
Veldwerk in tijden van corona
Sectorbeeld: Een sterker fundament voor Aardwetenschappen

Piping in getijdenzand
Methaan-microben in een opwarmende wereld 

Interview Cees Laban: Toen onze Noordzee nog het Wilde Westen was
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 Beste lezers / Voor u ligt een extra dikke Geo.brief, het 
eindnummer van jaargang vijfenveertig. Als redactie hebben we 
u, zo goed en zo kwaad als het ging tijdens dit veelbewogen jaar, 
op de hoogte gehouden van interessante ontwikkelingen in de 
aardwetenschappen. Dit jaar resulterend in zes reguliere num-
mers en dit gecombineerde nummer 7/8. 
In dit nummer onder andere een terugblik op het veldwerksei-
zoen 2020, met anders dan anders veldwerk: hoe is iedereen 
omgegaan met de geldende beperkingen? Daaruit blijkt maar 
weer hoe vindingrijkheid tot mooie alternatieven leidt. 
De redactie wil de vaste contribuanten Jeroen Peters (geo.foto), 
Timo Nijland (stukje steen), Wenche Asyee (open data) en Har-
men Mijnlieff en Nora Witmans (schatten van het kernhuis) 
bedanken voor hun vaste bijdrages aan Geo.brief dit jaar, even-
als alle andere auteurs. Door jullie liggen er zoveel mooie stuk-
ken. Wij wensen u goede feestdagen, blijf gezond en tot in het 
nieuwe jaar. 

Namens de Geo.brief redactie
Denise Maljers, hoofdredacteur

 We zullen doorgaan / Denk aan zand, doe je ogen 
dicht… Wat komt er bij je op? Ik ben gelijk weer een vierjarige 
op het strand, hoppend over het hete zand naar de waterlijn, de 
korrels tussen m’n tenen. De dag is zonder einde, het zand zon-
der begin. Ik weet nog goed dat ik heb gevraagd waar al dat 
zand vandaan komt; helaas is het antwoord me niet bijgebleven, 
dat had nu veel werk gescheeld.  

Met de vraag: ‘waar denk je aan bij zand’ werd in november het 
symposium ‘the Future of Sand’ geopend. Een overweldigende 
meerderheid antwoordde zonder aarzeling: het strand. Deze col-
lectieve positieve herinnering bindt ons als vakgenoten, maar ik 
verwacht dat ook de rest van de wereld dit euforische gevoel zal 
kennen. Een ander inzicht van het symposium: ondanks de 
omvang van het zandgebruik is er nauwelijks internationale 
handel in zand. Dit leidt tot een wereld waarin een land zand 
heeft of juist niet. Zand als de grote globale ongelijkmaker. De 
beschikbaarheid van zand heeft daarmee een minder bekende 
schaduwzijde. De meest dramatische verhalen komen uit India 
waar grote hoeveelheden zand nodig zijn voor de snelle groei 
van de steden. Het heeft tot gevolg dat bewoners op zandige 
gronden van huis en haard worden verdreven. Soms worden 
hele dorpen uitgemoord. Dit gruwelijke verhaal ligt aan de basis 
van het boek ‘The World in a Grain’ geschreven door journalist 
Vince Beiser.  Met zijn oproep aan onderzoekers, ontwerpers en 
bouwers om oog te hebben voor deze ongelijkheid en misstan-
den sloot hij de laatste KNGMG-activiteit van 2020 af.

Het is vaak gehoord en al te vaak zelf gezegd: 2020 is een jaar als 
geen ander. Ons leven staat op z’n kop. Toch laten we veelal zien 
dat we ons kunnen aanpassen en doorgaan. Een belangrijke 
groep lijkt echter achter te blijven: onze studenten. Ondanks de 
grote inzet van hun docenten is online onderwijs geen substi-
tuut voor een begeesterd college, en is virtueel veldwerk geen 
vervanging voor zelfstandig onderzoek in het veld. Ook de per-
soonlijke groei die je als student meemaakt wordt getemperd 
door maatregelen om het virus in toom te houden. Studenten 
die zich losmaken van de opgelegde restricties kunnen rekenen 
op woede en onbegrip van anderen. De oplossing heb ik niet 
voorhanden, maar mijn sympathie hebben de studenten wel. Als 
KNGMG-bestuur willen we in 2021 kijken of, en hoe, we onze stu-
denten kunnen helpen. Alle suggesties zijn welkom.

