Paix Dieu bij 
drinken. Ooit was hier het hart van de IJsland-
vaart: de kabeljauw kwam van ver.
Langs de voormalige natuurlijke loop van de 
Aa, in het zicht van de kerncentrale, staan nu 
veel meer bomen dan in 1558 toen Lamoraal 
van Egmont een Frans leger in de pan hakte. 
Driehonderd kilometer verderop, in het 
Noord-Hollandse Egmond aan den Hoef, rust 
zijn standbeeld op Afzettingen van Calais, in 
Nederland nu het Laagpakket van Wormer. Zo 
zijn Duinkerke en Calais ook in de onder-
grond historisch gekoppeld. Plukjes stilstaand 
en stromend water voeren vanaf het strand 
naar de vesting Gravelines, door Seigneur de 
Vauban in opdracht van de Zonnekoning 
voorzien van poorten, bolwerken, ravelijnen 
en een arsenaal. De zeeklei rondom kon in 
geval van nood onder water worden gezet: 
een beproefd recept.

 Schrik van de Noordzee / Duinker-
ke bevindt zich met zijn op twee na grootste 
haven van Frankrijk schijnbaar in een andere 
wereld. Het is geen verrassing dat deze 
belangrijke stad vele malen in puin heeft 
gelegen. De schade bleef relatief beperkt tij-
dens de Slag bij Duinkerke in 1383 tussen 
Gentse opstandelingen en de Graaf van Vlaan-
deren, de Zeeslag bij Duinkerke in 1639 tus-
sen Maarten Harpertszoon Tromp en de Duin-
kerker kapers, en de Slag bij Duinkerke in 
1658 die de Spaans-Franse en Engels-Spaanse 

Schilderij van het beleg van Grevelingen door Pieter Snayers, Museo del Prado, Madrid. Een dooraderd 
en doorkliefd zeekleilandschap vormt het decor.
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régional froid aux 4 viandes (porc, veau, lapin, pou-
let) en gelée. Onwillekeurig dwalen de gedach-
ten af naar nóg een slag om Duinkerke, dich-
ter bij huis. Hoe en waarom is onze Jonge Zee-
klei via de Afzettingen van Duinkerke in het 
Laagpakket van Walcheren binnen de Forma-
tie van Naaldwijk terechtgekomen? En vooral: 
hoe zit het bij onze buren?
In Duinkerke zelf is nog niet gezaagd aan de 
stoelpoten van l’Assise de Dunkerque binnen de 
Formation des Flandres. Geen wonder. Men 
houdt er van traditie: al in 1924 introduceer-
de George Dubois in zijn Rijsselse proefschrift 
de naam omdat de kenmerkende strandgaper 
overvloedig aanwezig is in de zeeklei rondom 
de stad. Hij verwees onder andere naar de 
geologische studie van de Vlaamse Zeevlakte 
in 1827 door Antoine Belpaire, een weten-
schapper die zich bezighield met veranderin-
gen in de kust van Antwerpen tot Boulogne 
sinds de verovering door Caesar. Dubois for-
maliseerde ook het onderscheid met l’Assise de 
Calais. 
Beide termen uit zijn Recherches sur les terrains 
quaternaires du Nord de la France zijn klassie-
kers geworden en zullen zonder twijfel hun 
eeuwfeest beleven. Geen stratigrafische Fran-

se revolutie dus, alleen wat kneedwerk om 
kokkelzand, strandgapermodder en slijkga-
perklei boven het bovenste Holocene veen 
met behulp van moderne dateringsmethoden 
nader op te delen. Ook de Belgen zien nog 
geen reden om de Formatie van Vlaanderen 
en het Lid van Duinkerke vaarwel te zeggen. 
Wie zou niet vasthouden aan een formatie-
naam die naar een eigen landsdeel verwijst 
en al in 1885 door Aimé Rutot en Ernest Van-
den Broeck is gedefinieerd? Die scherpe grens 
met Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk wel jam-
mer. Zelfs in Duitsland blijven Dünkirchen en 
Flandern onverminderd populair, zoals is te 
zien op de Stratigraphische Tabelle von Deutsch-
land 2016.

