
De Kern van het KNGMG
Predictive models for COVID-19: an Earth Science response

Nieuwe online Stratigrafische Nomenclator van Nederland
Veelzijdige geologie vanuit Kuala Lumpur, Maleisië

se
p

te
m

b
er

 2
02

0

5
  Geo
.brief



2

G
eo

.b
rie

f 5
 / 

20
20

 Besluiteloosheid in tijden van onzekerheid 
/ Begin van de zomervakantie, versoepelingen in het corona-
beleid. Bij de keuze van de vakantiebesteding, schittert ons 
gezin door besluiteloosheid. Websites afgestruind, opties 
afgewogen: een huisje aan de Noord-Hollandse kust, naar 
vrienden in de Pyreneeën, toch een paar weken thuis? Niet 
alleen de criteria, maar ook de wijze van afwegen verschilt 
van gezinslid tot gezinslid: terwijl de één in de weer gaat 
met een spreadsheet met risico’s, criteria en weegfactoren, 
neigt de ander naar een blinde punaiseprik op de kaart.  
Een derde stelt de beslissing liefst uit tot er meer gegevens 
beschikbaar zijn.

Wij aardwetenschappers weten als geen ander wat het bete-
kent om beslissingen te nemen op basis van onvolledige en 
onzekere informatie. Voor een beschrijving van de aardla-
gen op vele kilometers diepte maken 
we gebruik van spaarzame putgege-
vens en geologische kaarten, die op 
hun beurt weer gebaseerd zijn op 
hypotheses; en combineren deze met 
interpretaties van seismische metin-
gen, soms ook met andere geofysi-
sche metingen en satellietgegevens, 
ieder met hun eigen meetfouten. Het 
gedrag van vloeistoffen in deze aard-
lagen berekenen we met fijnmazige 
modellen. Voor al deze schattingen 
geldt dat ze onzeker zijn, en boven-
dien onvolledig. Het maakt het nemen 
van beslissingen niet eenvoudig.

Wie aardwetenschappers opleidt,  
zal beamen dat het vermogen om te 
gaan met onzekerheden, deze te kwantificeren en op basis 
van die onzekerheden beslissingen te nemen, tot de belang-
rijkste vaardigheden behoren van de aardwetenschapper. 
Dit komt niet alleen van pas bij hen die het systeem Aarde 
bestuderen, maar ook bij aardwetenschappers die in een 
ander vakgebied werken.

Oceanografen en meteorologen hebben wiskundige metho-
des ontwikkeld om op een consistente manier met de onze-
kerheden van modellen en metingen om te gaan. Deze data-
assimilatiemethoden vinden de meest waarschijnlijke 
modeloplossing, gegeven de metingen en hun onzekerhe-
den. Met de resulterende modellen kan dan de best mogelij-
ke verwachting van het weer, de oceaancirculatie, of het kli-
maat worden gemaakt. 

De olie- en gasindustrie heeft het gebruik van data-assimila-
tietechnieken geïntroduceerd in ‘assisted history matching’, 
het aanpassen van reservoirmodellen met productiegege-
vens. Modellen waarin deze gegevens zijn geassimileerd 
geven betere voorspellingen van de productie van olie, gas 
en water dan modellen zonder deze gegevens. Door met deze 
verbeterde modellen vervolgens de productiestrategie te 
optimaliseren, wijst de combinatie van modellen en metin-
gen ons de weg naar de juiste keuzes. 

Data-assimilatie heeft hiermee een brede toepassing binnen 
de aardwetenschappen. Naast de oceanografie, meteorologie, 
en de olie- en gasindustrie, worden toepassingen ontwikkeld 
voor bijvoorbeeld het produceren van aardwarmte, het 
monitoren van grondwaterkwaliteit en zelfs het voorspellen 
van aardbevingen. Maar ook buiten de aardwetenschappen 

komt data-assimilatie van pas: bij 
het voorspellen van aandelenkoer-
sen, het monitoren van verkeersstro-
men, het stellen van medische diag-
noses. 

In deze Geo.Brief leest u onder meer 
hoe Nederlandse onderzoekers in 
internationale samenwerkingen 
data-assimilatie hebben toegepast 
bij de voorspelling van de versprei-
ding van het COVID-19 virus. Hoewel 
het hier om verkennende studies 
gaat, vormen ze een goed voorbeeld 
hoe data-assimilatie een rol kan spe-
len in het monitoren van de pande-
mie, het voorspellen van verdere ver-
spreiding en uiteindelijk in het 

bepalen van een optimale strategie. Daarmee is het ook een 
goed voorbeeld van hoe wij als aardwetenschappers het alge-
meen nut kunnen dienen.

De onzekerheden rondom de verspreiding van COVID-19 zul-
len voorlopig nog wel blijven bestaan. De informatie over 
verschillende vakantiebestemmingen zal komende tijd onze-
ker en onvolledig blijven. Misschien moet ik mijn data-assi-
milatie algoritmen ook maar eens loslaten op de keuze van 
onze vakantiebesteding. Later in de zomer hoort u van mij 
hoe dit heeft uitgepakt.

Femke Vossepoel
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Het KNGMG heeft, na positief advies van de 
Genootschapsraad, besloten om de Van 
Waterschoot van der Gracht Penning toe te 
kennen aan marien geoloog Cees Laban. De 
Penning, uitgereikt sinds 1951, is de hoogste 
Nederlandse onderscheiding voor aardweten-
schappers. Naamgever is Willem van Water-
schoot van der Gracht: mijnbouwkundige én 
geoloog.

Cees Laban werd op 17 juni onder valse voor-
wendselen naar een terras met zeezicht in 
IJmuiden gelokt, waar Bob Hoogendoorn, 
voorzitter van het Genootschap, hem het 
goede nieuws vertelde. Ingenieursgeoloog 
Peter Verhoef, Ane Wiersma (Deltares) en 
Sytze van Heteren (TNO) gaven Cees vervol-
gens een toelichting op zijn nominatie.

Cees heeft zich zowel voor Europees als Cari-
bisch Nederland op wetenschappelijk, maat-
schappelijk en onderwijskundig gebied bij-

zonder verdienstelijk gemaakt voor de toege-
paste mariene geologie. Alleen al om de meer 
dan vijftig jaren onderzoek aan de Cenozo-
ische Noordzeebodem verdient Cees natuur-
lijk een pluim. Een snelle berekening laat 
zien dat dit neerkomt op een week per dui-
zend jaar. Naar verhouding heeft Cees verre-
weg de meeste tijd besteed aan de Pleistocene 
glacialen Elsterien, Saalien en Weichselien. 
Zijn proefschrift ‘The Pleistocene glaciations in 
the Dutch sector of the North Sea’ geeft hiervan 
een mooi overzicht. Twintig geologische kaar-
ten tonen zijn samenwerking met de Britse 
en Belgische geologische diensten. Maar voor-
al is Cees heel breed geschoold. Van glaciale 
micromorfologie tot zware mineralen, van 
milieu-impact tot zettingsgevoeligheid, Cees 
heeft erover gepubliceerd, gerapporteerd en 
verteld. 

 Ambassadeur / Onze beroepsgroep kan 
zich met Cees niet een een betere ambassa-

deur wensen. Hij maakte de Teleac-cursus (en 
het boek) ‘Klimaat in beeld’ met fysisch geo-
graaf Jaap van der Meer en meteoroloog 
Erwin Kroll, onderwees talloze mariene sur-
veyers, droeg karteerkennis over in Polen en 
China en leidde de Marine Geology Expert 
Group van de gezamenlijke Europese geolo-
gisch diensten. Nog steeds is hij actief als 
redacteur van Grondboor & Hamer. Al een 
halve eeuw plukken we de vruchten van deze 
belangrijke bruggenbouwer tussen kennisin-
stituten, tussen wetenschap en industrie, en 
tussen landen.

Officieel is Cees nu zo’n tien jaar met pensi-
oen, wat bij hem meer een actieve ruststand 
is. Hij is, zoals één van zijn kaartbladen, 
INDEFATIGABLE. Nog steeds druk bezig op 
alle fronten, onvermoeibaar in zijn jacht op 
toepasbare kennis van de sedimentaire zeebo-
dem, en altijd bereid om in te springen bij 
een vraag om hulp of informatie.

 Uitstel / Het oorspronkelijke plan was om 
de Penning uit te reiken tijdens het KNGMG-
symposium ‘The Future of Sand’ dat in mei 
stond gepland. Vanwege de coronamaatrege-
len moest dit symposium worden uitgesteld – 
maar wachten met dit mooie nieuws vonden 
we onverstandig. Cees heeft zo’n uitgebreid 
netwerk dat hij eerder vroeger dan later zou 
horen dat zijn naam nu in een illuster rijtje 
staat. Later dit jaar plaatst de Geo.brief een 
interview waar Cees uitgebreid vertelt hoe de 
Noordzee in kaart is gebracht en de Caribi-
sche Zee is verkend.

Sytze van Heteren

Cees Laban ontvangt Van Waterschoot van der Gracht Penning

Cees Laban (midden) met van links naar rechts Sytze van Heteren, Bob Hoogendoorn, Ane Wiersma en 
Peter Verhoef.
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Predictive models for COVID-19
 

an Earth Science 
response

In February and March 2020 most European countries were confronted with the outbreak 
of the coronavirus disease 2019 (COVID-19). The Dutch Outbreak Management Team 
(OMT) and hospitals were in urgent need of forecasts that could help prepare for the 
increasing number of patients requiring ICU beds and that could also assess the effect  
of government measures to limit virus transmission. In the early stages of the outbreak, 
earth scientists from TNO and TU Delft both recognised the possibilities to apply Earth-
science-based modelling expertise for these challenges. The two teams, working 
independently, both developed models to forecast the outbreak in different countries and 
to assess the effectiveness of social distancing measures.

