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Wen er maar aan
ver te zoeken zolang de plannen als niet haalbaar en niet
“Over klimaat discussiëren hoort er vanaf nu bij. Wen er
betaalbaar worden bestempeld. De milieubeweging heeft
maar aan,” zei onze minister van Economische Zaken Eric
inmiddels de hakken al in het zand gezet omdat er geen CO2Wiebes afgelopen december. “Het wordt hard werken tot aan
heffing aan vervuilende bedrijven wordt opgelegd. Een groot
2050 om onze energiehuishouding te vergroenen.” De ambities
landelijk dagblad kopte daags na de bekendmaking van het
zijn hoog: Nederland wil koploper worden in de mondiale
concept klimaatakkoord: ‘Klimaat Kassa; waslijst groene
strijd tegen de broeikasgassen, terwijl we in Nederland nog
ingrepen plundert portemonnee burger‘. De veranderings
maar pas begonnen zijn. Eind 2018 werd op de valreep de
bereidheid is nog ver te zoeken. Energietransitie wordt een
Klimaatwet aangenomen die wettelijk verankert dat Nederkwestie van social engineering: hoe krijg
land in 2050 bijna geen CO2 meer uitstoot.
Het concept-Klimaatakkoord moet nog
je het voor elkaar dat de verandering als
Hoe krijg je het voor elkaar een verbetering wordt gezien? Je kunt
worden doorgerekend waarna mogelijk
dat de verandering als een
rond de zomer bekend wordt welke van
mensen per slot maar moeilijk tegen hun
de 600 ingediende klimaatmaatregelen
zin in gelukkig maken; de transitie moet
verbetering wordt gezien?
bijdragen aan een gewenste verbetering
zullen worden gerealiseerd. Een aantal
van het leven. Het bestuderen van mensezaken zijn nu al zonneklaar: we moeten
lijk denken en handelen over energievraagstukken wordt
massaal onze huizen isoleren, het wagenpark wordt elektrisch,
steeds belangrijker. De overheid zou haar plannen beter moe
er komen meer windparken op zee, we gaan minder vlees eten,
ten afstemmen op het keuzegedrag van zowel consumenten
enzovoort. Nederland wil van een fossiele economie over naar
als bedrijven ten aanzien van innovaties en veranderingen.
een circulaire economie. Dit kost geld dat wordt opgehaald
Hoe dat precies moet is ook voor mij een vraag.
door hogere belastingen op bijvoorbeeld benzine, vliegtickets,
aardgasgebruik en door boetes voor bedrijven die geen
Wellicht dat de nabije toekomst verhelderende inzichten
adequate plannen hebben om minder CO2 uit te stoten.
oplevert. Er staan dit jaar heel wat evenementen gepland
met energietransitie als onderwerp. Zo zal het KNGMG op
Is er nog ‘laaghangend CO2-fruit’ te vermijden op korte
23 mei de Euroworkshop van het EFG (European Federation
termijn? Natuurgebieden hebben het vermogen om CO2 op
te slaan en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan
of Geoscientists) verwelkomen in het Science Centre van de
de oplossing van het klimaatprobleem. De daling van de
TU Delft met als thema: ‘Geology and the energy transition’.
veenbodem in delen van Nederland veroorzaakt een aanzienKijk ook eens naar de opgelijnde lezingen van KNGMG kring
lijke uitstoot van broeikasgassen. Oxidatie van veenweide
Noord: geothermie en energietransitie vraagstukken staan
gebieden vormt de grootste bron van emissie uit landgebruik.
centraal! Maar allereerst vindt op vrijdag 15 februari 2019
Elk jaar verliest Nederland 2000 hectare aan veenbodems en
het Earth Science Career Event plaats op de VU Amsterdam.
ontsnapt er evenveel CO2 uit Nederlandse veenweiden als uit
Dit nationale carrière-evenement is bedoeld voor studenten
en starters met een geo-wetenschappelijke achtergrond.
twee miljoen personenauto’s. Volgens oud-milieuminister
Elke twee jaar wordt dit georganiseerd door een enthousiast
Pieter Winsemius is het voorkomen van het inklinken van
studentencomité uit zowel Utrecht als Amsterdam met een
veengebied door ingrijpende vernatting, bijvoorbeeld door
bedrijvenmarkt, vakinhoudelijke workshops, gastlezingen
het verhogen van het grondwaterpeil en onderwaterdrainage,
en interactieve debatten.
één van de goedkoopste opties in de CO2-tonnenjacht. Deze
schijnbaar makkelijke bijdrage staat op gespannen voet
Er zijn steeds meer maatschappelijk betrokken starters.
met boeren op de veengronden die daardoor hun productie
Sociaal, economisch en politiek bewustzijn is een wezenlijk
bedreigd zien. Op wat langere termijn gaat het veenlandonderdeel van ons vak geworden: wen er maar aan in 2019.
schap onvermijdelijk veranderen en vereist de ruimtelijke
ordening, ook van de ondergrond, intelligente keuzes voor
het Nederlandse bodem- en watersysteem.
Lucia van Geuns
De klimaatmaatregelen hebben grote gevolgen voor de
Nederlandse industrie, zoals de havens en de glastuinbouw,
maar ook voor de burgers. De groene aspiraties vragen om
een breed maatschappelijk draagvlak. Dat draagvlak is nog

For the hell of it:

. ontsluiting

Logging the Amdeh
section, Oman
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The Amdeh Formation situated in Wadi Khaza, Oman, was
logged during the late seventies by a group of colleagues from
Petroleum Development Oman (PDO) in their spare weekends.
Their work resulted in a type section log of 3400 meters of an
apparently unpromising pile of Armorican-type quartzite and
cleaved shales. Fourty years later, they look back on the
motivations for undertaking this daunting task.

From left to right: Tim, Phil, Brack and Maarten.
Photo was taken on 29 June 1979, when all four
Amdeh colleagues were present, as recorded on
their 1:1000 log. The haziness of the photo is
typical of Saih Hatat in summer. Tim Potter: “Brack
took the black-and-white photo with his camera
balanced on a rock and gave us each an
enlargement.”

Not only did the group log and sample the
section, they drew up their log at 1:1000 scale
and published the findings in Geologie en Mijnbouw (Lovelock et al. 1981)2. During discussions
on a Geological Society of Oman field trip in
February 2016, we wondered at the motivations
for their undertaking.
The Amdeh Formation was first formally
defined by Ken Glennie and colleagues in
their mapping of the Oman Mountains.1
In 1978, the age of the Amdeh Formation
was not known and considered possibly Late
Precambrian-Early Paleozoic.1,3,4 The formation

was thought to either overlie the Hatat Schists3
or be the proximal equivalent of them.1,4
Outcrops with Ordovician fossils were known
from the Northern Oman Mountains5 and
from Qarn Mahatta Humaid (QMH) in Central
Oman.4 In the mid 1970s PDO, having acquired
the Dhofar concession, was busy appraising
the Marmul and Amal discoveries, exploring
elsewhere in South Oman and recognizing
that some of the reservoirs were in Palaeozoic
Clastics of the Haima Group. In Central
Oman, a stack of un-named and apparently
un-prospective Palaeozoic clastics was known
from the deeper penetrations of wells.
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Location map of the Amdeh section (in grey) from Lovelock et al. (1981).