 Stratigrafische grondwet / In 
Nederland raakten de termen Afzettingen van 
Calais en Duinkerke pas in de jaren zestig van 
de vorige eeuw ingeburgerd. Late import, 
maar toch kon men tijdens de Reuvensdagen 
van 2005 nauwelijks geloven wat men hoorde: 
ze werden unilateraal afgeschaft! De veron-
derstelde cyclische ontwikkeling van de 
Nederlandse kust- en riviervlakte, aange-
stuurd door synchrone transgressies en 

regressies, bleek een fatale misvatting. Geor-
ge Dubois zou zich in zijn derrière gebeten 
voelen. De Fransen en Belgen rommelden 
decennia lang, deels onder Nederlandse 
invloed, aan zijn oorspronkelijke laagdefini-
tie, en les hollandais bepaalden vervolgens 
met de internationale stratigrafische grond-
wet van Amos Salvador in de hand dat zijn 
termen te besmet waren om in hun kikker-
land te handhaven. “Aan termen als ‘Duinker-
ke’ en ‘Calais’ zal in het achterhoofd van 
archeologen en andere gebruikers van geolo-
gische informatie altijd de gedachte aan een 
specifieke ouderdom blijven kleven”, schre-
ven vier vastberaden geologen in de ARCHEO-
brief. Dat is natuurlijk waar, en daarom wor-
den ze ook vaak ter informatie tussen haakjes 
vermeld achter Wormer en Walcheren.
Zullen de internationaal tongbrekende Naald-
wijk Formation en Walcheren Member in 
samenspraak met onze buitenlandse collega’s 
ten prooi vallen aan eenzelfde cycliciteit die 
tot de ondergang van Duinkerke heeft geleid? 
Er ís een aardwetenschappelijk precedent. 
Het Nederlands Instituut voor Toegepaste 
Geowetenschappen, kortstondig de moderne 
vervanger van de achterhaald geachte RGD, 
heeft allang weer plaatsgemaakt voor een ver-
nieuwde en vernieuwende Geologische Dienst 
waar we beter dan ooit digitaal geomodelle-
ren, risico’s bepalen en besluitvorming onder-
steunen.
De nuchtere Zeeuwen zelf zullen het niet erg 
vinden als Duinkerke een comeback maakt. 
Walcheren als laagpakket is geen Europees 
succesverhaal geworden. Dat is niet erg 
zolang een brede dialoog op gang komt. Dus 
waarom geen Frans-Belgisch-Nederlands-Duits 
feestje in bijvoorbeeld Zoutelande om over 
Walcheren en Duinkerke te discussiëren 
onder het genot van échte Zeeuwse schatten 
zoals huître plate en moule de fond de Zélan-
de? Inclusief een strandjuttertje als digestief 
komt het vast goed met Dunkerque; 2024, een 
eeuw na Dubois, zou er een perfect jaar voor 
zijn.

Tekst en foto’s: Sytze van Heteren

Rode poppies geven wat kleur aan een sombere herdenkingsplek.
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Op 7 november 2019 overleed vrij onverwacht 
Jan Engelbert van Hinte in zijn slaap, drie maan-
den na het overlijden van zijn echtgenote Dorine 
Rustwijk. Van 1978 tot aan zijn emeritaat in 2000 
vervulde hij de leerstoel Paleontologie-Stratigra-
fie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. 
Veel senior geologen zullen zich Jan van Hinte 
herinneren als voorman van de ‘geohistory ana-
lysis’ –  stratigrafische technieken die hij ontwik-
kelde bij zijn vorige werkgever Exxon. Het des-
tijds veel geciteerde ‘geohistory paper’, dat 
beschrijft hoe op basis van nauwkeurige 
micropaleontologische dateringen, gekoppeld 
aan de moderne tijdschaal de verticale bewe-

voort en al jaren vanuit een leidende positie. 
Tegelijkertijd pleitte Jan voor een tweede zee-
gaande expeditie naar de Indonesische wate-
ren. Dit om de beroemde Snellius-expeditie na 
vijftig jaar nog eens dunnetjes over te doen. Het 
ging Jan om inzet van velen; hij geloofde niet in 
hokjes. Samenwerking zoeken was zijn parool, 
en dat deed hij dan ook. Door sommige colle-
ga’s werd hij voor idealist of hemelbestormer 
aangezien, maar samen met enkele geestver-
wanten lukte het om de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen te overtuigen van het 
belang. En zo ging de Indonesisch-Nederlandse 
Snellius-II expeditie van start in 1984-1985 met 
Jan als coördinator van het geologische deel, 
dat zowel vaar- als eilandprogramma’s kende. 
Een en ander resulteerde in vele publicaties en 
proefschriften, naast het nodige vervolgonder-
zoek. Alleen al aan de uitvoering van het geolo-
gische deel hebben in totaal 139 wetenschap-
pers deelgenomen, verdeeld over 25 instituten 
met een inzet van 137 maanden. 