Artist impression of 
SARS-CoV-2 virus 
particles, not to 
scale.
Credit: NIAID
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The models of the Dutch National Institute 
for Public Health and the Environment 
(RIVM) are forward models that simulate the 
spreading of the COVID-19 disease. These 
models are based on an ‘inside-out’ approach, 
relying strongly on constraints in the model 
parametrisation from contact research. Initi-
ally, these models gave a rather optimistic 
prognosis, although the data on growing 
numbers of infections and hospitalization 
indicated that transmission occurred faster. 
At a very early stage we recognized an oppor-
tunity to apply our Earth-science-based exper-
tise in numerical methods for an ‘outside-in’ 
approach, using the data on hospitalized 
patients and mortalities to derive transmissi-
on parameters and effectiveness of govern-
ment measures. Such data assimilation 
methods allow for the estimation of essential 
parameters for transmission characteristics 
(such as the reproduction number R and the 
effectiveness of government measures), there-
by increasing the reliability of subsequent 
forecasts.

Figure 1. Schematic diagram of the two SEIR models. Left: the model applied by Van Wees et al. (2020a, 2020b), extended with Removed category sub-
compartments for the flow of hospitalized patients (fraction h), and subsequently ICU patients (fraction i(t)). Right: the model applied by Evensen et 
al. (2020), including different age-categories, and separating mild, severe and fatally ill. The transfer between the compartments is determined by 
ordinary differential equations. For Van Wees et al, these are marked by the initial reproduction number R0, and transfer coefficients σ, γ in agreement 
with appropriate transmission strength, time to develop symptoms, and to get into self-isolation respectively. In the Evensen et al model, the ordinary 
differential equations use the effective reproduction number R, and three different partitions Qm, Qs and Qf for those experiencing a mild, severe or 
fatal case of COVID-19. Hospitalized cases are indicated with H, those in care homes by C, and the time scales by τ. Recovered cases are indicated 
by R. In the case of Van Wees (2020a, 2020b), the recovered ICU patients first flow back to hospital and are assumed to take dhosrec for full recovery. 
Each of the parameters can be marked by a priori constants or distributions, which can be adjusted in the data assimilation.

We worked in two teams which were largely 
independent, though complementary. TNO’s 
Brains4Corona initiative enabled earth scien-
tists Jan-Diederik van Wees, Sander Osinga 
and Olwijn Leeuwenburgh and five other col-
leagues from TNO to work jointly with Dutch 
medical experts from University Amsterdam 
Medical Center, Erasmus University Medical 
Center, and Leiden University Medical Center 
with a focus on predictions for the Nether-
lands. Femke Vossepoel of Delft University of 
Technology joined forces with an internatio-
nal team of meteorologists, Earth scientists, 
and mathematicians from the United States, 
Argentina, Brazil, Quebec, Norway, France, 
England and The Netherlands. This team was 
led by Geir Evensen from Norway. 

 Improved predictions / The main aim 
was to generate, as fast as possible, improved 
predictions for ICU needs. Within a week, the 
Brains4Corona-team was able to develop a 
model which was used for forecasting (Van 
Wees et al, 2020a). Its findings and bi-weekly 

updates were communicated at the outbreak 
stage to RIVM. The model findings predicted 
the large rise of ICU needs in the final ten 
days of March, as well as the peak in early 
April and the following sharp decline in ICU 
needs afterwards. In later stages, after the 
first outbreak, Van Wees et al (2020b) evalua-
ted various exit strategies and the capabilities 
of an emergency brake. The team of Evensen 
et al (2020) complemented these results with 
an assessment of the effective reproductive 
number and of the effectiveness of govern-
ment measures, which varied from country 
to country. Special attention was paid to the 
transmission of the disease among children 
and elderly people.

 SEIR model / Both teams use for their 
forward model a so-called SEIR model (Figure 
1). SEIR stands for the following compart-
ments: Susceptible: the susceptible part of 
the population; Exposed: the part of the 
population that carries the virus; Infected: 
patients showing symptoms of COVID-19; 



Removed: patients that have recovered or 
died. Mathematically, the SEIR compartments 
are modeled as fractions of the population, 
initially susceptible to the virus. In the SEIR 
model of Evensen et al., age compartments 
have also been specified to explicitly model 
the infection rates between different age 
groups. This allows to study transmission 
among children (who have fewer symptoms 
and may be less infectious) or elders (who got 
more easily infected in nursing homes).
A single run of the model takes less than a 
second, allowing us to run  large numbers of 
simulations. By running a large number of 
models (200 for Van Wees et al., 5000 for 
Evensen et al.) we can represent the prior 
uncertainty in the parameters, that is, the 
uncertainty based on the model only, without 
taking data into account. To combine this 
solution with the available data, we adopt the 
Ensemble Smoother with Multiple Data Assi-
milation (ES-MDA), an algorithm originally 
developed for assisted history matching appli-
cations in the oil- and gas industry. The data 
assimilation with ES-MDA matches the model-
predicted hospitalization, ICU usage and mor-
talities to reported numbers. The data assimi-
lation takes into account uncertainties in the 
reported numbers as well as uncertainties in 
the  parameters to be estimated. At the initial 
stages of the outbreak in the Netherlands, 
when data was still limited, Van Wees et al 

Figure 2. Case study for The Netherlands (Evensen, 2020): Three different data types 
are considered: the number of deaths (D), hospitalized (H) and ICU patients (C). 
From top to bottom, the plots show the results from the Cases 1DH, assimilating  
the number of deaths and hospitalized, 2DH, similar to 1DH but with a constant 
reproduction number of 0.95, and 3DH, similar to 1DH but with a time-varying 
reproduction number that mimics the estimate of the RIVM (RIVM, 2020). At left:  
plots including model estimates of the number of hospitalized patients and deaths,  
in addition to the total number of cases as well as the number of active cases.  
At right: plots showing the corresponding estimates of the reproductive number.

Figure 3. Predictability experiments for Quebec (Evensen, 2020). Three 
different data types are considered: the number of deaths (D), 
hospitalized (H) and positive cases (C). Experiment DHC assimilates all 
three of these observations; DH only uses the number of deaths and 
the hospitalized; D only uses the number of deaths. The first of these 
forecasts use data until April 1st and are valid on April 15th. 
Successive projections are separated by one week, and the final 
predictions were issued on May 13th and are valid for May 27th. The 
plots show verification of retroactive week-two forecasts for 
experiments DHC, DH, and D. For the predictions, issued one week 
apart, we show the mean estimate with the full line, the dashed lines 
give the mean value plus or minus one standard deviation. We indicate 
the reported values with crosses.
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Figure 4. Schematic diagram of ICU needs, rapidly growing during the initial outbreak and 
subsequently deflected under lockdown and social distancing conditions. The exit strategy is 
aimed at a trade-off between limited spreading and maximal relaxation of social distancing. Two 
exit strategies have been considered: a progressive relaxation (blue arrows), and alternatively 
the adaptive COVID-19 cruise control (ACCC-green arrows). In the progressive scenario, an 
emergency brake is activated if ICU needs grow beyond the ICU emergency threshold level (E), 
or if the daily ICU growth rate exceeds a threshold level (e). The ACCC incorporates a biweekly 
adjustment of social distancing measures to flatten toward a targeted nominal ICU capacity. 
Relaxed social distancing steps are taken at evaluation toll gates (1) and (2). The relaxing 
measures need to be adjusted to more constraining measures in time to avoid unsolicited 
growth above nominal ICU capacity. To this end, restrictive measures are taken at toll gate (3). 
For the ACCC, the dashed and solid arrows indicate the default and adjusted ICU trends due to 
the measures at the tollgates.

 Exit strategies / In May 2020, many 
European countries began to introduce an 
exit strategy for the COVID-19 pandemic, 
which involves relaxing social distancing 
measures. Predictive models indicate that 
chances for resurgence are high.
The posterior ensemble of models (that is, 
after conditioning the models to reported 
data) indicates the response to future out-
break management policies (Figure 4). Van 
Wees et al (2020b) analyse progressive and 
adaptive exit strategies for the Netherlands in 
terms of their impact on ICU rates. The pro-
gressive strategy reflects the outcome of soci-
al and economic pressure to progressively 
relaxing measures at an early stage. It is mar-
ked by a high probability for the activation of 
a so-called ‘emergency brake’ strategy due to 
an unsolicited growth of ICU needs in the fol-
lowing months. Alternatively, an adaptive 
strategy, marked by a possible alternation of 
small relaxing and restrictive steps, can flat-
ten ICU needs in a more gradual way and 
avoids the activation of an emergency brake. 
The results indicate that the adaptive strategy 
also performs well for seasonal variation in 
the reproduction number.

The work of both teams has shown that many 
methods and principles applied in Earth sci-
ences can be equally useful in other domains 
as well. 