Wat zal 2021 ons brengen? Van nature ben ik een optimist, maar 
voor 2021 voorzie ik vooral een voortzetting van 2020. De beste 
analyse die ik heb gelezen stelt dat het doorlopen van een pan-
demie minimaal duizend dagen duurt. Dat betekent dat we pas 
ruim een derde achter de rug hebben. Het positieve aan deze 
analyse was dat de opeenvolgende besmettingsgolven steeds 

minder heftig worden, en dus de noodzaak voor ingrijpende res-
tricties ook minder wordt. Voor onze KNGMG-activiteiten bete-
kent het dat die in ieder geval online blijven plaatsvinden, en 
waar mogelijk in hybride vorm. De inmiddels opgedane ervarin-
gen met GeoUtrecht 2020, de symposia over zand en paleontolo-
gie (met Staringlezing) en de jaarvergadering, gaan ons hier 
zeker bij helpen.

Het NAC 2021 congres staat al in de steigers en zal geheel online 
plaatsvinden. In mei staan de jaarvergadering en een symposi-
um gepland over de rol die mijnbouw speelt bij de grote maat-
schappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en de effec-
ten van klimaatverandering. Hierbij willen we speciale aandacht 
geven aan het hedendaagse mijnbouwonderwijs: leiden we nog 
wel de mijnbouwingenieurs voor de toekomst op? In oktober 
staat als vanouds een Staringlezing gepland. 

Dan rest me u, onze leden, te bedanken voor een mooi jaar, voor 
uw deelname en bijdragen aan de activiteiten, uw manuscripten 
voor NJG, Geo.brief en de website, en alle andere initiatieven 
waaruit uw interesse voor ons mooie vak blijkt. Ik ben trots op 
het hoofdbestuur, en trots dat we dit jaar goed zijn doorgeko-
men. Ik zie de toekomst dan ook positief en vol vertrouwen tege-
moet. Fijne kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Het ga u goed.

Bob Hoogendoorn
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Toen onze  

  Noordzee  

        nog het Wilde  
     Westen was

Bijna 60.000 vierkante kilometer 
onontdekte zeebodem 
karteren, dat was de opdracht 
die Cees Laban meekreeg in 
1968. Aan de eerste kaarten 
zat een strakke deadline: ze 
moesten binnen een paar jaar 
klaar zijn. Ruim een halve eeuw 
later heeft Cees Laban voor zijn 
verbindend Noordzee-oeuvre 
de Van Waterschoot van der 
Gracht Penning van het 
KNGMG ontvangen.

Cees Laban, bijna zwevend naast het onderzoeksschip Volans, 
koppelt de slang aan de boorbuis van de Geodoff-installatie voor 
het nemen van bodemmonsters van het zeebed. 
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In Cees’ beginjaren bij de toenmalige Rijks 
Geologische Dienst (RGD) was de zee alleen 
als wisselende achtergrond in beeld. Hij kar-
teerde in de kustprovincies terwijl enkele col-
lega’s zich al nu en dan op zee waagden, 
soms met wel erg rudimentaire plaatsbepa-
ling. “Je had een bankje voor de kust van 
Noord-Holland waarin Saskia Jelgersma een 
pulsboring wilde hebben. Ze spreidde haar 
armen, richtte die op twee kerken in de verte 
en zei: hier.”
Erno Oele, hoofd afdeling Noordzee bij de 
toenmalige Rijks Geologische Dienst, had 
ambitieuzere plannen. De Noordzee was net 
opgedeeld tussen de aangrenzende landen, 
en ook Rijkswaterstaat wilde graag weten hoe 
de ondergrond van het Nederlandse continen-
taal plat in elkaar zat. Daar was een vol-
tijdsmedewerker voor nodig. Oele verwachtte 
dat de klus snel geklaard zou zijn. Hij spiegel-
de Cees als lokkertje een gouden toekomst 
voor bij een baggermaatschappij, als ervaren 
expert bij het koloniseren van die grote natte 
ruimte. “Het eerste kaartje van het Neder-
landse deel van de Noordzee heb ik uit de 
krant geknipt. Dat heb ik vergroot en voor-
zien van de weinige gegevens die we al had-
den.”
Ter ondersteuning van de beginnende olie- en 
gasexploratie was een nauwkeurig radionavi-
gatiesysteem nodig en dat werd juist op dat 
moment getest. Zo zat Cees op een dag met 
het sleepbootje Rapid, slechts 23 meter lang 
en voorzien van een dertigmijlslicentie, op de 
Doggersbank. Soms meer onder dan boven 
water, zo’n tweehonderd mijl uit de kust. 
Kapitein en stuurman op de brug. Kok, 
matroos, boortechnicus en hijzelf een niveau 
lager. “Ik sliep op het achterdek. Er waren vier 
kooien onder een stalen luik waarover bij 
slecht weer de golven sloegen. Mijn zeebenen 
moesten nog komen.”
“Op de hoekpunten van elk noordelijk conces-
sieblok van één breedtegraad bij één lengte-
graad werd het navigatiesignaal, afkomstig 
van drie radiobakens, twintig minuten gemo-
nitord. Ondertussen mochten wij een boring 
zetten.” Dat gebeurde toen nog met een elek-
trische vibrocorer die een steekbuis van drie 