Uiteindelijk verlegde Jan zijn belangstelling naar 
de ontwikkeling van de actuo-micropaleontolo-
gie en de ontwikkeling van Earth System Sci-
ence, de integratie van alle takken van de aard-
wetenschappen als tegenhanger van alle speci-
alisaties. Zijn inzet daarbij voor de totstandko-
ming en uitvoering van het Global Emiliania 
Modelling Initiative (GEM), waarbij de kalkalg E. 
huxleyi functioneerde als de Drosophila van de 
oceaan, mag niet onvermeld blijven. 

Onder Jan’s leiding kwamen 25 proefschriften 
tot stand. Van Hinte was lid van de Koninklijke 
Academie van Wetenschappen (KNAW) en Offi-
cier Nº 9.400 de l’Ordre des Palmes Académi-
ques. Hij was lid en/of erelid van vele geologi-
sche verenigingen en fellow van de Geological 
Society of America (GSA), van de Geological 
Society of London en Charles Taylor Fellow van 
de American Association of Petroleum Geolo-
gists (AAPG). Heel vroeg in zijn carrière ontving 
hij de Payenborchiana Prijs; helemaal aan het 
eind, in 2017, de Van Waterschoot van der 
Gracht Penning van het KNGMG.

Anne Rutger Fortuin & Jan Smit
Foto: Anne Fortuin

 

JAN VAN HINTE
1935 – 2019

ging van mariene bekkens te volgen, verscheen 
in het jaar van zijn aantreden bij de VU. Zijn 
toenmalige studenten zijn grondig in deze 
methodiek getraind. Ook was het Jan toege-
staan om deze kennis in de vorm van work-
shops buiten de universiteit uit te dragen. Zijn 
meest geciteerde artikel is echter het net daar-
voor verschenen en destijds baanbrekende 
paper ‘A Cretaceous Time Scale’ (1976), wat te 
zien is als een eerste versie van de moderne 
tijdschaal.

Jan, een boomlange en innemende verschij-
ning, studeerde geologie en (micro)paleontolo-
gie in Utrecht. In 1962 promoveerde hij cum 
laude bij prof. dr. C. W. Drooger, waarna hij toe-
trad tot diens nieuw opgerichte afdeling 
micropaleontologie. Jan wilde echter zijn hori-
zon verbreden en vertrok daarom enkele jaren 
later naar Exxon, wat Drooger hem niet echt in 
dank afnam. Vervolgens werkte hij vanuit de 
standplaatsen Bordeaux, Calgary, Houston en 
tenslotte opnieuw Bordeaux aan wereldwijde 
projecten. In 1970 nam Jan als eerste Nederlan-
der deel aan een expeditie van het Deep Sea 
Drilling Project. Deze Leg 12, naar het Rockall 
Plateau in de Atlantische Oceaan, diende om de 
nieuwe theorie van de ‘plate tectonics’ te toet-
sen. Het boorschip, de Glomar Challenger, 
legde na afloop ook aan in Amsterdam, waar 
een van de schrijvers (AF) Jan nog heeft opge-
zocht. Mede uit dat persoonlijke contact en late-
re correspondentie bleek dat Jan wel geïnteres-
seerd was in de leerstoel Paleontologie, die als 
uitvloeisel van de Interuniversitaire Herstructure-
ring Aardwetenschappen op zeker moment van 
de Universiteit van Amsterdam naar de VU zou 
overgaan. Uiteindelijk is dat ook gebeurd, waar-
bij ook de UvA-collega’s hem volledig steunden. 

Een van Jan’s belangrijkste doelstellingen was 
om de geologiegroep in Amsterdam ook inter-
nationaal op de kaart te zetten. Daarbij zette hij 
vooral in op de ontwikkeling van de mariene 
geologie. Het duurde niet heel lang en er volgde 
een hoogleraar mariene geologie. Jan zocht ook 
contact met het ministerie van wetenschappen 
en pleitte daar voor deelname in het Europese 
Consortium voor het Ocean Drilling Project. Tot 
op de dag van vandaag duurt deelname hieraan 

. in memoriam
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KENNETH GLENNIE
1926 – 2019

Professor Kenneth W. Glennie passed away on 
Saturday 23rd November, 2019. An eminent geo-
logist who developed our understanding of 
desert sedimentary systems, professor Glennie 
was also renown as the ‘Father of Oman’s Geo-
logy’ and sometimes as the ‘David Atten-
borough of the Oman Mountains’ for his pio-
neering work in the scientific study of the Oman 
Mountains in the late 1960s.