Jan-Diederik van Wees, Femke Vossepoel, 
Sander Osinga, Olwijn Leeuwenburgh

> Evensen, G., J. Amezcua, M. Boquet, A. Carassi, A. 
Farchi, A. Fowler, P.L. Houtekamer, C. K. Jones, R.J. de 
Moraes, M. Pulido, C. Sampson, F.C. Vossepoel, An 
International Assessment of the COVID-19 Pandemic 
using Ensemble Data Assimilation, 2020. https://doi.
org/10.1101/2020.06.11.20128777 
> RIVM, Briefing update coronavirus tweede kamer 20 
mei 2020, 2020, National Institute for Public Health and 
the Environment https://www.tweedekamer.nl/sites/
default/files/atoms/files/presentatie_jaap_van_
dissel_-_technische_briefing_20_mei_2020.pdf, last 
accessed = 2020-06-05
> Van Wees, J.D., S. Osinga, M. Van der Kuip, M. 
Tanck, M. Hanegraaf, M. Pluymaekers, O. 
Leeuwenburg, L. Van Bijsterveldt, J. Zindler, M. Tutu 
van Furth, Forecasting hospitalization and ICU rates of 
the  COVID-19 outbreak:   an  efficient  SEIR model, 
2020a. https://www.who.int/bulletin/online_first/20-
256743.pdf 
> Van Wees, J.D., M. Van der Kuip, S. Osinga, D. van 
Westerloo, M. Tanck, M. Hanegraaf, M. Pluymaekers, 
O. Leeuwenburgh, L. van Bijsterveldt, P. Verreijdt, L. 
Brunner, M. Tutu van Furth, Performance of progressive 
and adaptive COVID-19 exit strategies: a stress test 
analysis for managing intensive care unit rates, 2020b.  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.16.2
0102947v1

Source code Evensen et al: https://github.com/geirev/
EnKF_seir 
Source code Van Wees et al: https://github.com/TNO/
Covid-SEIR
Web interface Dablander et al:  https://
scienceversuscorona.com/interactive-exploration-of-
covid-19/ 

(2020a) also used data from China, Korea and 
Italy to make the model more robust, and 
jointly with University of Amsterdam develo-
ped a public web-interface (Dablander et al. 
2020)

 Reproduction number / In the case 
studies for eight different countries, Evensen 
et al (2020) compared the assimilation of dif-
ferent combinations of data sources: the 
number of infected, the number of reported 
cases and the number of deaths. In the case 
study for The Netherlands, presented in this 
paper, the assimilation of the number of ICU 
cases gives better results compared to the 
number of hospitalized cases in the early sta-
ges of the pandemic, but for later stages the 
reverse is true. Assuming a prior reproducti-
on number that is constant in time with a 
relatively large uncertainty, the data assimila-
tion results indicate the likely time evolution 
of this number based on the data. A subse-
quent simulation with the RIVM estimate of 
the reproduction number suggests that the 
initial estimate of this R was possibly too opti-
mistic (Figure 2).
As a verification of the general methodology, 
Evensen et al (2020) performed a sequence of 
retrospective 2-week forecasts for the Quebec 
area. The results (Figure 3) show that the size 
of the forecast errors corresponds reasonably 
well with the plus or minus one standard 
deviation range of the ensemble of model 
forecasts. Initially, the deaths are underpre-
dicted, while during the last part, they are 
generally overpredicted.
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Maleisië vormt al 21 jaar de thuisbasis voor petroleum 
geoloog Arnout-Jan Everts om te wonen en werken. Everts 
begon in Maleisië in dienst bij oliebedrijven Shell en Murphy 
Oil, om daarna als zelfstandig ondernemer een eigen pad te 
kiezen met zijn consultatiebedrijf LEAP Energy. Een verslag 
van twee decennia aan veelzijdige geologische projecten. 

. zakenoverzee

Veelzijdige geologie vanuit  
Kuala Lumpur
  Maleisië

Kuala Lumpur, met de Petronas Twin Towers.
Pablo Gonzalez / Flickr
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Figuur 1. Mioceen rif herkenbaar in de ondergrond van offshore 
Sarawak, Maleisië.

van turbidieten in deepwater offshore Sabah, 
overgeplaatst naar Kuala Lumpur als Shell 
secondee bij PETRONAS, de Maleisische natio-
nale oliemaatschappij. De ontwikkeling van 
de zuidflank van het Baram-veld, het grootste 
olieveld van Oost-Maleisië, ging van start en 
er was een geoloog nodig met ervaring in 
zowel reservoir modelleren als “development 
drilling” operaties. Het Baram-veld is een 
grote anticline doorsneden door een groot 
aantal en-echelon breukjes. Het reservoir 
bestaat uit een schier eindeloze reeks indivi-
duele reservoir zandjes, hetgeen resulteert in 
een mozaïek aan grotere en kleinere reservoir 
compartimenten (figuur 2). 
De ontwikkeling van zo’n veld is minder simpel 
dan het ogenschijnlijk lijkt: je moet de optimale 
balans weten te vinden tussen maximalisatie 
van productie en reserves per put tegen zo laag 
mogelijke kosten en het kleinste boorrisico. 
Maar dan: boren maar, kijken of jouw model 
enigszins in de buurt komt van de werkelijk-
heid, en gedurende de operaties het model bij-
werken zodat beslissingen over het perforeren 
van reservoir zones aan de hand van de meest 
up-to-date informatie genomen kunnen worden. 
Leuk werk waar je veel van leert!

Mijn eerste vierenhalf jaar Maleisië werkte ik 
voor Shell in Miri, Sarawak – het Maleisische 
deel van Borneo. Mijn taken daar: het plan-
nen van een serie verkenningsboringen (app-
raisal drillings) voor gasvelden offshore Cen-
tral Luconia, en daarna het ondersteunen van 
de booroperaties en het interpreteren van de 
putresultaten. Tussendoor werkte ons team 
ook aan veldontwikkelingsplannen. De mees-
te van de Central Luconia gasvelden bevinden 
zich in grote Miocene rifcomplexen, een ware 
‘speeltuin’ voor de carbonaatgeoloog. Vaak 
met prachtige 3D-seismiek (zie figuur 1) maar 
met beperkte putcontrole.
De uitdaging in deze Miocene riffen is om de 
variatie in seismisch karakter buiten het 
geboorde gebied te vertalen naar realistische 
onzekerheidsmarges qua reservoirontwikke-
ling en -eigenschappen. Een andere uitdaging 
is het karteren van karstzones in het rif. Voor 
het veilig boren van putten, maar ook het 
voorkomen van vroege waterdoorbraak tij-
dens productie, is het essentieel om grote 
karstzones te vermijden.

 Baram-veld / Ik werd, nadat ik nog een 
jaar had gewerkt aan exploratie en appraisal 

Absolute AI
Blue = soft,
Yellow = hard

Seismische cross-sectie van een Mioceen carbonaatrif

Links: 3D coherency attribute; Rechts: 3D sculptuur van karst in het rif

 Economische aspecten / Na tweeën-
half jaar bij PETRONAS werd het tijd voor wat 
anders. Ik ben overgestapt naar het Ameri-
kaanse bedrijf Murphy Oil dat ook grote ope-
raties in Maleisië had. Bij dit bedrijf kreeg ik 
de rol van exploratiegeoloog bij het opwerken 
van een diepe carbonaat “play” in Sarawak, 
van lead naar prospect. Vervolgens risicoana-
lyses en prospect-ranking en -priorisatie, en 
uiteindelijk exploratieplanning voor een hele 
portfolio van grotere en kleinere clastic reser-
voir-prospects, waarbij ik ook meer en meer 
aan de economische aspecten mocht ‘ruiken’. 
Dit laatste is ook erg interessant: het probe-
ren vast te stellen hoe groot een vondst moet 
zijn voordat het economisch werkt. Wat als 
het gas is, wat als het olie is, wat als het een 
“mixed phase” is? Wat als het reservoir sterk 
is gecompartimentaliseerd? Als individuele 
prospects te klein zijn om op zichzelf te 
staan, kan een cluster dan werken? Hoe groot 
moet zo’n cluster minimaal zijn voor een 
“break-even development” van olie met een 
mobiel winningssysteem? Hoeveel meer heb 
ik nodig voor vaste voorzieningen met een 
pijplijn? Voor gas? Enzovoorts. Het was een 
hele nieuwe wereld.

Block xx
Block xx

Block xx

Block xx

Block xx

Block xx
Ix.x

Kx.x

Lx.x

Ox.x

Px.x

Sx.x

Qx.x

Ox.x

Mx.x

Rx.x

Major antithetic faults (set 4)

Major synthetic fault (set 3)Block xx

Figuur 2. 3D structureel model van de B-sector van het Baram-veld 
offshore Sarawak, Maleisië.
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Figuur 3. Integratie van putdata en 
2D-seismiek voor het beter en meer 
betrouwbaar uitkarteren van de  
“net-coal” dikte. Links: net coal map 
gebaseerd enkel op putdata. Rechts: 
net coal map gebaseerd op putdata in 
combinatie met data verkegen met 
2D-seismiek. Naar Everts & Alessio 
(2012). 

Arnout-Jan Everts.

 Voor de wind / Na twee jaar Murphy, 
begin 2008, heb ik de stap aangedurfd om 
samen met een ex-Shell collega een consul-
tancybedrijf op te zetten: LEAP Energy. De eer-
ste maanden werkten we met z’n tweetjes 
vanuit een kleine kantoor in de Maxis Tower, 
een wolkenkrabber net naast de bekende 
Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur. De 
zaken gingen ons voor de wind: al snel had-
den we een team van tien, later twintig, op 
onze piek ruim vijftig, en nu nog steeds een 
kleine veertig mensen als staf. De meeste van 
onze projecten zijn in Zuidoost-Azië maar we 
hebben ook projecten op andere plekken, 
over de hele wereld. Van alles en nog wat 
komt er op je pad, en je leert snel. Exploratie, 
appraisal, development, mature field re-deve-
lopment. Commercieel advies, en zelfs soft-
ware ontwikkeling. We hebben ons eigen pak-
ket voor “remaining oil mapping”: Poseidon. 
De software is en soort gulden middenweg 
tussen bubble maps en een volwaardige 3D 
numerieke simulatie. Nog altijd is er een 
klein team van software ontwikkelaars dat 
aan Poseidon werkt.