meter de grond in trilde. Cees boorde samen 
met een boortechnicus, maakte de kernen 
open en beschreef ze die eerste jaren zelf. Hij 
was veel op zee, heel veel. “Elke boring was 
nieuw. Alles wat we tot dan toe wisten kwam 
immers van oppervlaktesediment- en visse-
rijkaarten. Ineens hadden we keileem en gla-
ciolacustriene klei in onze handen, en zagen 
we stuwing in enorme dalopvullingen. Met de 
eerste seismische lijnen brachten we de meest 
spectaculaire structuren in beeld. Al varend 
over de Botney Cut, een zestig meter diepe 
trog, konden we onze ogen niet geloven … wat 
een onwerkelijk tafereel ontvouwde zich op 
het thermisch papier. We wilden koste wat 
kost de dalrichting weten en pasten het vaar-
plan direct aan.” Binnen de kortste keren had 
Cees genoeg informatie voor een kleurrijk 

geologisch kaartje van het noordelijk plat dat 
al in 1969 werd gepubliceerd.

 Horloges gelijk / Ook de Dienst der 
Hydrografie was al vroeg betrokken. “We 
toonden belangstelling voor hun bathymetri-
sche metingen. Vanaf dat moment kregen we 
alle minuutbladen met regelmaat aangele-
verd, evenals talloze rollen met sonarbeelden 
en honderden hapmonsters.” Als de marine 
iets onbekends zag op de sonarbeelden werd 
Cees gebeld. Hij snelde dan naar de haven om 
te kijken wat het was. De hapmonsters wer-
den door de RGD beschreven en opgeslagen. 
“Het was ook met de marine dat we de eerste 
Eem-Weichselklei ophaalden nabij de Bruine 
Bank, aan het anker. De valbom, een eenvou-
dig boorapparaat dat we met de zwaarte-
kracht naar beneden lieten vallen, bleef in de 
zeebodem steken en vormt daar een onderwa-
termonument voor onze kartering.”
Begin jaren zeventig werd na publicatie van 
het tweede, zuidelijke kaartje, een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten tussen de Direc-
tie Noordzee van Rijkswaterstaat en de RGD. 
Waterstaat stelde scheepstijd ter beschikking. 
De RGD ging die matchen met personeelskos-

Het eerste kaartje van het 
Nederlandse deel van de 
Noordzee heb ik uit de krant 
geknipt

Uitreiking van de Van Waterschoot van der Gracht Penning aan Cees Laban, rechts KNGMG-voorzitter 
Bob Hoogendoorn.
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Kleuren op een uit de krant geknipt werkkaartje. Het 48 meter lange onderzoeksschip Volans met haar takels en ruime achterdek. De zeebodem van 
de Noordzee werd met dit schip in kaart gebracht vanaf de jaren zeventig in de vorige eeuw.  

ten, laboratoriumkosten en apparatuur. “Toen 
is het sleepbootje eruit gegooid en het veel 
grotere onderzoeksschip Volans gekomen, 
met een ruim dek waarop takels en een 
nieuw ontwikkeld boorapparaat konden wor-
den geplaatst. Er was ook een vaste plek voor 
seismische apparatuur.” Pas aan boord van 
dit 48 meter lange en tien meter brede schip 
besefte Cees hoe kwetsbaar hij op de Rapid 
was geweest. “Als onderdeel van de overeen-
komst hadden we soms tot zeven maanden 
scheepstijd. Die kostte natuurlijk veel geld, 
maar werd dankzij de vooruitziende blik van 
een groot aantal mensen bij de Directie 
Noordzee geregeld.” De kartering raakte in 
een stroomversnelling. Ieder jaar werd bij-
voorbeeld tegen de duizend kilometer seis-
miek geschoten.
Eén keer per jaar moest Cees op audiëntie bij 
de directeur van de Directie Noordzee om de 
horloges gelijk te zetten, want, zo luidde het, 
‘we moeten het wel in evenwicht houden’. Ter 

voorbereiding stuurde Cees dan een jaarover-
zicht en -plan op. “Ik had na zoveel jaar een 
A4-kaartje gemaakt met alle boorlocaties. De 
puntjes waren wat dik uitgevallen. Eén van 
de voormannen bij Waterstaat belde me en 
zei: ‘Cees, denk erom, dat kaartje, de baas 
denkt dat we genoeg weten want het is 
zwart’. Ik maakte bliksemsnel een nieuwe 
kaart, met voor alle 180 blokken het aantal 
boringen en de boordichtheid: gemiddeld één 
per 25 vierkante kilometer.” Het overleg ging 
zoals voorspeld. De directeur hield het pun-
tenkaartje omhoog en proclameerde dat de 
kartering wel ongeveer klaar was. “Ik zei: 
‘nou, dat kaartje vertekent de boel een beetje; 
kijk, deze kaart …’ en toen mochten we weer 
doorgaan.”