Recollections / The story of the logging
of the Amdeh section is best told by those
involved, whom we contacted in 2016. Sadly,
two of the main contributors to the fieldwork
and publication are no longer with us, Phil
Lovelock having passed away in 2008 and Brack
Walsworth-Bell in 2011. Pete Jeans, Maarten
Wiemer and Tim Potter kindly provided their
recollections.
Pete: “In 1977-78, I recognised that the presence
of the Rann Quartzite in the Northern Oman
Mountains implied that there was no reason
why Palaeozoic Clastics might not be present
in the Saih Hatat. (I thought that the Jebel
Akhdar was well enough known and knew
that no candidate section was present below
the Base Khuff unconformity, only the Huqfequivalent sequence.) However, in Saih Hatat
there was a thick section of undated clastics
below the Base Khuff unconformity, with
little or no carbonate, which at the time was
thought to be Cambrian or Infra-Cambrian.
So, one weekend, Brack, Phil, myself, and Tim
(I can’t remember whether Maarten was present) drove out to the outcrop (with our kids)
and proceeded to browse up and down the
sequence. Brack it was who found the first
Cruziana trail: the evidence that the sequence
was (at least in part) Lower Palaeozoic. I left
Oman in early 1979 and so was not part of
the actual mapping/logging of the outcrops
which led to the publication.’
Logging / Maarten: “Most of the
3400 meter was logged by Brack and me, with
Phil participating when he could. Tim was
focused on the biostratigraphy. Phil essentially
wrote the publication. Once we started measuring it also became a challenge to finish it.
The motivation, I don’t remember that well,
other than that Phil, Brack and I liked to go
out and ‘do’ geology. At least I was certainly
intrigued by the variety of beautiful sedimentary structures and trace fossils. I don’t think
there was a lot of company support at the time.
I worked on the Haima Group stratigraphy,
focused on South Oman, even to the extent
of doing a heavy mineral study.”
Pete: “There was certainly no ‘corporate’ interest

in what we were doing: it was just fun geology
and the excitement of finding something
new. At the time, the interest in South Oman
was in its very early days, whilst in Central
Oman the main play was for the PermoCaboniferous Haushi Group (Gharif and topmost Al Khlata). Below the base of the Haushi
was an undated section in which most of the
wells TD’d called ‘Un-named Clastics’. I can’t
remember whether we had any penetration at
the time which proved the Un-named Clastics
to be underlain by Huqf/Salt and hence provide
an age bracket. In the late-70s South Oman
started to take off and hence PDO became very
interested in the Haima Group (as Maarten
describes) but this post-dated our ‘geology for
the hell of it’ efforts.’
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Excellent time spend / Tim: “The
Lab was probably less in the loop than team
geologists/seismologists so Maarten probably
has a better view on the exploration objectives
of the day. It is a great shame that Phil and
Brack are no longer with us to help. Certainly,
there was beginning to be a focus in PDO on
the subsurface Palaeozoic and this supported
a couple (at least) of ‘working time’ ﬁeld trips
to the south and one to Ras Al Khaimah to
look at surface expression and ﬁnd fossil
evidence for the ages (those were the days!).
I recall the main motivation for me was the
excitement of searching for age signiﬁcant
fossils in a ‘challenging’ rock succession in
the company of a great bunch of enthusiastic
geologists in, as you well know, an amazingly
beautiful environment. I have a photo of the
four of us looking surprisingly happy at well
over 40°C plus in the mountains. It was just
an excellent way to spend some time at the
weekends away from the ‘camp’ although
I’m not sure the respective families would
have agreed!’
The 1:1000 log shows that the section was
logged in fourteen days between 2 December
1978 and 14 September 1979 (either on Thursdays or Fridays). In a day 200 to 300 meters
was typically logged by two or three members
of the group. Several colleagues also visited
the outcrops in Wadi Daiqa in May 1979 and

Top: An often visited surface in Wadi Kahza near the top of the Lower Quartzite Member with
abundant wave ripples and other features that are typical of microbial matgrounds.
Bottom: Cruziana fossils: abundant trace fossils in the Middle Shale and Upper Siltstone Members.
They form the first clue that the Amdeh Formation was, at least in part, Lower Palaeozoic.

sampled shales that yielded age-indicative
microfossils (acritarchs and chitinozoans).

Microfossils / Following the visit to
Wadi Daiqa, there was a thought to measure
a section there and attempt to correlate it to
Wadi Kahza and with Central Oman wells.
Moulds of bivalve, trilobite and brachiopod
shells were also collected from shell beds in
Wadi Sirayn (Sareen) and identified by various
experts in the UK. Photographs of trace fossils

were sent to Peter Crimes of Liverpool University who commented ‘the material you have
seen is certainly good stuff’ and identified
Cruziana furcifera, Cruziana rugosa, Phycodes
circinatum and Daedallus. The microfossils,
fossils and trace fossils were interpreted to
indicate an Early to Middle Ordovician age.
A field guide to Wadi Kahza was produced in
1980 which formed a basis for many subsequent
PDO field trips.6 The outcrops of the Rann
Formation in Ras Al Khaimah were visited and