Een goed voorbeeld van de diversiteit in pro-
jecten die als consultant op je af komt, is het 
grote onshore Coal Bed Methane (CBM) project 
(in Australië noemen ze het veelal Coal Seam 
Gas – CSG) waar we een aantal jaar aan 
gewerkt hebben. CSG is een totaal andere 
wereld dan conventionele olie- en gaswinning: 
de steenkool is het reservoir en het gas zit niet 
in poriën maar is op moleculaire schaal gead-
sorbeerd aan de structuur van de koolstofmo-
leculen. Hoeveel gas steenkool kan adsorberen 
is een functie van druk en temperatuur, maar 
de daadwerkelijke hoeveelheid geadsorbeerd 
gas (ten opzichte van de theoretische capaci-
teit) is alleen vast te stellen door metingen aan 
monsters van een gekernde put, niet met elek-
trische logs (zoals bij conventioneel gas). Per-
meabiliteit in de steenkool hangt samen met 
microfractures (ook wel “cleats” genoemd) en 
deze zijn niet of nauwelijks op image logs te 
zien. De geologie van het pakket met de koolla-
gen was bijzonder heterogeen: vele dunne 
koollaagjes ingeschakeld in een pakket van 
schalies en textureel immature zanden, afge-
zet door een vlechtend riviersysteem.
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Figuur 4. Het karteren van fracture/cleat-anisotropie op basis van borehole image 
data uit putten. Het putpatroon kan geoptimaliseerd worden al naar gelang de (an)
isotropie van het fracture/cleat-network. Naar Everts & Alessio (2012).

 Sweet spotting / Hoe meer we met de 
data vertrouwd raakten, hoe meer wij er van 
overtuigd raakten dat er wel degelijk voorde-
len te behalen waren met een beter begrip en 
kartering van de reservoir geologie (“reservoir 
sweet spotting”). Figuur 3 laat een voorbeeld 
zien van “coal development sweet spotting” 
waarbij we getracht hebben het uitkarteren 
van de kooldikte te verbeteren met behulp 
van beschikbare seismiek. Weliswaar betrof 
het hier 2D-seismiek van zeer variabele kwali-
teit, maar het resultaat overtrof ieders ver-
wachting.
Figuur 4 toont een ander voorbeeld van data-
integratie, namelijk onze poging om, aan de 
hand van borehole-image data van fracture/
cleat-intensity en -oriëntatie, kaarten te 
maken van de (an)isotropie van het fracture 
en cleat systeem. Op basis van fracture/cleat-
orientatie herkenden we in het veld drie indi-
viduele sets. Op plekken waar slechts een van 
die sets goed ontwikkeld is, is het fracture/cle-
at-netwerk dus zeer anisotroop. Terwijl op 
andere plekken, waar meerdere fracture/cle-
at-systemen ontwikkeld zijn, het netwerk 
meer isotroop is. In sectoren met een aniso-
troop fracture-netwerk is er hoogstwaar-
schijnlijk ook een sterke permeabiliteits-ani-
sotropie, en het loont om het putpatroon 
daarop aan te passen.

Naast ons werk met CBM-projecten heb ik in 
de twaalf jaren LEAP aan van alles en nog wat 
mogen werken: een herontwikkeling van over 
een zout diapier gedrapeerde Miocene turbi-
dieten offshore West-Afrika, het opstellen van 
een Master Development Plan in Perm kalk-
stenen in het Midden Oosten, het herontwik-
kelen van zeventig jaar oude olievelden in 
Roemenië, et cetera. Uiteraard zijn er betere 
tijden en mindere tijden (momenteel helaas 
het laatste), maar over saai werk mag ik in al 
die jaren niet klagen.

Arnout-Jan Everts
arnout.everts@leap-energy.com

De meeste van onze projecten 
zijn in Zuidoost-Azië maar ook 
op andere plekken, over de 
hele wereld

 Koollaagjes modelleren / Onze taak 
was om reservoir modellen te maken van 
deze CSG “province”, dat wil zeggen, op basis 
van data van een kleine honderd putten de 
“net coal”-dikte en het aantal koollaagjes 
modelleren, en dit vervolgens combineren 
met een steenkooldichtheidsmodel (gas con-
tent is per gewichtseenheid kool), een iso-
therm model, een permeabiliteit-diepte 
model en een gas-saturatiemodel om daaruit 
de Gas Initially In Place te kunnen berekenen. 
Deze modellen werden vervolgens opge-
schaald en gekoppeld aan een gigantisch 
nodal network-model waarin we de ontwikke-
ling van verschillende veldsectoren trachten 
te optimaliseren. Hierbij probeerden we vast 
te stellen wat de optimale putafstand en put-
dichtheid (aantal putten per vierkante kilo-
meter) was per sector. En we bepaalden in 
welk tempo er nieuwe putten geboord moes-
ten worden voor een een stabiele gasproduc-
tie uit het veld.

CSG is een voorbeeld van een zogenaamde 
“resource play”, net als schalie reservoirs. Bin-
nen de olie- en gasindustrie is de standaard 
gedachte om “resource plays” te ontwikkelen 
via “grid drilling” (patroon boren). Daarbij 
ligt de focus op het zo optimaal en goedkoop 
mogelijk maken van het putontwerp. En 
omdat er in het hele gebied geboord gaat wor-
den, gaat men er doorgaans van uit dat het 
niet loont om de locatie van individuele put-
ten heel nauwkeurig te bepalen. 
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Ilulissat IJsfjord   
           West-Groenland



13

G
eo

.b
rie

f 5
 / 

20
20

. g
eo

fo
to

 ongeveer 69°13’10” Noord en 51°07’30” West / 
De Deen Jacob Severin stichtte in 1741 een handelspost in centraal West-
Groenland, net ten noorden van een enorme gletsjer die in zee uitmondt. 
Lang stond deze nederzetting bekend als Jacobshavn, en de nabijgelegen 
gletsjer als de Jacobshavn Isbræ, maar later kregen deze locaties toepasselij-
ke Groenlandse namen, respectievelijk Ilulissat (‘ijsbergen’) en Sermeq 
Kujalleq (‘gletsjer ten zuiden’).

Ilulissat is een relatief welvarend stadje, gelegen 350 kilometer boven de 
poolcirkel. Het heeft 4500 inwoners die vooral van visserij en toerisme 
leven. Tijdens de Arctic Ocean Conference in 2008 werd hier door Noorwe-
gen, Denemarken, Rusland, de Verenigde Staten en Canada de ‘Ilulissat 
Declaration’ getekend. Hierin legden deze Arctische staten vast zich te zul-
len houden aan bestaande internationale (VN) wetgeving, en (potentiële) 
conflicten over het Noordpoolgebied – dat door een combinatie van kli-
maatverandering, territoriale claims en exploitatie van grondstoffen onder 
toenemende druk staat – op vreedzame wijze te zullen oplossen.

De Sermeq Kujalleq gletsjer draineert ruim vijf procent van de Groenland-
se ijskap die een oppervlak heeft van 1,7 miljoen vierkante kilometer met 
een ijsdikte van een tot drie kilometer. Door de hoge bewegingssnelheid 
van meer dan een meter per uur levert deze gletsjer naar schatting 25 tot 
35 kubieke kilometer ijs per jaar. Over de laatste 250 jaar heeft het gletsjer-
front zich op onregelmatige wijze tientallen kilometers oostwaarts terug-
getrokken. De bijna 55 kilometer lange, zeven kilometer brede, en tot 800 
meter diepe Ilulissat IJsfjord die de gletsjer heeft achtergelaten is door de 
overvloedige afkalving bijna geheel gevuld door ijsbergen. Glaciologen, oce-
anografen en klimaatwetenschappers hebben de laatste decennia uitge-
breid onderzoek gedaan in dit ‘natuurlijke ijslaboratorium’, dat in 2004 is 
toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

De grootste ijsbergen zijn tachtig tot honderd meter hoog (ongeveer tien 
procent van de ijsmassa steekt boven het water uit) en liggen soms maan-
den vast in de Ilulissat IJsfjord, of schrapen met hun onderzijde over de 
bodem terwijl ze langzaam bewegen in de richting van de Diskobaai (open 
zee). Bij de monding van de IJsfjord ligt een onderzeese drempel van harde 
rotsen en morene met een diepte van maar 200 tot 250 meter. Deze drem-
pel heeft een belangrijk effect op de watercirculatie en veroorzaakt regel-
matig een grote opeenhoping van ijsbergen. Toenemende laterale druk, in 
combinatie met getijden, kan leiden tot plotselinge bewegingen in deze 
opgehoopte ijsmassa’s (zie video’s op YouTube). De hierbij opgewekte tsuna-
mi-achtige golven zijn zeer gevaarlijk voor de lokale vissers, waarvan de 
meesten met kleine bootjes vissen naar heilbot in de Diskobaai.