 Foutje met goed gevolg / In de 
nieuwe jaaropdracht van Rijkswaterstaat 
stond een foutje: 900 was 9000 kilometer seis-
miek geworden. “Dat was natuurlijk een bui-

tenkans, maar de Volans alleen kon dat niet 
aan. Waterstaat zelf heeft met Cesco (hydro-
grafisch bedrijf, red.) snel een schip bijge-
huurd en zo zijn we met twee systemen in 
vrijwel elk blok kruislijnen gaan varen.” Daar 
kwamen later spoelboringen bij, in het mid-
den en nabij de hoekpunten van elk blok, 
plus nog wat steekboringen. Het kostte jaren 
om al die veldgegevens uit te werken.
“Ik werd één of twee dagen in de week gedeta-
cheerd bij Cesco om samen met een van hun 
geologen de seismiek te interpreteren. Toen 
Cesco door Fugro werd overgenomen, was ik 
ook daar kind aan huis.” Fugro boorde al heel 
veel voor de fundering van platforms. Boor-
monsters waarmee niets meer werd gedaan, 
vaak van dieptes die voor de RGD-apparatuur 
onbereikbaar waren, konden worden opge-
haald en zijn voor de kartering ontzettend 
belangrijk geweest. In de labs werden ze nog 
een keer, met veel oog voor detail, beschre-
ven. Ook de Directie Zeeland van Rijkswater-
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ging voor eeuwig verloren. Eén op de bodem 
achtergebleven boorapparaat is later door de 
marine opgedoken, een tweede kwam bij toe-
val weer boven water. Het zat vast aan het 
gelichte anker nadat met een snel opgehaald 
reserveapparaat nogmaals op dezelfde locatie 
was geboord.
Vanaf het begin werden alle boringen en geïn-
terpreteerde seismische lijnen op documenta-
tiebladen vastgelegd. Dat was de taak van 
Rijkswaterstaat. Elke boring werd aan een 
bloknummer gekoppeld, een gouden zet. 
Later is de Mariene Informatie Service 
(MARIS) de boorbeschrijvingen digitaal gaan 
opslaan. “Wij hadden zo een mooie back-up 
van onze eigen digitale database die al eind 
jaren zeventig werd opgezet tijdens onder-
zoek naar de opslag van radioactief afval in 
de Noordzee.” Helaas, voor derden bleef de 
papieren seismiek moeilijk te vinden. Pas in 
de loop der tijd had dat voor de buitenwereld 
zichtbare gevolgen: een platform waarvan de 
poten niet meer uit stugge glaciale klei kon-
den worden getrokken, een pijpleiding die 
door een grindrijke esker moest worden 
geploegd, windturbines die waren gepland in 
de kleiige opvulling van een voormalig zee-
gat, grof grind, en zelfs rotsblokken die ein-
digden in een strandsuppletie.

 Grensoverschrijdend karteren / 
“Lange tijd werkten we grotendeels geïso-
leerd. Pas later volgde via de werkgroep 
Noordzee van de Friends of the Quaternary 
toenadering. Aan het begin van elk jaar 
kwam dit vriendenclubje bij elkaar om de 
stand van zaken te bespreken. De Duitsers, 
Denen en Noren deden nog vrijwel niets toen 
de Britten en Nederlanders al keihard gingen. 
“Begin jaren tachtig begon de Britse Geologi-
sche Dienst in de zuidelijke Noordzee te kar-

De Geodoff wordt getest onder toeziend oog 
van Erno Oele (uiterst links).

Cees laat de Zenkovitch te water onder 
toeziend oog van Rokus Hoogendoorn van 
de Boortechnische Dienst. Ruud 
Schüttenhelm (met bril) is ook aan boord.

staat zette met een boorschip prachtige borin-
gen, tot twintig meter diep. “Ik ging samen 
met assistent Pieter van der Klugt naar Mid-
delburg en we beschreven ze daar. Als dank 
mochten wij de kernen meenemen, inclusief 
foto’s en korrelgrootteverdelingen. Al met al 
kregen we een heel mooi geologisch raam-
werk, lokaal tot zestig meter diep.” Dankzij 
financiering van het ministerie van Economi-
sche Zaken konden als kers op de taart ver-
schillende cruciale, honderden meters diepe 
boringen worden gezet. “Eén van de boorpun-
ten was vlakbij de platgrens. We moesten wel 
aan onze kant blijven. De Britse marine hield 
argwanend een oogje in het zeil.”