sampled in July 1981, in the context of PDO’s
growing interest in Cambro-Ordovician sediments in Oman.
Surprisingly little work was carried out on the
outcrops of the Amdeh Formation for the next
25 years, despite the closeness of the outcrops
to Muscat and the increased significance of
Haima reservoirs and seals following the discovery of deep gas and condensate in Central
and Northern Oman in the period 1989-present.
Recent studies have confirmed the ageequivalence of two of the shaly members of
the Amdeh Formation (Am5 and Am3) to
Middle and Early Ordovician formations in
the subsurface.7,8
The pioneering efforts of the ‘Amdeh colleagues’
continues to provide an inspiration for those
who have followed in their footsteps.
Alan Heward (Malvern, UK)
alan@midfarm.demon.co.uk
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The published type-section of the Amdeh Formation measured in Wadi Khaza (Lovelock et al. 1981).
The names of the members were abbreviated to Am1-Am5 by geologists of the French geological survey
BRGM when re-mapping the area in the mid 1980s.
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. stukje steen
Porsgrunn   /  De Noorse natuursteenexport bestaat vooral uit magmatische
gesteenten, larvikiet en labrador voorop, en uit metamorfe gesteenten, zoals de
Precambrische Alta kwartsiet die in veel stationsgebouwen op de vloer ligt. Sedimentaire gesteenten komen maar weinig voor in het natuursteenassortiment. Toch is er
een die, hoewel niet wijd verbreid, de aandacht verdient: Porsgrunn.
In de natuursteenhandel wordt deze steen betiteld als een marmersoort, maar het
is geen marmer in geologische zin. De kalksteen van Silurische ouderdom wordt
gewonnen in de omgeving van Porsgrunn aan de westzijde van de Oslo Slenk.
In de 18e eeuw ging het merendeel van de export naar Denemarken. Een prominent
voorbeeld is de toepassing aan de Marmorkirken in Kopenhagen, waarvan de bouw
in 1749 begon, maar die na een ruime onderbreking en na jaren als onafgebouwde
ruïne gelegen te hebben pas in 1894 werd voltooid. Een ander voorbeeld is het stadhuis van Mainz, in 1968-1970 ontworpen door de Deense architecten Arne Jacobsen
en Otto Weitling.
Arne Jacobsen paste de Porsgrunn in meer van zijn ontwerpen toe, zoals het stadhuis
van Aarhus (1941). De bekleding van het stadhuis van Mainz is een in plakken gezaagd
Silurisch koraalrif dat hier weer is samengebracht in grote steenplaten. Behalve
tal van kleinere fossielen zoals fragmenten van zeelelies en sponzen springen de
prominent aanwezige koralen Heliolites en Halysites in het oog. Nog fraaier komen
de koralen tot uiting als de steen wordt gepolijst. Dat is in buitentoepassingen helaas
bijna nooit het geval, maar de vloeren van de Faculteit Fysica van de Universiteit van
Oslo zijn met gepolijst Porsgrunn marmer bekleed.
Boven: Porsgrunn gesteente met Halysites
koralen aan het stadhuis van Mainz.
Onder: Porsgrunn gesteente met Heliolites
koralen, vloertegel in de Faculteit Fysica,
Universiteit van Oslo.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto’s: Timo G. Nijland
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Het stadhuis van Mainz.

Foto: Darkroom Daze / Flickr

. aankondiging

PaleoTime-NL:
de grootste fossielenbeurs van Nederland

Na vier zeer succesvolle edities in Ede vindt op
9 maart 2019 voor de vijfde keer de internationale
fossielenbeurs PaleoTime-NL plaats, ditmaal
in Harderwijk. Dit grootste paleontologische
evenement van Nederland is bedoeld voor
het uitwisselen van kennis en voor het kopen,
verkopen en ruilen van fossielen. Verder is er

een programma vol interessante lezingen, kunnen
bezoekers hun eigen fossielen laten onderzoeken
door experts aan de determinatietafel en is het
mogelijk om live de preparatie van een fossiele
trilobiet te volgen. De jongste bezoekers kunnen
bovendien deelnemen aan de speciale kinderactiviteiten.
De beurs wordt georganiseerd door Fossiel.netPaleontica, de Werkgroep Fossielen Wageningen
en De Paleobiologische Kring, en wordt mogelijk
gemaakt door donaties van standhouders en
bezoekers.
Toegang is gratis.

Locatie: 		Bouw & Infra Park,
Ceintuurbaan 2,
Harderwijk
Datum & tijd: 	zaterdag 9 maart,
10:30-16:00 uur
Bereikbaarheid: 	Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid
op locatie. Vanaf het
station is het ca. 25
minuten lopen. Er zijn
OV-fietsen te huur op
het station
Kijk voor meer informatie op
www.paleotime.nl

Foto: James St. John / Flickr
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Zou je graag eens echte dinosaurusbotten willen vasthouden? Of willen voelen hoe zwaar
een mammoetkies is? Heb je vragen over haaientanden, botjes of fossiele schelpen die je op
het strand hebt gevonden? Kom dan in maart
naar de PaleoTime-NL internationale fossielenbeurs in Harderwijk en ontdek alles wat je wilt
weten over paleontologie!

.boorkern
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Geologisch erfgoed
uit de Noordzee

Ingelijste slabs gemaakt van
boorkernen afkomstig uit de
Noordzee.
Foto: Henk Kombrink

Nu steeds meer olie- en gasvelden in de Noordzee uit productie worden genomen, is het in de
ogen van oliemaatschappijen vaak niet meer relevant om boorkernen afkomstig uit productie- en
exploratieputten te behouden. Grote hoeveelheden kernmateriaal worden uit de archieven gehaald
en verwijderd. Eeuwig zonde, vindt geoloog Henk Kombrink. Hij startte het initiatief North Sea Core
om het geologisch erfgoed uit de Noordzee een betere bestemming te geven en door te geven
aan de volgende generatie.

Sinds ruim een jaar ben ik daarom bezig om
een aantal van deze kernen die de afvalberg
als bestemming hebben te ‘redden’. In mijn
ogen is dit zeer bijzonder materiaal dat vrijwel onvervangbaar is en daarom behouden
dient te te worden. Mijn doel is niet om een
soort archief aan te gaan leggen – dat is immers
de taak van de BGS – maar wel om dit waardevolle materiaal door te geven aan iedereen
die er interesse in heeft. Een stuk kern of een
mooie slab is een van de beste manieren om
het publiek duidelijk te maken waar olie of
gas uit wordt gewonnen. Het kernmateriaal
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Wanneer een oliemaatschappij in het Verenigd
Koninkrijk afstand wil doen van zijn kern
materiaal mag de Britse Geologische Dienst
(BGS) als eerste aangeven welke delen zij wil
bemachtigen. De Dienst heeft reeds de helft
van elke kern in bezit, maar het kan zijn dat
de kwaliteit van de helft in het bezit van een
bedrijf beter is. Nadat dit proces is voltooid
en de BGS haar selectie heeft gemaakt, wordt
in een aantal gevallen de rest van de kernen
aangeboden aan universiteiten en andere
kennisinstellingen voordat wat overschiet
op de afvalberg belandt.

Links: Een ingelijst olie-water contact. Rechts: Verschillende kernen als geschenk.
Foto: Henk Kombrink

vormt daarnaast ook een stuk geologisch erfgoed uit de Noordzee dat ons in staat stelt de
geschiedenis van dit unieke gebied beter uit
te leggen.

Donaties van kernmateriaal /
Inmiddels heb ik van diverse oliemaatschappijen al kernmateriaal mogen ontvangen. Men
is daarbij erg behulpzaam; bedrijven zijn zich
er terdege van bewust dat doneren beter is dan
vernietigen. Zo worden de kernen die ik selecteer en die zich in Sittingbourne (in het zuiden
van het Verenigd Koninkrijk) blijken te bevin-

Een stuk kern of een mooie
slab is een van de beste
manieren om duidelijk te
maken waar olie of gas uit
wordt gewonnen

den voor mij zonder kosten naar Aberdeen
getransporteerd om daar te kunnen worden
opgepikt. Een reservoir engineer van Apache
heeft zijn schuur ten noorden van Aberdeen
aangeboden als tijdelijke opslag, dus ook dat
is geregeld. Zodoende ben ik inmiddels de trotse
eigenaar van een heel aantal Brent-kernen
uit de Noordelijke Noordzee (gedoneerd door
Fairfield Energy) en van klassieke Rotliegendkernen uit de Zuidelijke Noordzee (gedoneerd
door Conoco Phillips). Recentelijk heeft Spirit
Energy (voorheen Centrica) een viertal pallets
met kernmateriaal afgeleverd bij mijn opslag,
dus nu kan ik ook een stuk Kimmeridge Clay,
Fulmar en Trias reservoir en Eocene turbidieten
tot mijn collectie rekenen. Maar wat zoal te
doen met dit materiaal?