Born at Yeovil in 1926, Ken considered a career 
as a civil engineer at the end of his schooling, 
but an older pupil suggested he would benefit 
from a little knowledge of geology. After his time 
in the army, posted in Libya, Ken decided not to 
pursue a career in civil engineering and elected 
to study geology at Edinburgh University.

His career with Shell spanned 31 years from 
1954 and saw him engaged in postings stretch-
ing from New Zealand, India, Arctic Canada and 
Oman – the latter where he is still revered for his 
seminal work on the mapping of the Oman 
Mountains and the development of aeolian sedi-
mentology. His work on deserts led to the publi-
cation of the seminal book ‘Desert Sedimentary 
Environments’ (1970), that became a must-have 
text for anyone working desert systems. 

Following the Oman Mountains project, Ken was 
posted to London where he became the leading 
expert in the Southern North Sea gas fields. He 
broadened that expertise to include the tectonic 
framework and stratigraphy of the North Sea, 
frequently lecturing both within Shell and exter-
nally. He contributed and edited the Petroleum 
Geology of NW Europe published in 1986, 
which provides a comprehensive review of the 
North Sea oil and gas fields up to that time.

Ken moved to Ballater in 1988 after being pensi-
oned by Shell; he never referred to himself as 
being retired. During this time, Ken became a 
key figure in the revival and growth of Geology 
at the University of Aberdeen. As an Honorary 
Professor Ken grew his commitment to 
research, publication and dissemination of 

geoscience in society. His life became even 
busier, supervising students, giving lectures and 
consulting along with a healthy dose of field 
work to help satiate his ever-curious mind. Ken’s 
deep expertise was recognized in both academ-
ic and industry circles and he was the recipient 
of many geological awards, including the Geolo-
gical Society of London’s William Smith Medal, 
the KNGMG’s Van Waterschoot van der Gracht 
Medal, and the AAPG’s Sidney Powers Memorial 
Award. 

Not only was Ken an eminent geologist, he also 
was a true gentleman. Whatever the scientific 
difference of opinion, he treated his colleagues 
with the utmost respect. He was a great but 
humble ambassador globally for geology and 
science. A man of integrity, creativity, and an 
insatiable desire to better understand Earth, he 
leaves a body of excellent scientific publications 
and a huge network of professional and public 
constituents who will always remember how he 
touched their lives. Delighting in the beauty of 
diverse natural environments Ken extolled the 
virtue of creating and maintaining balance 
between wealth creation and the sanctity of the 
natural environment. His enduring modesty and 
curiosity will last beyond his passing within the 
minds of those he taught and befriended. 

Ken is survived by his children Peter, Alison, Eli-
zabeth, his grandchildren Samantha, Alick and 
Guy as well as his great-grandchildren Kayleigh, 
Sean, Freyja and Tavia.

Text based on obituaries written by Liz Wild & 
Caroline Hern and by Caroline Hern, Andrew Hurst & 
Brian Williams. With thanks to Hisham Al Siyabi, 
Exploration Director, and Mark Hollanders, Chief 
Geologist in Petroleum Development Oman (PDO).

A podcast series on Ken Glennie’s life is freely 
available on the AAPG website:
100years.aapg.org/play/articleid/42919/geolegends-
kenneth-w-glennie-part-1
 

Photo: Rob Bergman
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NIEUWE KNGMG-LEDEN

J.P.M. de Vos
K.M. Westerhoff
G.C.B. Suringar

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN

H. Koster
K. van den Hoven
F. Zwaan

19 februari 2020
Petroleum Geologische Kring lezing: spreker 
Richard Wessels (promovendus University 
Utrecht) met presentatie: “Haiti structural geolo-
gy”.  Van 17:00 – 19:00 uur, KIVI, Prinsesse-
gracht 23, Den Haag
Info: www.pgknet.nl

3 maart 2020
KNGMG Noord lezing: “Integrated approach to 
tackle K18-Golf gas field seismic and reservoir 
modelling challenges”. De lezing wordt gepre-
senteerd door Koos Pipping (Wintershall). 
Vanaf 16:30 uur, hoofdkantoor NAM, Schepers-
maat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