 Steeds beter boren / Naarmate de 
inmiddels opgetuigde mariene afdeling van 
de RGD groter en professioneler werd, hoefde 
Cees niet meer zelf aan boord te zijn. De vaar-
tochten werden nu zorgvuldig gepland, want 
er was alleen contact via de scheepsradio. Bij-
sturen werd lastig. De boorapparatuur werd 
steeds beter, opnieuw dankzij financiering 
van het ministerie.
Het eerste zelfgebouwde apparaat was een 
Zenkovitch, genoemd naar een Russische ocea-
nograaf die had geopperd dat het mogelijk was 
om door middel van trillen een boor de grond 
te krijgen. “Toen we hem vertelden dat we met 
zijn naamgenoot tot wel vijf meter diep kon-
den steken, geloofde hij zijn oren niet.” 
Later kwam daar de Geodoff bij. Die werd 
gebouwd met onder meer vliegtuigonderde-
len, in samenwerking met Rokus Hoogen-
doorn, het hoofd van de Boortechnische 
Dienst, en Conrad Stork in Haarlem. Er kon-
den spoelboringen mee worden gezet tot 
twaalf meter diep, een goede manier om snel 
een indruk te krijgen van laagopeenvolgin-
gen. Dat ging per meter of per overgang. De 
boorbaas kon aan de gemonitorde duwkracht 
zien dat er een overgang aankwam. Vooral de 
belangrijke kleilagen konden op die manier 
gericht worden bemonsterd.
Ook raakte er weleens iets kwijt. Bij slecht 
weer sloegen een keer tientallen boorkernen 
van promovendus Ad Stolk overboord, onder-
weg naar de thuishaven, en een Zenkovitch 

Bij slecht weer sloegen een 
keer tientallen boorkernen 
overboord
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eerst wel zwaar worden verdedigd bij de stra-
tigrafiecommissie van de RGD.
“Commissieleden [Jaap] Zandstra en [Waldo] 
Zagwijn legden me het vuur na aan de sche-
nen. Vooral over het Holoceen waren twijfels. 
We konden onmogelijk een koppeling maken 
tussen Basisveen op vijftig meter onder NAP 
en de in tijd gedefinieerde Afzettingen van 
Calais. Ook hadden we Britse keileem uit het 
Weichselien waarvan Zagwijn oorspronkelijk 
dacht dat die in het Saalien was gevormd, en 
glaciolacustriene klei uit het Saalien die in 
het Elsterien zou zijn afgezet.”
“Op het hoogtepunt waren we met 35 mensen 
aan het karteren. De betrokkenheid was groot 
en we hadden alle experts die we maar kon-
den wensen ter beschikking. Veel vroege 
boringen zijn op schelpen en pollen onder-
zocht, allemaal dankzij de labs van Zagwijn, 
al waren we het vaak oneens, en Spaink. 
Oudere en jongere fauna’s bleken heel goed 
uit elkaar te halen. Ribbels van kokkels wer-
den geteld en gaven informatie over saliniteit. 
Micropaleontologen De Wolf en Du Saar heb-
ben eindeloos veel diatomeeën, ostracoden en 
foraminiferen voor ons geteld.” Er was ook 
hulp van buitenaf, voor boorlogging, micro-

morfologie van glaciale sedimenten, en tem-
peratuur afgeleid uit paleosols. Zand uit de 
steekmonsters werd in zakjes bewaard, omdat 
het geroerd was. “Dat zand werd later tussen 
intact cohesief sediment uitgelegd in gehal-
veerde boorpijpjes, zó goed dat niet-ingewij-
den allemaal sedimentaire structuren zagen. 
Wij wisten wel beter. Het echte spektakel zat 
al die jaren in de begraven werkelijkheid die 
steeds beter werd ontsloten.”

 Een halve eeuw / Cees en zijn vroege-
re afdelingshoofd Erno Oele zien elkaar ook 
nu nog. Ze hebben het dan over de twee jaar 
die er vele tientallen werden. “Oele voorspel-
de me dat ik het te druk zou krijgen om zelf 
nog veel op zee te zijn. Dat zag ik niet zitten – 
maar hij had gelijk, het is toch gebeurd.” 
Ruim een halve eeuw na hun eerste ontmoe-
ting is de Noordzee een bruisende mariene 
metropool en heeft Cees Laban voor zijn ver-
bindend Noordzee-oeuvre de Van Waterschoot 
van der Gracht Penning van het KNGMG ont-
vangen.