Doorgeven / Zoals eerder genoemd,
het is dus niet de bedoeling om een groot
boorkernarchief aan te leggen, maar om het
doorgeven van de geologische kennis van de
Noordzee met het kernmateriaal te stimuleren.
In mijn positie als Aberdeen Director voor de
Petroleum Exploration Society of Great Britain
(PESGB) heb ik bijvoorbeeld stukjes kern
geïntroduceerd als cadeautje voor de mensen
die onze maandelijkse lezingen in Aberdeen
en Londen verzorgen. Daarnaast hebben
alle mensen die tijdens de jaarlijkse Devexconferentie in Aberdeen een praatje gaven
een exemplaar ontvangen. Op deze manier
vinden de kernen hun weg in het aardwetenschappelijke netwerk.
Ook laat ik sinds kort zo nu en dan een aantal
slabs inlijsten in een houten frame. Dit vormen
vervolgens prachtige ‘lakprofielen’ van
gesteenten van drie kilometer diepte uit het

Kimmeridge Clay Formation in de core storage.
Foto: Henk Kombrink

midden van de Noorzee die tijdens een practicum sedimentologie niet zouden misstaan!
Tenslotte deel ik op individuele basis stukken
uit aan leraren aardrijkskunde op de middelbare school, mensen die lezingen geven, aan
kinderen, enzovoorts. Op het werk hebben we
een serie slabs laten inlijsten die een olie-water
contact tonen in een klein veld nabij het
grote Dunlin olieveld dat nooit in productie
genomen is. Dit alles laat zien wat er met dit
unieke materiaal gedaan kan worden om de
kennis die tijdens de afgelopen decennia over

de Noordzee is opgebouwd aan de volgende
generatie door te geven.
Voor eenieder die vragen heeft over hetgeen
ik doe, neem gerust contact met mij op via
onderstaand mailadres.
Henk Kombrink
henk.kombrink@lr.org
Website: www.northseacore.co.uk

Cardona zoutdiapier,
centraal Catalonië
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Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

. geofoto
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Ongeveer 41º54’15” Noord en 01º40’33” Oost
Het zuid-Pyreneese voorlandbekken in het centrale deel van Catalonië
is een relatief ondiepe Tertiaire plooi- en overschuivingsgordel met
lokale zouttektoniek. Dit voorlandbekken wordt gekarakteriseerd
door open synclinalen die gescheiden worden door nauwe (en vaak
overschoven) anticlinalen met variabele vergentie. De meest prominente
anticlinalen, zoals El Guix, Suria en Cardona hebben een kern van
evaporieten van de Cardona Formatie, een belangrijk Boven Eoceen
(Priabonien) décollement niveau.
De Cardona Formatie omvat, van onder naar boven, een dunne (vijf
meter) laag anhydriet, gevolgd door ongeveer 200 meter haliet, met
daarop een vijftig meter dikke afwisseling van haliet en kaliumzouten.
Een ongeveer zestig meter dik pakket met dunne halietbanken, gips
en kleilagen vormt de transitie van deze mariene eenheid naar de
overliggende fluviatiele, alluviale en lacustriene afzettingen
(Oligoceen en jonger in ouderdom).
De Cardona zoutdiapier, lokaal bekend als “La Muntanya de Sal”, is
gelegen in een heuvelgebied ongeveer tachtig kilometer ten noordnoordwesten van Barcelona. Er zijn aanwijzingen dat hier reeds in het
Neolithicum zout werd gewonnen aan het oppervlak. De Romeinen
gingen over op grootschalige open mijnbouw van dit ‘witte goud’ dat
niet alleen werd gebruikt voor de conservering van vlees en vis maar
ook als soldij voor soldaten; het woord ‘salaris’ is ontleend aan het
Latijnse ‘salarium’ voor zoutrantsoen.
Dagbouw van de Cardona zoutdiapier ging door tijdens de Middeleeuwen. Na de ontdekking van belangrijke voorraden van kaliumzouten
(voornamelijk sylviet en carnalliet) in het begin van de vorige eeuw
werd besloten om over te gaan op ondergrondse mijnbouw. De nieuwe
‘Mina Nieves de Cardona’ begon in 1929 maar sloot uiteindelijk in 1990,
toen het niet langer mogelijk bleek om de zouten van grote diepte
(meer dan 1300 meter) te winnen, mede door de hoge temperaturen
die de kompels moesten trotseren in de diepe mijngangen.
Een deel van de ondergrondse mijn vormt nu een onderdeel van het
Parc Cultural de la Muntanya de Sal in Cardona. Bezoekers krijgen een
rondleiding door ondiepe mijngangen in het hoger gelegen deel van
de diapier, waarin zowel fraaie deformatiestructuren als zoutstalagmieten en -stalactieten te bewonderen zijn, in wild geschakeerde
kleuren. Daarna kan een bezoek worden gebracht aan het nabijgelegen
museum in de gerestaureerde industriële gebouwen rondom de oude
takel/lift-installatie van de hoofdmijnschacht.
De foto toont de oostkant van de Cardona diapier, met linksonder
de bezoekersingang van de zoutmijn. In het midden van de foto zijn
sterk geplooide en plastisch gedeformeerde zoutlagen zichtbaar in de
kern van de structuur, die rechtsboven worden afgedekt door een
dunne Kwartaire ‘caprock’. Aan weerszijden van de diapier, net buiten
het beeld van de foto, dagzomen geplooide Oligocene en jongere
Tertiaire klastische afzettingen.

. museumstuk

Zoektocht naar
een standaardlengte

Figuur 1: Opstelling van Johan Lulofs ter bepaling van de standaard slingerlengte.

Op tweede Kerstdag 1656 verbond Christiaan Huygens (1629-1695), een van de grootste
geleerden van Nederland, een slinger aan een uurwerk. Sindsdien loopt de wereld een
stuk nauwkeuriger. Klokken lopen niet langer een kwartier, maar slechts enkele seconden
per dag voor of achter. Maar om de precieze lengte van een klokslinger op te kunnen
meten is een nauwkeurige standaard lengtemaat onontbeerlijk, zo verhaalt Hans
Hooijmaijers, hoofd collecties bij Rijksmuseum Boerhaave.

de ‘virgula’ (stokje), ongeveer 20 centimeter.
Hij constateerde dat een slinger met een lengte
van 1 virgula 3959,2 slingeringen in een half
uur maakt. Hieruit definieerde hij de lengte
van een slinger die dit aantal slingeringen
in een half uur maakt als standaardlengte.
Niet een direct voor de hand liggende standaard
misschien, maar wel een die een duidelijke
‘aardse’ oorsprong had en een van de eerste
die een tientallig stelsel propageerde.