9 – 11 maart 2020
First EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing. 
The workshop will cover four main topics: Geop-
hysical Monitoring, Integration, Flow Measure-
ments and Current Challenges and Needs.
Locatie: Hotel Casa Amsterdam, Eerste Ring-
dijkstraat 4, Amsterdam.
Info: prod.eage.org

14 maart 2020
Paleobiologische Kring: internationale fossielen-
beurs. Het grootste paleontologische evene-
ment van Nederland, in samenwerking met Fos-
siel.net-Paleontica en de Werkgroep Fossielen 
Wageningen van de NGV. Bouw en Infra Park, 
Ceintuurbaan 2, Harderwijk.
Info: www.paleotime.nl

18 maart 2020
Petroleum Geologische Kring lezing: spreker 
Kike Beintema (Tulip) met presentatie: “Q10 field 
exploration and development”.
Van 17:00 – 19:00 uur, KIVI, Prinsessegracht 23, 
Den Haag
Info: www.pgknet.nl

18 – 20 maart 2020
NCK Days 2020. Locatie: NIOZ, Landsdiep 4, 
Texel.
Info: nck-web.org

14 mei 2020
KNGMG Symposium: “The future of Sand: a 
Long-term Perspective”.
Locatie: Science Centre TU Delft, Mijnbouw-
straat 120, Delft

Nederlands Aardwetenschappelijk 
Congres NAC

Op donderdag 12 en vrijdag 13 maart vindt 
het 16e Nederlands Aardwetenschappelijk 
Congres (NAC) plaats in het Van der Valk 
Hotel in Utrecht. Inmiddels heeft de organisa-
tie een totaal  aantal van 279 abstracts ont-
vangen, een record. 

NWO stak vorig jaar het NAC met succes in 
een nieuw jasje en richt zich opnieuw op de 
organisatie van een mooie, inhoudelijk sterke 
netwerkbijeenkomst voor aardwetenschap-
pers. De organisatie is in volle gang. Vier 
keynote speakers zullen presenteren:
• Claire Chenu, directeur onderzoek bij 
AgroParisTech
• Anny Cazenave, directeur Laboratoire 
d’Etudes en Géophysique et Océanographie 
Spatiales, Toulouse
• Jos Lelieveld, hoogleraar atmosferische 
natuurkunde, directeur Max-Planck-Institut für 
Chemie, Mainz
• Anne Schulp, hoogleraar vertebratenpale-
ontologie, Naturalis

Voorzitter van de programmacommissie en 
tevens dagvoorzitter is Boris Jansen, Ecosys-
tem & Landscape Dynamics, Universiteit van 
Amsterdam. 

NWO zal, naast de organisatie van vier work-
shops, de Vening Meinesz prijs op het NAC 
uitreiken. Deze prijs van tienduizend euro is 
bestemd voor de beste aardwetenschapper 
die korter dan zes jaar geleden is gepromo-
veerd en werkzaam is in Nederland. Verder 
reikt het KNGMG traditiegetrouw de Escher- 
en Jelgersmaprijs uit en het Netherlands 
Journal of Geosciences beloont de beste 
publicatie. Tenslotte reikt NWO op het NAC 
nog een poster- en fotoprijs uit. 

Voor meer informatie en registratie: 
www.nacgeo.nl

. aankondiging

Nieuwe call DeepNL

Potentiële tenure track onderzoekers kunnen bij 
NWO een voorstel indienen binnen het DeepNL 
programma. Het onderzoek moet het kwantita-
tief en fysisch onderbouwd begrip vergroten 
van de dynamiek van de diepe ondergrond 
onder invloed van menselijke activiteiten. 
De financiering geeft getalenteerde onderzoe-
kers een kans op een structurele inbedding bin-
nen een onderzoeksinstelling en op de ontwik-
keling van een onderzoekslijn binnen de thema-
tiek van DeepNL. Een inbeddingsgarantie van 
een geschikte kennisinstelling is vereist. 

Per aanvraag is maximaal 750.000 euro 
beschikbaar, op een totaalbudget van de call 
van 2,25 miljoen euro. De deadline voor het 
indienen van uitgewerkte aanvragen is 2 juni 
2020. 

Op 21 februari is er bij NWO Utrecht een pro-
grammabijeenkomst voor betrokken onderzoe-
kers en stakeholders. 

Zie voor meer informatie: 
www.nwo.nl/deepnl
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