Bijgaande foto, genomen in de zomer van 2011, toont een paar kolossale ijs-
bergen die van links naar rechts de IJsfjord uitdrijven, zo’n drie kilometer 
ten zuiden van het stadje Ilulissat. De grootste ijsbergen drijven via de Dis-
kobaai zo ver als de Baffinbaai (> honderd kilometer), en sommigen berei-
ken daarna zelfs de Noord-Atlantische Oceaan (> 1500 kilometer) waar ze 
een gevaar vormen voor de scheepvaart.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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De Kern van het KNGMG

In eerste instantie, zelf ook enigszins verrast 
door de vraag, kwam ik niet veel verder dan: 
omdat het zo hoort. Een actieve bijdrage leveren 
aan diverse verenigingen, dat is iets wat ik altijd 
heb gedaan. Zeker als je wordt gevraagd, dan 
neem je je verantwoordelijkheid. Klaar, zonder er 
te veel en te lang over na te denken. Ik verdenk 
trouwens mijn opvoeding van dit plichtsbesef, 
maar dat is stof voor een ander soort vereniging. 
Geconfronteerd met deze terugkerende vragen, 
had ik de behoefte om dit beter te duiden. Naast 
een onverklaarbaar plichtsbesef is het belangrijk 
voor mij dat ik ergens plezier in heb en dat ik er 
energie uit krijg. Reflecterend op mijn extracurri-
culaire activiteiten en geholpen door reacties 
van andere bestuursleden, is het mij zo langza-
merhand duidelijk geworden: het KNGMG gaat 
over mensen. Het ontmoeten van mensen met 
wie je een raakvlak hebt, namelijk je vak. Naast 
het ontmoeten gaat het over gezamenlijkheid, 
het in gezamenlijkheid organiseren van een bij-
eenkomst, een publicatie of een andere activiteit 
waar je elkaar bij kan helpen en de aardweten-
schappen kan bevorderen. Uiteindelijk gaat het 
KNGMG over passie: passie voor ons vak.
Ter voorbereiding van het jaarplan dat we met 
het bestuur hebben opgesteld, heb ik de statu-
ten er op nageslagen. Daar staat wat onze 
oprichters allang wisten maar wat ik zelf niet 
onder woorden kon brengen: artikel 2.1.3, doel 
drie (van vier) van het KNGMG: “het versterken 
van de banden tussen de leden”. Sinds 2011 zet 
ik me in voor het KNGMG en wat maakt het leuk 
en interessant? Dat zijn de mensen die je ont-
moet en met wie je in gesprek komt, met wie je 
iets organiseert, iets meemaakt. Je deelt een 
ervaring, bouwt een band op.  

Verbeterpunt / Wanneer ik kijk naar het huidi-
ge KNGMG dan is het verbinden van de leden 
ons belangrijkste verbeterpunt. Door het deelne-

men aan de activiteiten en de organisatie van 
het KNGMG heb ik veel mensen mogen ont-
moeten. Ik heb zelf moeten ervaren dat hoe 
actiever je bent, hoe meer je er uit haalt. Zowel 
persoonlijk als professioneel. Ik hoop iedereen 
ervan te overtuigen dat er genoeg mogelijkhe-
den zijn om actief te worden en dat het de moei-
te waard is. Maar wacht niet op uw bestuur om 

gevraagd te worden: neem zelf het initiatief! De 
mogelijkheden zijn legio.
Om dit alles mogelijk te maken hebben we voor-
lopers en bruggenbouwers nodig. Leden die na 
het werk, naast het gezin, de moeite nemen om 
hun hand op te steken om een activiteit te coör-
dineren, die kopij aanleveren, net dat ene artikel 
afronden, of die aan obscure vergaderingen 

Foto: Henk Kombrink / North Sea Core

Wat is de kern van het KNGMG? Waarom zou ik van het KNGMG lid worden en tenslotte, 
waarom zou ik me voor het KNGMG inzetten? Het zijn vragen die vaker terugkomen dan 
KNGMG-voorzitter Bob Hoogendoorn had verwacht toen hij aantrad. 
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Wacht niet op uw bestuur om 
gevraagd te worden: neem zelf 
het initiatief

Nieuwe website 
KNGMG
De website van het KNGMG is vernieuwd. 
De laatste paar maanden is er hard aan een 
nieuwe website gewerkt, zodat we onze 
leden nog beter kunnen informeren en 
bedienen in een mooie omgeving die aan-
sluit bij onze gedeelde interesses. De nieu-
we website is sinds juli online.

De belangrijkste veranderingen, afgezien 
van visuele verbetering, zijn:
*  Mogelijkheden tot geven commentaar op 

pagina’s: dit zou het gemakkelijker moeten 
maken om te communiceren;

*  Zoekportaal voor onze publicaties Jaar-
boek, Mijnwezen en Geologie en Mijn-
bouw. Geo.brief zal hier later aan toege-
voegd worden;

*  Het gemakkelijker vinden van evenementen.

We zijn benieuwd wat u er van vindt!

Marc Hijma

NJG Special over geothermie

Een interessante verzameling artikelen met 
betrekking tot geothermie is afgelopen maan-
den online verschenen in het Netherlands Jour-
nal of Geosciences (NJG).
Bijdragen aan dit Special Issue kwamen van 
vele auteurs uit de industrie, de wetenschap en 
overheidsorganisaties die allemaal een belang-
rijke rol spelen in de Nederlandse geothermie-
industrie. De artikelen geven een momentopna-
me van de huidige status van geothermie in 
Nederland en blikken vooruit op de potentiële 
toekomst van aardwarmte binnen de Nederland-
se Energietransitie. De Special is een must-read 
voor iedereen met interesse in dit onderwerp!

Steile leercurve
Sommige van de artikelen beschrijven de geo-
thermische plays in Nederland, andere artikelen 
focussen op de geothermie in Europese landen 
dichtbij Nederland. De rol van geothermie in de 
energietransitie en de optimalisatie daarvan met 
de play-based portfolio-benadering en de moge-
lijkheden tot combinatie van exploitatie van kool-
waterstof en aardwarmte zijn enkele andere 
onderwerpen die in de papers aan bod komen. 
Verder worden verschillende operationele 
aspecten en technische risico’s die (mogelijk) 
samenhangen met geothermie bekeken. De arti-
kelen tonen dat de leercurve steil is, terwijl de 
geothermische industrie in Nederland snel van 
de startfase naar de opschaalfase gaat.

De artikelen zijn te vinden via onderstaande 
weblink. Dankzij financiële steun van Energie 
Beheer Nederland (EBN) is het Special Issue 
geheel open access, dus gratis toegankelijk 
voor iedereen. Onze dank gaat verder uit naar 
de meer dan 25 recensenten, het bestuur van 
NJG en dr. Johan ten Veen (hoofdredacteur 
NJG) zonder wie dit Special Issue niet mogelijk 
zou zijn geweest.

Bastiaan Jaarsma, Andrea Vondrak,  
Barbara Cox en Hans Veldkamp 

Weblink: www.cambridge.org/core/journals/
netherlands-journal-of-geosciences/collections/
geothermal-energy

. aankondiging

Stijging Impactfactor NJG

Het bestuur van de KNGMG informeert u  
met gepaste trots dat de impactfactor van 
het Netherlands Journal of Geosciences 
(NJG) dit jaar gestegen is naar 1.891 (van 
0.704 in 2018). We danken de editors, de 
leden van het bestuur van de Stichting 
Netherlands Journal of Geosciences en 
vooral de auteurs die hebben bijgedragen 
aan deze stijging. NJG is een publicatie van 
Cambridge University Press namens de 
Geologische Dienst Nederland van TNO  
en het KNGMG.

deelnemen.  Leden die onbaatzuchtig en zonder 
verwachting van roem of erkenning hun taken 
voltooien. In lijn met deze houding gaan we als 
organisatie geruisloos voorbij aan deze 
essentiële bijdragen. Onterecht – want het zijn 
deze leden die de vereniging dragen. Zij zijn 
daarmee de kern van het KNGMG. 

Nieuwe onderscheiding / In onze statuten 
staat ook hoe we onze doelen dienen te berei-
ken. Behalve door het organiseren van activitei-
ten en het uitgeven van publicaties doen we dit 
door het uitreiken van onderscheidingen (Artikel 
2.5).  Daarom heeft het bestuur besloten om 
aanvullend op de scriptieprijzen, Jelgersma- en 
Escher, en de Van Waterschoot van der Gracht-
penning als oeuvreprijs, een nieuwe onderschei-
ding in te stellen voor die leden die het KNGMG 
dragen: De Kern van het KNGMG.

Precieze criteria en procedures worden nog 
opgesteld, maar het is ons doel om bij de vol-
gende ledenvergadering de eerste kernen uit te 
reiken. Heel toepasselijk is de onderscheiding 
als een boorkerndoorsnede gemaakt, vormge-
geven in samenwerking met Henk Kombrink  
van de North Sea Core organisatie.  
(www.northseacore.co.uk). 

Bob Hoogendoorn
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 Malachiet  /  Soms zijn ertsen ook bouwsteen aan het exteri-
eur. De toepassing van ijzeroer is daar in Nederland een voor-
beeld van, onder meer aan de Romaanse toren van de H.H. Cos-
mas & Damianus in Afferden, of het schip van de Nederlands 
Hervormde Kerk in Hellendoorn. En soms zijn ertsen ook decora-
tieve stenen in het interieur. Dit is bijvoorbeeld het geval met het 
secundaire kopererts malachiet, Cu

2
CO

3
(OH)

2
. 

Malachiet kristalliseert meestal niet als idiomorfe, losse kristal-
len, maar in gebande, massieve vorm. In gepolijste vorm hebben 
de groene, gebande stenen hun plaats gevonden tussen de poly-
chrome marmers van de oudheid en daarna. Toepassing van 
malachiet zien we in kerkinterieurs en meubels. Mooie voorbeel-
den hiervan zijn de altaren van de assumptie en bekering in Sint-
Paulus buiten de Muren in Rome. De meubels vonden hun weg 
naar de paleizen van de welgestelden, ook in Nederland, zoals de 
malachieten wandtafel in de vestibule van Paleis Noordeinde, de 
malachieten vazen in de Rode Zaal van hetzelfde paleis, en de tafels 
van Russisch malachiet die vroeger in Paleis Soestdijk stonden. 

Het summum is echter de Malachietkamer in het Winterpaleis 
(nu Hermitage) in Sint Petersburg, ontworpen door Alexander 
Briullov in 1839. De kamer heeft massieve, monoliet malachiet-
zuilen langs de wanden en een schouw uit malachiet. Daarnaast 
bevat de kamer ook nog verschillende meubelen en een grote 
decoratieve vaas van malachiet (ontworpen door Auguste Mont-
ferrand in 1837) die oorspronkelijk de Jasperen Ontvangstkamer 
sierden. 