Klokken voet / Ruim twintig jaar na
zijn uitvinding van het slingeruurwerk verscheen in 1673 Huygens’ uitgebreide werk
over slingers: Horologium Oscillatorium. In dit
boek behandelde hij natuurlijk zijn vinding,
maar borduurde hij ook verder op Moutons

idee om de slingerlengte van een slingerklok
tot standaardmaat te maken. Huygens noemde
zijn universele lengtestandaard pedum horarium oftewel de ‘klokken voet’. Deze stelde hij
gelijk aan een derde van de lengte van een
‘secondeslinger’: een slinger die in een seconde
van links naar de rechts gaat (figuur 7). Uit zijn
metingen volgde dat 1 klokken voet gelijk was
aan 881/864 Parijse voet (oftewel 33,1 centimeter).
Helaas voor zowel Christiaan Huygens als
Gabriel Mouton blijkt de zwaartekrachtconstante, mede verantwoordelijk voor de slingertijd, niet constant. Door de afplatting van
de aarde varieert deze van 9,780 m/s2 aan
de evenaar tot 9,832 m/s2 aan de polen. Dit
betekent dat de lengte van een secondeslinger

Figuur 2: Set van een Parijse voet, een Rijnlandse voet en een Londense voet, van Johan Lulofs, 1746. Rijksmuseum Boerhaave inv. no. V09346.
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Een tijdgenoot van Huygens, Gabriel Mouton
(1618-1694) uit Lyon, kende de nauwkeurige
gang van Huygens’ uurwerken. Hij gebruikte
de slingerlengte als basis van zijn stelsel van
lengten. In zijn boek Observationes diametrorum
solis et lunae apparentium (1670) stelde hij een
tientallig stelsel voor, gebaseerd op de afmeting
van de aarde. Zijn grootste eenheid noemde
hij de ‘milliare’, een boogminuut op de meridiaan van de aarde. Of in zijn woorden: “een
meetkundige mijl waarvan een graad van een
grote cirkel van de aarde er precies zestig bevat”,
oftewel wat wij nu de zeemijl noemen.
Mouton verdeelde deze milliare in 10 centuria,
die weer in 10 decuria en deze dan nogmaals
in 10 virga (roede). Voor zijn standaard ging
Mouton nu uit van het tienduizendste deel,

ook varieert met de plaats op aarde, namelijk
van 990,95 millimeter aan de evenaar tot
996,21 millimeter op de polen. Slechts een
halve centimeter verschil – maar niet echt
een universele lengtestandaard dus.

Lulofs’ slingerproeven / In de achttiende eeuw blies men het idee van een standaardlengte aan de hand van een slinger nieuw
leven in. In Leiden was de hoogleraar wis- en
sterrenkunde Johan Lulofs (1711-1768) hiervoor
verantwoordelijk (figuur 3). In Lulofs’ tijd wist
men dat een “slinger langer tyd noodig zal
hebben, indien hy onder de Even-nagt-lijn
gesteld wordt, dan wanneer hy nader by een
van de aspunten zig bevindt”. Lulofs schreef
in zijn ‘Proef-neemingen over de langte van
den enkelen slinger te Leiden’, uit 1757, dat
hij zich, in navolging van metingen over de
wereld zoals in Martinique, Guadeloupe, Caïro,
Rome, Parijs en Kaap de Goede Hoop, wilde
inzetten om de vorm van “de knolronde
gedaante der Aarde” te bepalen door de lengte
van lokale secondeslingers op te meten. Om
dit onderzoek uit te voeren vroeg Lulofs aan
het bestuur van de universiteit een nieuw
astronomische uurwerk van de uurwerkmaker
Jacob van der Cloese (1692-1767) (figuur 4).
Hoewel het voor een achttiende-eeuws observatorium een vrij conventionele klok was
zonder extra precisie was Lulofs er zeer content mee. Hij loofde het uurwerk onder meer

Geo.brief 1 / 2019

16

Lulofs besefte dat voor
nauwkeurige metingen
van de slingerlengte
een nauwkeurige
standaardvoet nodig
was.

tegenover een bezoekende collega, de Zweedse
astronoom Bengt Ferrner (1724-1802).
Lulofs startte zijn experiment naar de lengte
met een eenvoudige slinger. Hij hing hiervoor
verschillende bolletjes van koper en lood aan
fijne draden, afkomstig uit de bladen van de
‘Americaanse Aloë’ plant. Deze draden bevestigde hij met gom en ‘mouches van taffetas’
(modieuze zijden gezichtspleistertjes of moedervlekken) aan de bolletjes. De slingers hing
hij op aan een stellage (figuur 1). Hij liet de
slinger minstens 24 uur vrij hangen, zodat er
geen rek meer in het touwtje zat. In de figuur
boven het tafeltje is een verdeling te zien.
Deze deelt de beweging van de slinger in achtste
slingeringen, zodat Lulofs ook gedeeltes van
slingeringen kon tellen.

Boven: Figuur 3. Johan Lulofs, door J. Wandelaar
en J. Houbraken, 1747. Rijksmuseum
Boerhaave inv. no. P04319.
Onder: Figuur 4. Astronomische klok aangekocht
door Lulofs, gemaakt door Jacob van der
Cloese, 1756. Rijksmuseum Boerhaave inv. no.
V03464.

Figuur 5: Standaard Rijnlandse voet door Jan Paauw, ca. 1760. Rijksmuseum Boerhaave inv. no. V08267.

In Lulofs’ tijd werden de volgende
lengtematen gebruikt (steeds een factor 12):
Roede:
Voet
Duim
Lijn
Punt