Sytze van Heteren

teren en vonden we elkaar.”
“Don Cameron had al lijnen gevaren die in 
Nederlands gebied doorliepen, en vroeg me 
tijdens een bijeenkomst op Texel om eens 
mee te kijken. Ik hoorde dat het ging om 
kaartblad Flemish Bight van hun overzichts-
kartering, met daarin een groot stuk Neder-
landse Noordzee, en ben samen met Ruud 
Schüttenhelm direct op de kar gesprongen. 
Vanaf dat moment brachten we zij aan zij 
oppervlaktesediment, Kwartaire en pre-Kwar-
taire geologie in beeld. Een contract is nooit 
nodig geweest.” In 1984 was de eerste ‘groene’ 
kaart klaar, met daarop een mooi geïllus-
treerd verhaal van bekkendaling. In totaal 
volgden nog veertien gezamenlijk gemaakte 
kaartbladen, de laatste drie met hulp van de 
Belgische Geologische Dienst. “Kaartblad 
Ostend was niet eenvoudig. Belangrijke Leu-
vense oppervlaktesedimentgegevens die ik 
had opgevraagd, wilde men om onduidelijke 
redenen niet gebruiken.”
Ook aan Britse kant liep het niet altijd op rol-
letjes. “De legenda voor de kaartbladen ten 
noorden van de Nederlandse Noordzee was 
opgesteld op het districtskantoor in Edin-
burgh. Met Leeds en Keyworth was niet over-
legd. Ons meest noordelijke kaartblad Dogger 
volgde de zuidelijke legenda en sloot voor 
geen meter aan bij het aangrenzende kaart-
blad Fisher. Wij zuiderlingen boorden vooral 
náást de glaciale dalen, Edinburgh juist erin. 
Ze wisten daar heel veel over dalopvullingen 
maar weinig over wat ernaast zat.” Een fikse 
ruzie was het gevolg; de Schotse eis om alles 
opnieuw te doen, werd terzijde gelegd.

 Zware jongens / Als onderdeel van het 
eerste gezamenlijke kaartblad was een Spar-
kerlijn gevaren tot aan Kijkduin, waar een 
honderden meters diepe landboring tot in de 
puntjes was geanalyseerd. Ook de boringen 
van Fugro bleken geschikt om seismo- en 
lithostratigrafie te koppelen. “Over een legen-
da hadden we nog nauwelijks nagedacht. 
Ruud Schüttenhelm en ik gingen een paar 
dagen naar Londen toen we eenmaal alle data 
hadden.” De toen gedefinieerde eenheden 
worden nog steeds gebruikt, maar moesten 

De kleine Rapid op volle zee, eind jaren zestig. Bron: Directie Noordzee in Beeld, 1971-1996, RWS, Directie Noordzee.
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 Wat voor gegevens? / De Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE) heeft de archeologische landschappenkaart gecombi-
neerd met nieuwe kaartbeelden van de herziene Atlas van Nederland 
in het Holoceen (februari 2020). Specifiek zijn er vier periodes uitge-
licht:
•  Jagers, verzamelaars en eerste boeren (12.000 tot 3.400 voor Chris-

tus)
•  Vroege landbouwsamenlevingen (3.400 tot 1.500 voor Christus)
•  Late landbouwsamenlevingen (1.500 voor Christus – 900 na Chris-

tus)
•  Staatssamenlevingen (900 na Christus tot nu)

De weergegeven zones zijn op landschappelijke kenmerken en 
archeologische karakteristieken gebaseerd. De combinatie met de 
mate van verwachte conservering en paleohoogte geeft per periode 
een verwachte diepteligging en aanwezigheid van archeologische 
resten aan. De kaarten zijn tot stand gekomen door de integratie van 
gegevens uit verschillende vakgebieden: geologie, bodemkunde, 
archeologie en paleo-ecologie. Maar ook klimaatwetenschappen, 

Begraven landschappen, gecompileerd door de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, is een online geografisch informatie systeem dat een 
overzicht geeft van verschillende landschapszones in Nederland, 
opgedeeld in vier archeologische tijdsvakken. 
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/begraven-landschappen

Voorbeeld van begraven landschappen. Overzicht van  
de landschapszones uit de periode van de vroege 
landbouwsamenlevingen ( 3.400 tot 1.500 voor Christus).

plaatsnaamkunde en historische wetenschappen in combinatie 
met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) hebben bij-
gedragen aan de totstandkoming van de kaarten. De kaarten 
zijn gemaakt in samenwerking met de Universiteit Utrecht, TNO 
en Deltares. De eerste versie van de atlas van het Holoceen 
werd samengesteld in 2010 door Peter Vos en Sieb de Vries.

 Waarvoor? / Het online geografisch informatie systeem is 
geschikt om voorafgaand aan archeologisch veldonderzoek 
een goede inschatting te maken of de gekozen locatie archeo-
logisch interessant is. De kaarten zijn ook bruikbaar om, vooraf-
gaand aan graafwerkzaamheden, in te schatten of er mogelijk 
archeologisch interessante intervallen worden beschadigd. 
Voor niet-archeologen vormen de kaarten een grote, eenvoudig 
beschikbare bron van informatie over de paleogeografie van 
Nederland.