Al sinds 1725 werd in de Oeral op verschillende plaatsen mala-
chiet als kopererts en ornamentale steen gewonnen, de laatste 
met name uit de Demidoff kopermijn in Nizhni Taglisk en uit 
Bogoslowsk, beide ten (noord)oosten van Perm en ten noorden 
van Jekaterinenburg. In de jaren 1830 trof men in de Demidoff 
mijn enorme blokken malachiet aan; er was sprake van blokken 
van circa 3,5 bij 2,6 bij ruim 1 meter. Daar kon men mee aan de 
slag.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Malachiet aan de altaren van de assumptie en bekering in 
Sint-Paulus buiten de Muren, Rome.
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Een volledig vernieuwde Stratigrafische Nomenclator van Nederland 
verscheen op DINOloket.nl in juni. De nu volledig tweetalige nomenclator 
geeft een overzicht van alle eenheden die TNO, Geologische Dienst 
Nederland (GDN) bij het maken van geologische kaarten en modellen 
hanteert. Een mooie gelegenheid om de geschiedenis, het heden en de 
toekomst van de stratigrafie in Nederland op een rij te zetten.

Nieuwe online 

  Stratigrafische 
  Nomenclator
     van Nederland

Geplooide calciturbidieten in 
de Duitse Formatie van 
Herdringen (Onder Carboon, 
groeve Habbel). De plooien 
ontstonden tijdens de 
Varistische tectonische fase. 
Foto: Patrick Kiden



18

G
eo

.b
rie

f 5
 / 

20
20

Een belangrijk basisprincipe voor het maken 
van een geologische kaart is de stratigrafie; 
stratum is Latijn voor laag. De stratigrafie 
bestudeert de grootschalige gelaagdheid van 
de ondergrond. De basis voor de stratigrafie 
werd gelegd in de zeventiende eeuw door de 
Deense wetenschapper Nicolas Steno (1638-
1686), een pionier in anatomie en geologie. 
Hij twijfelde aan het toen heersende idee dat 
fossielen ter plekke in de grond groeien, een 
idee waar een eeuw eerder Leonardo DaVinci 
overigens ook al vraagtekens bij plaatste.

 Geo-bureaucratie / Stratigrafische 
eenheden worden gedefinieerd om de 
opbouw en structuur van de ondergrond geo-
logisch in kaart te kunnen brengen. Gaat het 
daarbij om gesteente-eenheden als zodanig, 
dan spreken we van lithostratigrafie. De fun-
damentele lithostratigrafische eenheid is de 
bekende Formatie, die kan worden onderver-
deeld in laagpakketten en lagen. Formaties 
kunnen samengenomen worden in Groepen, 
en Groepen in Supergroepen. Formaties en 
hun onderverdelingen moeten eenduidig zijn 
gedefinieerd, vastleggen welke onderschei-
dende kenmerken de betreffende eenheid 
heeft en hoe de stapelingsrelatie ervan is ten 
opzichte van andere eenheden. De definities 

worden gepubliceerd in speciale handboeken, 
tegenwoordig vaak online. Zo bezien is de 
stratigrafie een noodzakelijk geo-bureaucra-
tisch kwaad om kaarten en modellen te kun-
nen maken. Andere gangbare grondslagen 
voor stratigrafische indelingen zijn de fossiel-
inhoud (biostratigrafie), expressie in seismi-
sche gegevens (seismostratigrafie), tijd (chro-
nostratigrafie) en magnetische polariteit 
(magnetostratigrafie).

 Negentiende eeuw: het begin / In 
1844 en 1860 verschenen de eerste landsdek-
kende geologische kaarten van Nederland van 
de hand van W. C. H. Staring. In de legenda 
komen eenheden voor als “zeewater-bezinkin-
gen” en “zand-diluvium”. Er werd litholo-
gisch gekarteerd, rekening houdend met 
landbouwtoepassingen. Van een stratigrafi-
sche nomenclator was geen sprake. Wel werd 
op de wereldtentoonstelling van 1862 in Lon-
den de kaart uit 1860 met een gouden medail-

le bekroond omdat die voor het eerst het 
‘diluvium’, de sedimenten in het laagland, in 
kaart bracht.

 Twintigste eeuw: bloei / ROVD
Aan het begin van de twintigste eeuw bracht 
de Rijksopsporing van Delfstoffen nieuw 
leven in de geologische brouwerij. Waar de 
ons omringende landen ons intussen voorbij 
streefden in de geologische studie van hun 
ondergrond, was er in Nederland sinds Sta-
ring niet veel gebeurd. De zoektocht naar 
delfstoffen bracht daar verandering in. De 
Rijksopsporing beschikte over een aanzienlijk 
budget om verkennende diepe boringen uit te 
voeren. Dat was nodig, want: “Tot voor zeer 
korten tijd waren de oudere aardlagen in 
Nederland, afgezien van het reeds sinds vele 
eeuwen ontgonnen Carboon bij Kerkrade, het 
aan de oppervlakte toegankelijke Zuid-Lim-
burgsche Senoon en de sporadische ontslui-
tingen in den vóór-diluvialen ondergrond van 
oostelijk Gelderland en Overijsel, bijna volko-
men onbekend.” In het Eindverslag van de 
Rijksopsporing van Delfstoffen (1918) worden 
voor het eerst geologische formaties in de 
Nederlandse ondergrond benoemd. Zo is er 
de “oudste, te onzent bekende formatie: de 
Carbonische Formatie”. Het eindverslag ging 
vergezeld van de aanbeveling om in Neder-
land een geologische dienst op te richten, 
waartoe medio 1918 werd overgegaan.

/ Tesch / Een stap voorwaarts is de serie 
kaarten van de oppervlaktegeologie op schaal 
1:50.000 door P. Tesch, van de daarvoor opge-

De eerste Stratigrafische 
Nomenclator voor de diepe 
ondergrond wordt in 1980 
uitgebracht

Overzicht van de ontwikkeling van de stratigrafische nomenclatuur in Nederland door de tijd. Van links 
naar rechts: lithologische eenheden op de geologische kaart van W.C.H. Staring (1844); geologische 
formaties in het Eindverslag van de Rijksopsporing van Delfstoffen (1918); formatiegroepen door P. 
Tesch (1942); lithostratigrafische eenheden in de Geologische Overzichtskaart van Nederland door 
Zagwijn en Van Staalduinen (1975); eerste Stratigrafische Nomenclator van NAM en RGD (1980); eerste 
online Stratigrafische Nomenclator (2000); vernieuwde en volledig tweetalige Stratigrafische 
Nomenclator (2020).

1844 1918 1942
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richte Geologische Dienst. In de toelichting 
op de kaartserie uit oorlogsjaar 1942, is opge-
tekend: “Bij de splitsing der vormingen is (…) 
de stratigrafische gedachte richtsnoer. De 
groote groepen van Holoceen tot en met Car-
boon worden van boven naar beneden met 
een romeinsch cijfer aangeduid; formatie-
groepen ouder dan Carboon komen voor onze 
kaart niet in aanmerking.” De Tesch-kaarten 
gebruikten nog geen helder gedefinieerde 
lithostratigrafische eenheden in een nomen-

clator. Dat verbaast misschien ook niet, als je 
bedenkt dat het bijna honderd jaar duurde 
voordat in 1976 onder leiding van H. Hedberg 
de International Stratigraphic Guide (ISG) ver-
scheen: de wens voor een dergelijke gids was 
al in 1878 geuit tijdens het Eerste Internatio-
nale Geologische Congres (IGC).

/ Zagwijn & Van Staalduinen / In 1975 
verscheen een nieuwe Geologische Over-
zichtskaart van Nederland op schaal 

1:600.000 door Zagwijn en Van Staalduinen. 
De kaart toont voornamelijk formaties uit het 
Neogeen en Kwartair. Doppert et al. (1975) 
beschrijven het gebruik van lithostratigrafie: 
“Bij de beschrijving zijn de principes en richt-
lijnen van de International Subcommission 
on Stratigraphic Classification, onder voorzit-
terschap van H. D. Hedberg, gevolgd. Dit is 
een uiting van het feit dat bij de kaartopna-
me door de Rijks Geologische Dienst de aan-
bevelingen van deze Subcommissie van de 
International Union of Geologic Sciences 
(IUGS) als grondslag van de stratigrafische 
classificatie aanvaard zijn.” Deze kaart vorm-
de, halverwege de betreffende campagne, de 
samenvatting van de tweede geologische kar-
teerronde die begin jaren vijftig werd opge-
start en in 1997 werd stopgezet met de over-
gang van de Geologische Dienst naar TNO.

/ NAM & RGD / De eerste Stratigrafische 
Nomenclator voor de diepe ondergrond wordt 
in 1980 uitgebracht: Stratigraphic Nomencla-
ture of the Netherlands van NAM en RGD. In 
1993 volgt een herziene en uitgebreide versie 
onder redactie van Van Adrichem Boogaert en 
Kouwe. Met enkele aanpassingen is dit nog 
altijd de versie die wordt gehanteerd voor de 
stratigrafie van de diepe ondergrond van 
Nederland.

 Eenentwintigste eeuw: de toe-
komst / Aan het begin van het nieuwe mil-
lennium verscheen de eerste online Stratigrafi-
sche Nomenclator. De website kreeg in 2007 een 
nieuwe vormgeving en in 2013 werd DINOloket 
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verder gemoderniseerd. Sinds 1 januari 2018 is 
de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) van 
kracht. Het belang van de Stratigrafische 
Nomenclator, waarin veel  gemodelleerde een-
heden gedefinieerd staan, is door deze wet ver-
der toegenomen. 
BRO-modellen, zoals GeoTOP, DGM en REGIS II 
van TNO-GDN, volgen niet alleen de Stratigrafi-
sche Nomenclator. Om modelleer-technische 
redenen gebruiken ze ook de term ‘geologische 
eenheid’ naast ‘lithostratigrafische eenheid’. 
Niet elke gemodelleerde eenheid komt één-op-
één overeen met een lithostratigrafische een-
heid volgens de Stratigrafische Nomenclator.