3,767 meter
0,314 meter
2,61 centimeter
0,21 centimeter
0,018 centimeter

Voeten en meters / Zijn onderzoek
deed Lulofs beseffen dat voor nauwkeurige
metingen van de slingerlengte een nauwkeurige standaardvoet nodig was. Hij liet daartoe
messing voeten maken door de Leidse instrumentmaker Jan Paauw (c.1723-1803) en verspreidde die over het land (figuur 5). De vermaarde geleerde Joseph-Nicolas Delisle (ook
wel de L’Isle, 1688-1768) van de Parijse sterrenwacht was Lulofs in deze standaardvoeten
voor gegaan. Diens messing maatlat was
geijkt op de Parijse standaardslinger in Franse
voeten. Lulofs kreeg zo’n Parijse standaardvoet toegestuurd, liet daar zijn Rijnlandse
voet bij maken en breidde de set zelfs nog uit
met een maatlat in Londense voeten (figuur 2).
In 1793 doet een nieuwe lengtemaat zijn
intrede: de Franse regering besluit tot de
invoering van een metriek stelsel. Men stelde
als standaardmaat de meter, het tienmiljoenste
deel van de afstand van de equator tot de
noordpool. Vijf jaar later vertegenwoordigden
de geleerden Jan Hendrik van Swinden
(1746-1823) en Henricus Aeneae (1743-1810)
de Bataafse republiek op de internationale
conferentie in Parijs waar deze standaarden
werden vastgelegd. Bij hun terugkeer namen
de heren ieder voor zich een kopie van de
standaardmeter mee, en een exemplaar
voor het uitvoerend bewind van de Bataafse
Republiek. Een ijzeren exemplaar van de
standaardmeter van Van Swinden bevindt
zich in de collectie van het Universiteits
museum in Utrecht, een messing exemplaar
in Rijksmuseum Boerhaave (inv. nr V23890).
Toch was de Rijnlandse roede hiermee nog
niet vergeten. Op 18 februari 1808 gaf Koning
Lodewijk Napoleon de roede die Lulofs had
gebruikt een bijzondere status. Decreet no. 3
riep deze roede uit tot standaard: “uitsluitende
eenheid voor de Rhijnlandsche Maat, …,
den ijzeren staf of roede, thans nog aan de
Koninklijke Akademie te Leijden voorhanden”.
De meter had nog niet de harten gewonnen.
Hans Hooijmaijers
Rijksmuseum Boerhaave
Website: www.rijksmuseumboerhaave.nl
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Veel werk maakte Lulofs van de nauwkeurigheid van de maatlat waarmee hij de lengte
van de slinger bepaalde. Hij liet hiervoor een
ijzeren staaf maken die hij vergeleek met de
Rijnlandse roede (3,76 meter) die al op het
observatorium aanwezig was (nu Rijksmuseum
Boerhaave inv. no. V25777) en de Rijnlandse
voet (31,4 centimeter) aan de voorzijde van
het stadhuis van Leiden, daar vandaag de dag
nog steeds te zien!
De slingertijden van de slinger stemde Lulofs
af met de gang van de Van der Cloese klok.
De loop van die klok was nauwkeurig bekend
door de metingen op de sterrenwacht van de
precieze doorgang van de zon op het hoogste
punt in het zuiden (de lokale tijd is dan per
definitie twaalf uur). Dit was een akelig precies
klusje, waarvan Lulofs stelt dat “een ongeoefende
niet bekwaam” is dit te doen. Lulofs deed in
de periode van 10 september tot 18 december
1756 maar liefst 18 slingerproeven. Omdat
het in deze periode steeds kouder werd en de
ijzeren staaf kromp, moest hij deze daarbij
telkens herijken. Uiteindelijk bepaalde Lulofs
uit deze proeven een gemiddelde lengte van
de secondeslinger te Leiden op 440,711 Parijse
lijnen, gelijk aan 455, 963 Rijnlandse lijnen
oftewel 99,4 centimeter (een lijn is het twaalfde deel van een duim, zie kader). Dit is afgerond hetzelfde getal dat Christiaan Huygens
honderd jaar eerder bij zijn proeven in Den
Haag vond (456 Rijnlandse lijnen).

Boven: Figuur 6. Christiaan Huygens door
Jacques Clérion, 1679. Rijksmuseum
Boerhaave inv. no. P02618.
Onder: Figuur 7. De astronomische- of
secondeslingerklok van Christiaan Huygens,
gemaakt door de klokkenmaker van de Franse
koning, Isaac Thuret, ca. 1670. Rijksmuseum
Boerhaave inv. no. V09854.

. aankondigingen
11e editie

Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
organiseert NWO het Nederlands Aardweten
schappelijk Congres NAC 2019 in Hotel van
der Valk in Utrecht.

NWO wil met het NAC zoveel mogelijk het gehele
aardwetenschappelijke werkveld bereiken en
verbindingen tussen werkvelden leggen. Het NAC
wordt een jaarlijks terugkerend evenement in
plaats van, zoals voorheen, een bijeenkomst
om het jaar.

Programma
Keynote sprekers zijn o.a. Jan Smit (Vrije
Universiteit Amsterdam) en Hester Jiskoot
(University of Lethbridge, Canada).

Tarieven (per dag) voor deelname:
25 euro: studenten
50 euro: aio’s en postdocs
75 euro: overig
Aanmelden voor deelname kan tot 14 februari
via de congreswebsite: www.nacgeo.nl
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Er is een plenair programma en er zijn zowel
deelsessies (o.a. Applied Earth Sciences; Solid
Earth, Tectonics & Seismicity; Soil Science;
Atmospheric Sciences) als thematische sessies
(o.a. DeepNL in combinatie met KEM en EPOSNL; Aardobservatie; ODP/ICDP). Onderzoekers
uit het werkveld kunnen voorstellen aan de
programmacommissie doen voor andere
thema’s in de parallelle sessies.

Basaltkolommen aan het Reynisfjara strand nabij Vík, aan de IJslandse zuidkust.
Foto: Sebastiaan de Vet

Op 15 februari 2019 vindt de elfde editie plaats
van het Earth Science Career Event op de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Tijdens deze landelijke
carrièredag, voorheen bekend als de Aardwetenschappelijke Loopbaandag, staan de carrièremogelijkheden voor bachelor- en masterstudenten
met een geowetenschappelijke achtergrond
centraal.
Tijdens het Earth Science Career Event kunnen
studenten op een ondernemende en interactieve
manier kennis maken met de deelnemende
bedrijven. Momenteel hebben 48 bedrijven en
verenigingen bevestigd deel te nemen aan het
Earth Science Career Event 2019.
De dag bestaat uit 17 verschillende workshops,
een interactief debat en vier lezingen omtrent
het thema: ‘Safety Through Innovation, the Future
of Earth Science’. Daarnaast is er een nieuw
onderdeel geïntroduceerd: Meet&Connect.
Bedrijven krijgen hier de mogelijkheid om nieuw
talent te ontdekken door studenten op een
persoonlijk gesprek uit te nodigen op basis van
ingestuurde CV’s en motivaties. In de middag zal
de bedrijvenmarkt plaatsvinden waar studenten
zich kunnen laten informeren over toekomstige
mogelijkheden, waarna de dag wordt afgesloten
met een netwerkborrel.
Het Earth Science Career Event wordt tweejaarlijks
georganiseerd door de Stichting Aardwetenschappelijke Loopbaandag (SAL), een gezamenlijk
initiatief van twee aardwetenschappelijke
studieverenigingen: GeoVUsie van de Vrije
Universiteit Amsterdam en de Utrechtse Aard
wetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht. Het KNGMG heeft als trouwe
medeorganisator de SAL al jarenlang gesteund
en hulp aangeboden om van de afgelopen edities
een daverend succes te maken. Ook voor deze
editie is de samenwerking voortgezet en het
komende Earth Science Career Event belooft dan
ook wederom een zeer geslaagd evenement te
worden.
Verdere informatie over het Earth Science Career
Event is te vinden op de website: www.sald.nl

. nwo

Dijken monitoren met glasvezels
Glasvezelkabels leveren supersnel internet,
maar zijn ook heel geschikt voor het meten
van druk en geluid. Een standaard glasvezelkabel kan mogelijk meten hoe het met de stabiliteit van een dijk is gesteld. Een team van
Nederlandse, Spaanse en Italiaanse wetenschappers werkt in een Europees project samen
aan de ontwikkeling van deze technologie.