 Welke data is beschikbaar? / In het online geogra-
fisch informatie systeem kan een keuze gemaakt worden om 
per uitgelichte periode de landschappen, landschapszones, ver-
wachte conservering en de geïnterpreteerde paleohoogte te 
bekijken. De illustratie geeft een overzicht van de landschapszo-
nes uit de periode van de vroege landbouwsamenlevingen. De 
informatieknop geeft, via een pop-up, per locatie aan welk land-
schap is geselecteerd. Met gebruik van de transparantieoptie 
kan de achterliggende huidige topografie helpen met plaatsbe-
paling op de kaart.

 Extra informatie / Begraven landschappen maakt gebruik 
van de webapplicatie ‘landgebruik in lagen’. Deze applicatie geeft 
de mogelijkheid tot meer gedetailleerd zoeken naar achtergrond-
informatie op een specifieke locatie, gebaseerd op dezelfde vier 
archeologische periodes. Door op een locatie in te zoomen kan 
vervolgens de beschrijving per landgebruik worden bekeken. De 
beschrijving is gecategoriseerd in periode, landschap, land-
schapszone, en de opties bewoning, begraving, economie & infra-
structuur en rituelen. Ook kan de indicatieve diepte door selectie 
op de kaart worden verkregen.

Wenche Asyee
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September 2020, Noord-Friesland. Enigszins verstopt achter een gronddepot 
van het Wetterskip Fryslân staan een witte tent die doet vermoeden dat er 
forensisch onderzoek plaatsvindt, en meerdere kleine tentjes. De meeste 
aandacht wordt echter getrokken door drie brede buizen die zo’n vijf meter de 
grond uitsteken en door de circa dertig blauwe buisjes die in de grond staan. Op 
het eerste gezicht straalt het er misschien niet zo van af, maar dit is de 
allereerste pipingproef ter wereld in natuurlijk afgezet zand, in dit geval 
getijdenzand. En die twee kleine tentjes? Daarin slapen de projectleiders. 

. onderzoek

Pipingproeflocatie in Friesland. Het zichtbare tentje is niet het tentje waarin werd geslapen. 
Foto: Rick van Tilborg, Fugro

Piping 
    in     getijdenzand
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De aanloop naar deze proef in Friesland start-
te twee jaar terug. Maar eerst is het nodig iets 
meer achtergrond te geven over piping. Ieder-
een weet wel dat als een rivier of de zee hoog 
tegen een dijk staat er vaak natte plekken ont-
staan aan de binnenkant van de dijk. Deze 
plekken ontstaan door kwelwater, water dat 
onder de dijk doorsijpelt en binnendijks aan 
het oppervlak komt. Sturende kracht achter 
dit proces is het grote hoogteverschil tussen 
het buitendijkse en het binnendijkse water-
peil. Kwelwater stroomt meestal erg lang-
zaam, zonder dat er gronddeeltjes meegeno-
men worden. 
In sommige gevallen kan er echter geconcen-
treerde kwelstroming optreden, waarbij uit-
eindelijk ook gronddeeltjes in beweging 
komen en er kleine tunneltjes, zogenaamde 
pipes, ontstaan. Dit pipingproces kan op lan-
gere termijn leiden tot gevaarlijke situaties, 
waarbij dijken ondermijnd worden en uitein-
delijk bezwijken. De laatste keer dat door 
piping een dijk in Nederland bezweek is lang 
geleden, in 1926 bij Zalk langs de Gelderse IJs-
sel. Maar ook nu worden nog altijd honder-
den kilometers dijk afgekeurd op piping. 
Figuur 1 toont de verschillende stappen in 
het pipingproces.

 Opbarsten deklaag / De kans op 
piping wordt sterk beïnvloed door de opbouw 
van de ondergrond. Belangrijke factoren zijn 
de aanwezigheid en eigenschappen van zand-
lagen die onder de dijk doorlopen en de 
eigenschappen van de deklaag: de kleilaag die 
loopt vanaf het maaiveld tot de top van de 
onderliggende zandlaag. Voor piping moet 
deze laag eerst opbarsten onder invloed van 
oplopende waterspanningen in het onderlig-
gende zand. Met name de dikte en het 
gewicht van de deklaag spelen dus een grote 
rol. 
Er is veel onderzoek gedaan naar piping, 
waarbij de nadruk tot nu toe vooral heeft 
gelegen op het rivierengebied, omdat dit het 
meest pipinggevoelige gebied van Nederland 
is. Dit komt door de combinatie van veel en 
goed doorlatende zandlagen in de onder-
grond en niet al te dikke deklagen. Het onder-