 Levend document / Met name voor 
nieuwe gebruikers van de BRO, maar ook voor 
andere gebruikers, is de vernieuwde Stratigrafi-
sche Nomenclator compacter geschreven en 
beter navigeerbaar gemaakt. Daarnaast is de 
Nomenclator volledig tweetalig en zijn de inde-
lingen voor de diepe en ondiepe ondergrond 
geïntegreerd; ‘diepe geologie’ komt op sommi-
ge plekken immers ondiep voor en is daarmee 
relevant voor de BRO. Nieuwe verbreidingskaar-
ten en de toevoeging van kernfoto’s vergroten 
het gebruiksgemak.
De online Stratigrafische Nomenclator omvat 
nu alles van de jongste antropogene afzettin-
gen tot de oudste afzettingen uit het Siluur. 
Toch zijn er enkele belangrijke verschillen in 

benadering tussen de ‘ondiepe’ en de ‘diepe’ 
wereld. Voor de ondiepe kartering zijn de 
gegevens vooral van boringen tot zo’n 500 
meter diepte afkomstig, terwijl voor de diepe 
kartering boringen dieper dan 500 meter en 
seismiek worden gebruikt. De definities voor 
de ondiepe stratigrafie zijn gebaseerd op 
lithologische analyses van sedimentmonsters, 
terwijl de diepe stratigrafie veel meer steunt 
op gegevens uit boorgatmetingen die een 
benadering (proxy) van de gesteente-eigen-
schappen geven. De indeling van de ondiepe 
ondergrond is vrijwel puur lithostratigrafisch 
van aard, terwijl voor de diepe ondergrond 
ook biostratigrafie wordt gebruikt. De ouder-
domsbepaling die daaruit volgt is nodig om 
faciesovergangen en discordanties te kunnen 
herkennen.
De online Stratigrafische Nomenclator is 
vanaf nu dé actuele bron voor stratigrafische 
informatie van de Nederlandse ondergrond. 
De komende tijd zullen verschillende inhou-
delijke herzieningen worden doorgevoerd, te 
beginnen met Holocene afzettingen, Neogene 

afzettingen op de Noordzee en afzettingen 
uit het Laat-Jura en Vroeg-Krijt van het West-
Nederlands Bekken. De online Stratigrafische 
Nomenclator is een levend document dat 
steeds verder zal gaan afwijken van de 
bestaande stratigrafische bronnen, zoals Van 
Adrichem Boogaert & Kouwe (1993).

 Stratigrafiecommissie / De online 
Stratigrafische Nomenclator wordt beheerd 
door de Stratigrafiecommissie van TNO-GDN. 
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers 
van de lopende karteerprogramma’s (GeoTOP, 
DGM, REGIS II en DGM-diep) en collega’s met 
specifieke stratigrafische of regionaal geologi-
sche expertise. Voorzitter van de commissie is 
Michiel van der Meulen, Chief Geologist TNO-
GDN.
De commissie is het verzamelpunt voor voort-
schrijdend stratigrafisch inzicht, dat wordt 
opgedaan hetzij in de lopende karteerpro-
gramma’s en -projecten, hetzij in het werk 
van andere partijen in Nederland en aangren-
zende landen. Hierover wordt gediscussieerd, 
hetgeen dan uitmondt in de beslissing om de 
Stratigrafische Nomenclator al dan niet aan 
te passen. Bij commissiebesluiten worden 
afwegingen gemaakt met betrekking tot her-
kenbaarheid, karteerbaarheid en verbreiding 
van voorgestelde eenheden of herzieningen 
daarvan, dit alles op een landelijke schaal en 
volgens gangbare stratigrafische principes.
Met de vernieuwing van de online Stratigrafi-
sche Nomenclator en de introductie van de 
Stratigrafiecommissie wil TNO-GDN het beheer 
en gebruik van stratigrafie nieuw leven inbla-
zen. De komende jaren zullen verschillende 
vernieuwingen worden doorgevoerd. Heeft u 
suggesties voor verbetering? Deel ze met ons 
via het contactformulier op de website.

Geert-Jan Vis en Michiel van der Meulen, 
TNO, Geologische Dienst Nederland

Weblink: dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator

De online Stratigrafische 
Nomenclator is dé actuele bron 
voor stratigrafische informatie 
van de Nederlandse ondergrond

2020
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Wat voor gegevens? / De Geologic TimeScale Foundation is 
een onderdeel van de International Commission on Stratigraphy 
(ICS). De stichting zonder winstoogmerk streeft naar een uniforme 
chronostratigraphische indeling die over de hele wereld kan worden 
toegepast. Aardwetenschappers Felix Gradstein, James Ogg en 
Gabi Ogg richtten de stichting in 2009 op, maar hun project kreeg in 
1974 al een eerste vorm met het verzamelen van de ‘Global 
Boundary Stratotype Section and Points’ (GSSPs): een lijst met 
typelocaties voor de basis van alle 99 etages uit de chronostratigra-
phische tijdschaal. Iedere grens met een gedocumenteerde GSSP 
wordt gemarkeerd met een spijker, de zogenaamde Golden Spike. 
De eerste international stratigraphic chart werd in 2004 uitgebracht; 
“A Concise Geologic Time Scale: 2016” van Ogg et al. vormt de hui-
dige basis. In september verschijnt de meest recent herziene versie 
van de geologische tijdschaal (zie figuur).

Waarvoor? / Over de hele wereld hebben geologische diensten 
in de loop der tijd een eigen nomenclatuur ontwikkeld op basis van 
typesecties en gesteenten uit de eigen regio, wat tot verschillen in 
namen (en tijdvakken) heeft geleid. Een van de bekendere voorbeel-
den is de onderste serie van het Carboon dat in Europa bekend 
staat als Dinantien terwijl het ICS hiervoor het Mississippian hanteert. 
Het synchroniseren van de termen en data leidt tot een betere basis 
voor het bediscussiëren van de chrononstratigraphische ontwikke-
ling van de aarde. De website van de TimeScale Foundation fungeert 
als een goed eerste startpunt om regionale terminologie te koppelen 
aan de uniforme, door het ICS goedgekeurde geologische tijd-
schaal. 

Welke data is beschikbaar? / Aan de hand van de Time-
Scale Creator, een JAVA-programma, kan naar eigen inzicht een 
geologische tijdschaal worden samengesteld op basis van meer 
dan twintigduizend globale en regionale tijd-gerelateerde data, ver-
deeld over veertien hoofdcategorieën. Er is een gratis versie (TSC 
Lite) en een betaalde versie (TSC Pro) met extra functionaliteiten. 
Verder biedt de website een handig overzicht van de GSSPs, vaak 
met een referentie of link naar de achterliggende wetenschappelijke 
literatuur. Voor een viertal periodes zijn overzichtposters beschik-
baar die internationale verschillen duidelijk zichtbaar maken. Daar-
naast kunnen verschillende overzichtskaarten en posters (het 
merendeel stammend uit 2008) van de geologische tijdschaal koste-
loos worden gedownload. Ook heeft de website links naar een aan-
tal regio-gebonden lexicons. 

Extra informatie / In de GeoWhen-database op de website kan 
met een eenvoudige zoekopdracht de relatie tussen een regionale 
naam van een etage en de ICS geologische tijdschaal van 2004 wor-
den gelegd. Het overzicht uit 2004, opgesteld door Robert A. Rohde, 
is na publicatie overigens niet meer aangevuld met nieuwe informatie.

Wenche Asyee
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TimeScale Foundation / De Geologic TimeScale 

Foundation heeft als doel om een gemeenschappelijke, 

internationaal geaccepteerde en precieze beschrijving te 

geven van de chronostratigraphische opeenvolging van 

de gesteenten op aarde.  

www.timescalefoundation.org 

Geologische Tijdschaal 2020 uitgebracht door de International 
Commission on Stratigraphy (ICS) (in press).
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Optimistische toekomstschets met onhanteerbare tijdsgrenzen
James Lovelock werd vermaard als opsteller 
van de Gaia-visie (1972). In zijn jongste boek, 
Welkom in het Novaceen, stelt Lovelock een 
nieuw geologisch tijdvak voor dat volgt op het 
Antropoceen. Lovelocks optimistische toe-
komstvisie voorziet een technische wereld vol 
behulpzame robots. Geologisch bezien zijn de 
voorstellen van Lovelock echter slecht in te 
passen.

Zoals sedert een eeuw langzamerhand duidelijk 
werd dat meercelligen (onder wie de mens) 
bestaan door de symbiose van micro-organis-
men, zo ziet Lovelock de aarde als een hyperor-
ganisme. Deze gedachte wordt minder vreemd 
wanneer je je realiseert dat leven in de Angel-
saksische visie vooral gekenmerkt wordt door 
metabolisme (vergelijkbaar met systeem aarde), 
in de continentale opvatting echter door voort-
planting. Buiten kijf staat de langdurige grote 
invloed van het leven op processen aan en in de 
aardbol. Koolzuuropslag in biogene kalksteen, 
bijvoorbeeld, die leidde tot verandering van de 
samenstelling van de atmosfeer, tot omvorming 
van het vulkanisme vanwege subductie van car-
bonaat gesteenten die vervolgens weer door 
aardwarmte werden ontleed. Wie zich over de 
Gaia- visie nader wil informeren, leze de werken 
van Peter Westbroek (1991, 2013) waarin deze 
Lovelocks theorie bespreekt en geologisch uit-
werkt. Voor kritieken op Lovelocks concept kan 
men terecht  bij “On Gaia” door Toby Tyrrell 
(2013).
Lovelocks rijke verbeeldingswereld mondde ook 
uit in een boek (1984), waarin hij voorstelde om 
de planeet Mars bewoonbaar te maken door 
daarop raketten af te vuren, beladen met CFKs. 
Deze zouden Mars opwarmen, bevroren reser-
voirs doen smelten, en aldus een kettingreactie 
bewerken richting de leefbaarheid. Helaas bleek 
al snel dat door de instraling van de zon CFKs 
ontleden aan het Martiaans oppervlak.