Twee technologieën worden binnen het project
“DOMINO - Dikes and Debris Flows Monitoring
by Novel Optical Fiber Sensors” getest op een
proefdijk bij de TU Delft. Met pressure sensing
wordt de waterdruk in een dijk gemeten en
onderzoekers bekijken de kwaliteit van de dijk
met geluidsgolven door middel van acoustic

sensing. Een kleine afwijking in geluidssnelheid
of verhoging van de waterdruk is voor een
glasvezelkabel voldoende om een verandering
in signaal af te geven, en dat over grote
afstanden.
De Delftse wateronderzoeker en tevens de
Nederlandse projectleider van het internationale
onderzoeksteam, Thom Bogaard vertelt: “De
huidige methode om de waterdruk in dijken
te meten is zeer arbeidsintensief. Je moet op
ieder punt van interesse een gat maken om een
sensor in aan te brengen. Met glasvezel kabel
meet je bijvoorbeeld iedere meter langs de
honderden meters lange kabel die je in één keer
installeert. In het geval van acoustic sensing
is de kabel zelfs gewoon net onder het gras te
leggen.”

De testen op de proeflocatie zijn niet-destructief:
de dijk blijft intact.
In het project werken Italiaanse en Spaanse
wetenschappers, experts in metingen met glasvezelkabels, samen met Nederlandse en Italiaanse
wetenschappers die weer expert zijn in hydrogeologie en overstromingen. De resulterende
technologie wordt getest op Hollandse dijken
en Italiaanse puinstromen, maar is wereldwijd
toepasbaar. In bergachtige streken komen
regelmatig stukken van een berg los die samen
met water een verwoestende stroom kunnen
veroorzaken. De optical fiber sensors uit het
onderzoek kunnen helpen om bewoners tijdig
te waarschuwen voor een aankomende puinstroom.
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Bron: NWO

Dijk langs de IJssel bij Deventer met overstroomde uiterwaarden. Gebruik van glasvezelkabel kan de kwaliteit van een dijk tijdens hoog water monitoren.
Foto: Apdency / Wikimedia

. kringen

Kringendag Planetaire Geologie
		

		Mars:
Rode planeet
			onder de loep
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De bovenste verdieping van het hoofdgebouw van de VU bood afgelopen
december een prima locatie om, met uitzicht over de stad Amsterdam
en de wijde omgeving, over planetaire geologie te praten en discussiëren.
In de verschillende presentaties tijdens deze editie van de Kringendag vormde
de planeet Mars de rode draad. Een groot spectrum aan uiteenlopende
aspecten van onze rode buurplaneet kwam aan bod: de aanwezigheid van
oppervlaktewater, een ijskap van CO2 en leven op Mars.

Kleurenfoto van Mars in 2007
gemaakt door de ESA-ruimtesonde
Rosetta bij het passeren van Mars.
Bron: European Space Agency (ESA) &
Max-Planck Institute for Solar System
Research

IJskap van CO2 / De acht sprekers
gaven allemaal vanuit een ander perspectief
inzicht in de onderzoeken die worden gedaan
naar de ruimte. Vrijwel alle exacte wetenschappen dragen bij aan de kennis van de
geschiedenis en ontwikkeling van het heelal
en ons zonnestelsel. De dag was daardoor zeer
divers en leidde tot interessante discussies in
de pauzes en tijdens de afsluitende borrel.
Wim van Westrenen (afdelingshoofd Aard
wetenschappen bij de VU en hoogleraar experimentele petrologie) benadrukte dat de planeet
Mars nu misschien geen water heeft, maar dat
hoogstwaarschijnlijk wel heeft gehad. Ook
de tekenen dat Mars vroeger een magnetisch
veld had lijkt dit te bevestigen.
De vervolgpresentatie van Dmitriy Titov (fysicus
werkzaam bij ESA’s European Space Research
and Technology Centre (ESTEC)) sloot mooi op

Tijdlijn van verschillende missies naar Mars.
Bron: NASA/Thomas H. Zurbuchen.

deze introductie aan. Dmitriy bevestigde dat
er nu geen oppervlaktewater te vinden is op
Mars aangezien de (lucht)druk zo laag is dat
water direct verdampt. Echter, met hulp van
remote sensing technieken is er in augustus
een positieve indicatie voor de aanwezigheid
van water geregistreerd, een paar kilometer
onder de noordelijke ijskap van Mars. Deze
‘ijskap’ bestaat overigens uit CO2-ijs en is zeer
seizoensgebonden, met spectaculaire smeltgeulen tot gevolg. De opnames van ESA-ruimteschepen zijn beschikbaar via een open source
database (zie: m.esa.int/ESA). Alle aanwezigen
werden opgeroepen om vooral met ideeën te
komen en ook zelf de beelden te interpreteren.
Tjalling de Haas (assistent professor aan de
universiteit Utrecht, gespecialiseerd in fysische
geografie, geo-calculatie en hydrologie) liet zien
hoe aardse analogen van troebelingstromen
overeenkomsten vertonen met de structuren
gefotografeerd op Mars. Een interessant detail
is dat een troebelingstroom een beperkte hoeveelheid vloeistof nodig heeft om op gang te
komen en toch desastreus kan zijn. Ook bena-
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drukte Tjalling dat door de grote inclinatie
van Mars (tussen +35 en – 15 graden) grote
klimatologische veranderingen plaatsvinden
die effect hebben op erosieve processen.

Leven op Mars / Eloi Camprubi-Casas
(PhD in biochemie en research fellow aan de
Universiteit Utrecht) sprak na de lunch over
de mogelijke ontwikkeling van leven op Mars.
Een boeiende uitleg over LUCA (Last Universal
Common Ancestor), het ontstaan van de eerste
cel die daarmee de voorvader is van alle
tegenwoordige organismen. Eloi concludeert
dat zeker in de vroege ontstaansgeschiedenis
van Mars de zes benodigde kritische parameters
om leven te vormen hoogstwaarschijnlijk
aanwezig waren. Na het wegvallen van het
magnetische veld, vanaf het midden van het
tijdvak Hesperian, verdween de relatief jonge
atmosfeer en daarmee de gunstige omstandig
heden tot het ontwikkelen van leven.
Hierna maakte de volgende spreker Stéphanie
Cazaux (assistent professor aan de TU Delft,
gespecialiseerd in experimentele fysica en

Geo.brief 1 / 2019

De ruim vijftig deelnemers, waarvan maar een
handvol met een achtergrond in planetaire
geologie, konden over de verschillende onderwerpen uitgebreid filosoferen. Een van de
vragen die blijft intrigeren: is, of was, er leven
op Mars? Natuurlijk daarna gevolgd door
de vraag of er überhaupt leven (mogelijk)
is buiten onze planeet aarde?
De succesvolle landing van de InSight-marslander eind november gaf de bijeenkomst een
zeer actueel randje. Helaas waren er ten tijde
van de Kringendag nog geen resultaten bekend
gemaakt van deze nieuwe NASA-missie, bedoeld
om met hulp van geofysische instrumenten
meer over Mars te weten te komen. Op de
website mars.nasa.gov/insight kan het InSightavontuur worden gevolgd. De afgelopen
decennia zijn er al een tiental Mars-missies
geweest. Bij deze missies zijn zeer veel opnames gemaakt en is steeds meer
duidelijk geworden over de rode planeet.
De dag begon met een welkomstwoord van
KNGMG-voorzitter Lucia van Geuns. Zij benadrukte de twee hoofddoelen van deze Kringendag: integratie tussen leden van de verschillende
KNGMG-kringen en het krijgen van een goed
inzicht in wat er zich afspeelt in het vakgebied
van de planetaire geologie. Er is nog heel veel
te onderzoeken in de ruimte.