    Onhanteerbare tijdsgrenzen / Het 
Novaceen, zo stelt Lovelock voor in zijn jongste 
boek, is een nieuw geologisch tijdvak, dat volgt 
op het Antropoceen. Lovelock meent dat het 

Antropoceen begint met de uitvinding van de 
stoommachine door Newcomen in 1710. Het 
Novaceen vangt dan volgens Lovelock aan met 
de komst van de telegrafie van Marconi (1901). 
Uit deze voor een geoloog onhanteerbare tijds-
grenzen blijkt de chemisch-fysische achtergrond 
van Lovelock. Hij verwijst naar seconden duren-
de faseringen in de hedendaagse kosmogonie, 
direct na de oerknal - evenmin geologische tijd-
vakken. 
Ondefinieerbaar lijkt me voorlopig het al veelge-
noemde Antropoceen. Waarmee moet dat in het 

geologisch verleden beginnen? Met het eerste 
optreden van de mensachtigen, zoals het Sovjet-
Antropogeen was bedoeld? De evolutie naar de 
mens kent echter geen herkenbare kantelpunten. 
Met de oudste vondsten van stenen werktuigen? 
Nieuwe ontdekkingen gewagen van 3,3 miljoen 
jaar geleden; dat was in Turkana, maar elders? 
De beheersing van het vuur, die plaatsvond circa 
300 duizend jaar geleden, betekende ongetwij-
feld een sterke toename van de menselijke 
invloed in de oude wereld, maar een golden 
spike werd daarmee niet geslagen. De invasies 
van de mens op Australië (60 duizend jaar terug) 
en in de Amerika’s (15 duizend jaar geleden) 
hadden op continentale schaal een zeer grote 
impact; intercontinentaal zijn die vooralsnog niet 
teruggevonden. Er valt nog veel te ontdekken 
door Kwartairgeologen en paleontologen. Maar 
een Antropoceen dat begint met de industriële 
revolutie maakt van dat tijdsbegrip zoiets als de 
Middeleeuwen – geen geologisch tijdvak.

    Creatieve robots / Intussen beleeft 
Lovelock zijn visie van het Novaceen (ruim een 
eeuw geleden aangevangen) met tevredenheid. 
Hij voorziet een wereld waarin creatieve robots 
de mensen gaan vergezellen, een technische 
wereld; anders dan de apocalyptische toekomst-
visies (overbevolking, milieubederf, onbescha-
ving) die rondwaren. Hij schetst een Novaceen-
toekomst, vervuld van kunstmatige intelligentie.
Veelgelezen voorspellingen (zoals die van Rous-
seau, Bellamy of Marx) hoeven niet te worden 
gerealiseerd om toch de toekomst te kunnen 
beïnvloeden. In die zin wordt de vermoedelijke 
zwanenzang van Lovelock (hij is 102), te boek 
gesteld met hulp van Bryan Appleyard, het 
waard om kennis van te nemen.

Bert Boekschoten
g.j.boekschoten@vu.nl

Welkom in het Novaceen • James Lovelock •  
Vertaling Leontine Brandt Corstius • 2020 • Atlas Contact •  
172 pp. • ISBN 9789045040349 • €20
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In verband met de coronamaatregelen biedt 
de Geo.brief agenda een beperkt overzicht 
van (uitgestelde) evenementen

13 september 2020
Paradisolezing Jelle Reumer: spreker prof. 
Jelle Reumer (Universiteit Utrecht) met pre-
sentatie: “Waar zijn de andere menssoorten 
gebleven?”. Vanaf: 10:30, Paradiso, Amsterdam.
Info: www.paradiso.nl

20 september 2020
Paradisolezing Jan Smit: spreker prof. Jan Smit 
(Vrije Universiteit Amsterdam) met presentatie:
“Vaarwel dinosauriërs, welkom zoogdieren – 
de meteorietinslag die alles veranderde”. 
Vanaf: 10:30, Paradiso, Amsterdam.
Info: www.paradiso.nl

28 september – 9 oktober 2020
Geoweek 2020: bedrijven en instellingen 
tonen leerlingen op basisscholen en middel-
baren scholen de praktijk van werken in de 
geo-sector. Aanmelden via de website.
Info: www.geoweek.nl 

NIEUWE KNGMG-LEDEN

H.L.J.G. Hoetz
L. Noorbergen

VERHUISBERICHT  
KNGMG-LEDEN

R.S. van der Vliet
L.M. Kleipool
M. de Kruijf
J.J. Dijkstra
D.A. Nieuwland
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NAC 2021 op 8 & 9 april 2021

De eerdere data voor het 17e Nederlands Aard-
wetenschappelijk Congres NAC2021 zijn herzien. 
Het congres zal volgend jaar plaats vinden op 
donderdag 8 en vrijdag 9 april in het Utrechtse 
Van der Valk Hotel.  

In maart dit jaar werd de 16e editie van het Neder-
lands Aardwetenschappelijk Congres vervroegd 
beëindigd door in werking tredende maatregelen 
rondom het coronavirus. Nog steeds heeft het 
virus de hele wereld in zijn greep. NWO handelt 
in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt 
in de aanpak van het coronavirus. Omdat nog 
niet duidelijk is wat de maatregelen begin vol-
gend jaar zullen zijn, maar om iets meer armslag 
te hebben, is door NWO besloten om het 17e 

Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 
NAC2021 plaats te laten vinden op donderdag 8 
en vrijdag 9 april 2021 in het Utrechtse Van der 
Valk Hotel.  

Mochten de omstandigheden daar aanleiding toe 
geven, dan zal het congres digitaal plaatsvinden. 
Op dit moment zijn er echter nog geen richtlijnen 
voor deze periode.

 Alle verdere informatie over het NAC is te vinden 
op: www.nacgeo.nl

. aankondiging

Erratum

In het artikel “De uitbarsting van de Mulciber” 
(Geo.brief 4, juni 2020) vermelden de auteurs dat 
de eerste concrete aanwijzingen voor het 
bestaan van de vulkaan Mulciber in 1985 werden 
gezien in Amoco exploratieboring F16-02 waarin 
as- en basaltlagen waren aangeboord, maar dat 
deze pas in 2003 werden herkend als vulkani-
sche afzettingen na onderzoek door Stratigraphic 
Services International Limited (SSI).

Dit is echter onjuist. Al in 1985 voerde SSI in 
opdracht van Amoco het biostratigrafische en 
petrografische onderzoek uit aan sidewall cores 
en concludeerde toen: “Het is waarschijnlijk dat 
deze vulkanische afzettingen (…) een voortzet-
ting richting de Centrale Noordzeeslenk van de 
Zuidwal Vulkanoklasten zijn”. Deze kennis kwam 
beschikbaar nadat de exploratieboring in 2003 
openbaar was gemaakt.

Geachte redactie

In zijn opiniestuk “Nieuwe oplossingen nodig 
voor Groninger gasveld en het CO2-probleem” 
(Geo.brief 4, juni 2020) stelt Klaas Maas dat ener-
giesystemen aangedreven door zon en wind 
“altijd een back-up nodig zullen hebben van fos-
siele dan wel nucleaire energiesystemen”. Het 
woord “altijd” impliceert een onvermijdelijkheid. 
Dit hoeft echter niet het geval te zijn.
Het variabele aanbod van zon- en windenergie 
vereist flexibiliteit van het elektriciteitssysteem. 
Hoe groter het aandeel van deze aanbodvolgen-
de energiebronnen wordt, hoe groter de behoef-
te aan flexibiliteit.
In deze behoefte aan flexibiliteit wordt voorzien 
door snel regelbare centrales, vraagsturing, en 
opslag en verbinding met aangrenzende elektri-
citeitssystemen (buurlanden). Daarnaast is aan-
passing van het nationale net van belang. Men 
kan een systeem bedenken zonder snel regel-
bare centrales dat bestaat uit de drie andere 
componenten, waaronder energieopslag.

Waterstofturbines 
De in het artikel genoemde fossiele- dan wel 
nucleaire energiesystemen vallen in de categorie 
snel regelbare centrales. Op dit moment zijn dat 
vaak gasturbines die snel gestart en gestopt kun-
nen worden. Of kerncentrales dat ook kunnen is 
maar net de vraag, bovendien ruil je CO2 voor 
kernafval in. Maar de gasturbine van de toekomst 
kan een hernieuwbare waterstofturbine zijn.
Voor de opslag van elektriciteit zijn er meerdere 
technieken. Denk aan pompaccumulatiecentra-
les (reversibele waterkrachtcentrales), perslucht-
centrales, waterstof, vliegwielen, stationaire bat-
terijen en elektrische voertuigen.
Enkele van deze technieken hebben een duidelijke 
band met de aardwetenschappen. Een pompaccu-
mulatiecentrale zou ondergronds gebouwd kunnen 
worden. Hiervoor zijn al jaren plannen in Zuid-Lim-
burg. Persluchtcentrales gebruiken zoutcavernes 
als reservoir, maar in de toekomst valt ook te den-
ken aan aquifers. Ook waterstof kan wellicht in 
zoutcavernes worden opgeslagen. Door ruimtege-
brek kan het nodig blijken batterijparken te situeren 
in de ondiepe ondergrond.

Peter Versteegh

. opinie
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