CO2 IJskap op Mars.
Bron: ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team.
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thermodynamica) een uitstapje naar de moge
lijkheid van water en leven op andere planeten
en manen in ons zonnestelsel. Een manier
om te bepalen of een hemellichaam vloeistof
bevat is door analyse van de asymmetrie van
rotatiepatroon en zwaartekrachtveld. Beide
zijn vanaf de aarde te meten. Met deze informatie heeft de ruimtesonde Cassini gericht
monsters genomen van een geiserpluim afkom-

Geologische tijdschaal van Mars.
Bron: Geologic history of Mars, Michael H. Carr en James W. Head, 2010.

stig van Enceladus, een maan van Saturnus
Er bleek zout water, CO2, H2 en CH4 aanwezig
te zijn – de kernwaarden voor mogelijk leven.

Mercurius en meteorieten / Gedurende de middag verschoof de aandacht van Mars
naar Mercurius. Een interessante presentatie
van Jurrien Knibbe (wiskundige en experimenteel petroloog, postdoc aan de KU in Leuven

De Cassini-ruimtesonde maakte een foto van pluimen waterdamp die door
het ijs van de Saturnus-maan Enceladus naar buiten sproeien.
Bron illustratie: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

met als specialisatie de interne structuur
van Mercurius) toonde aan hoe verschillend
Mercurius is ten opzichte van alle andere
planeten in ons zonnestelsel. Opvallend is
bijvoorbeeld dat in de samenstelling van
Mercurius waarschijnlijk tweemaal zoveel
van het element ijzer voorkomt als in die
van Mars. Ook is bijzonder dat Mercurius
maar een halve rotatie maakt per baan om

Wenche Asyee
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NWO Call:
‘Blauwe route’

15 februari 2019

Naar verwachting opent NWO medio februari
een call in samenwerking met de Topsector
Water & Maritiem gericht op onderwerpen uit
de Blauwe Route. Het thema is ‘Water als
weg naar innovatieve en duurzame groei’.
Daarmee is deze call ook interessant voor
aardonderzoekers.
Onderzoeksvoorstellen kunnen gaan over Leven
in de Delta, Water als bron, Water als blauwe
weg en Leven op het water. Het budget voor
deze call is acht miljoen euro. Aanvragers
moeten zich verzekeren van twintig procent
cofinanciering.
De call sluit ongeveer half mei; rond oktober
worden de toekenningen verwacht. Op de
website www.nwo.nl/financiering zal meer
info verschijnen over deze call.

. personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
J.J. van den Berg
D.P.B.E. van Diepen
M.M.W. Peeters
F.C. Versluis
B. de Winter

OVERLEDEN KNGMG-LEDEN
A. Brants
A.A. Manten

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
R.W. Berendsen
P.W. Huibregtse
M.J. Koevoets
H.J.T. Weerts

Earth Science Career Event: het nationale carrièreevenement voor studenten en starters met een
geowetenschappelijke achtergrond.Vanaf 09:00
– 18:30, Vrije Universiteit, Boelelaan 1105,
Amsterdam. Info: www.sald.nl

20 februari 2019
Petroleum Geologische Kring lezing: spreker
Koen van Toorenenburg (Shell). Vanaf 17:00 –
19:00, KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag.
Info: www.pgknet.nl

5 maart 2019
Kring-Noord lezing: Energy Transition – gepresenteerd door Jilles van den Beukel. Hoofd
kantoor NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

9 maart 2019
Paleobiologische Kring: internationale fossielenbeurs. Het grootste paleontologische evenement
van Nederland, in samenwerking met Fossiel.
net-Paleontica en de Werkgroep Fossielen
Wageningen van de NGV. Bouw en Infra Park,
Ceintuurbaan 2, Harderwijk.
Info: www.paleotime.nl

12 maart 2019
Delft Aardwarmte Project (DAP) Symposium met
thema Urban Heating: Integrating cities with
geothermal energy. Van 9:00 – 17:00, Auditorium,
Mekelweg 5, TU Delft.
Info: dapsymposium.nl

14-15 maart 2019
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres
NAC 2019. Hotel van der Valk, Winthontlaan 4-6,
Utrecht. Info: nacgeo.nl

20-22 maart 2019
NCK Days 2019. Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.
Info: nck-web.org

2 april 2019
Kring-Noord lezing: geologie van Zuid-Limburg
en Noordoost-België
Hoofdkantoor NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

15 mei 2019
KNGMG jaarvergadering.
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de zon (waardoor één dag net zo lang duurt
als twee jaar).
Vervolgens vertelde Leo Kriegsman (Naturalis
Biodiversity Center met focus op meteoriet
onderzoek) over de continue informatie uit
de ruimte die op aarde terecht komt in de
vorm van meteorieten. De constante flux
van NEA’s (near earth astroids) maakt dat zijn
onderzoek veel kan bijdragen aan de kennis
van de samenstelling van andere planeten en
asteroïden in ons zonnestelsel. Hij nodigde
iedereen uit om waarnemingen van vallende
sterren te melden bij de werkgroep meteoren
(website: werkgroepmeteoren.nl) en mee te
doen aan de zoektocht naar buitenaardse
gesteenten.
De middag werd afgerond met een mooie
epiloog door Jan Smit (emeritus hoogleraar
Event Stratigrafie, Paleontoloog en voorzitter
van de Nederlandsche Geologen Vereniging)
over het effect van de meteoriet die in Yucatán
insloeg en de Chicxulub krater vormde. De
enorme tsunami die deze inslag veroorzaakte
heeft effect gehad tot ver in Noord-Amerika
(Bug Creek Anthills), zo’n 4000 kilometer van
de inslagkrater. Zeer bijzonder veldwerk dat
bevestigde dat deze meteoriet inderdaad de
oorzaak is geweest van het uitsterven van
onder andere de dinosauriërs.
Tijdens de afsluitende borrel werden de
presentaties nog een keer doorgenomen en
men was het erover eens dat het een leerzame
dag was geweest.
Een groot leermoment voor velen bleek het
inzicht dat de schommeling van planeten en
manen met vloeibare materie vergeleken kan
worden met het draaien van een ongekookt ei
en dat op deze wijze het percentage vloeibare
materie kan worden bepaald. Maar of er water
en leven is (geweest) op Mars kon nog niet
iedereen overtuigen!
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