zoek bestond onder andere uit schaalproeven, 
proeven waarbij het pipingproces nagebootst 
wordt op schalen die variëren van decimeters 
tot wel twintig meter. Het zand dat hierbij 
gebruikt werd bestond volledig uit rivierzand 
en dan met name uit gekocht rivierzand met 
een nauwe korrelgrootteverdeling, zonder silt 
en lutum. Deze proeven, in combinatie met 
allerlei modellering, hebben uiteindelijk 
geleid tot de rekenregel van Sellmeijer die 
momenteel gebruikt wordt om de kans op 
piping bij dijken te beoordelen. De belangrijk-
ste parameters die de ondergrond beschrijven 
in dit model zijn de diktes van de zand- en de 
deklaag, de d70 (korrelgroottemaat) en de 
horizontale doorlatendheid van de zandlaag. 
Het toepassingsbereik van het model is zand 
met een d70 van 150-500 micrometer.

 Getijdenzand / Terug naar getijden-
zand. Wat wordt er precies bedoeld met getij-
denzand? Feitelijk is dit al het zand dat is 
afgezet in gebieden waar eb en vloed voor-
komt. In Nederland komt dit type zand dus 
veel voor, onder zo’n duizend van de 3500 
kilometer primaire dijken, en dan vooral in 

Figuur 1. Generiek faalpad voor piping met 
daarin de verschillende tussenstappen. 

Geel=zand, oranje=klei, blauw=water

Er is veel onderzoek gedaan naar piping, 
waarbij de nadruk vooral heeft gelegen 
op het rivierengebied

gebieden die nu ook nog langs de kust liggen. 
In deze gebieden worden niet of nauwelijks 
zandmeevoerende wellen waargenomen. Dit 
type wel is een geconcentreerde kwelbron die 
ook zand naar het oppervlak brengt en daar-
mee een belangrijk signaal vormt dat een 
gebied gevoelig is voor piping. Ondanks hun 
schaarse voorkomen van geconcentreerde 
kwelbronnen worden ook in gebieden met 
getijdenzand veel dijken afgekeurd op (moge-
lijke) piping. De Nederlandse waterwereld zit 
hier een beetje mee in de maag. Hoe is deze 
discrepantie te verklaren? Een belangrijk ver-
schil tussen hoogwater langs de kust en in de 
rivier is dat het hoogwater in de rivier veel 
langer duurt. Een nog belangrijker verschil is 
dat getijdenzand zo enorm anders is dan 
rivierzand, en al helemaal anders dan het 
zand gebruikt tijdens de eerdere schaalproe-
ven. Getijdenzand is namelijk veel fijner, bevat 
relatief veel lutum en silt en daarnaast ook 
nog individuele kleilaagjes. Allemaal aspecten 
die veel invloed hebben op de doorlatendheid 
van het pakket en de mogelijkheden voor zand 
om los te komen. En dus op piping.
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 Schaalproeven / Om het onderzoek 
naar piping in getijdenzand in gang te zetten 
is in 2018 een pilot gestart waarbij ‘vers’ getij-
denzand in de kleine schaalproefopstelling bij 
Deltares is ingebouwd. Dit zand werd opge-
haald uit de Grevelingen, van een locatie waar 
de Grevelingen verdiept werd. Het zand werd 
ingebouwd en meerdere proeven, identiek aan 
de eerdere proeven op rivierzand, werden uit-
gevoerd. Al snel bleek dat dit type zand inder-
daad veel minder gevoelig voor piping is dan 
rivierzand. Waterspanningen moesten twee tot 
drie keer hoger worden opgevoerd dan de 
modellen aangeven om een pipingproces te 
laten starten. Ook aanvullende schaalproeven, 
dit keer met getijdenzand uit de kwelders van 
Friesland, hebben dit beeld bevestigd. Wat nu 
als alle dijken op getijdenzand ook twee tot 
drie keer sterker zijn, hoeveel versterkingen en 
geld zou dat wel niet besparen? Er is maar een 
manier om dat uit te zoeken… 
Er zijn verschillende oorzaken waardoor getij-
denzand minder gevoelig voor piping is. 
Waterspanningen lopen bijvoorbeeld minder 

snel op doordat getijdenzand veel anisotroper 
in doorlatendheid is dan rivierzand. Hiermee 
wordt bedoeld dat de verticale doorlatend-
heid veel lager is dan de horizontale doorla-
tendheid. De eerste kan wel een factor tien 
lager zijn, terwijl dit in rivierzand meestal 
een factor drie scheelt. Deze kennis werd 
opgedaan tijdens een project langs het Spui 
(Waterschap Hollandse Delta), waar Fugro en 
Deltares onderzoek deden naar de invloed 
van anisotropie. Een andere belangrijke oor-
zaak is de sterkere cohesie van het zand door 
de aanwezigheid van lutumdeeltjes en bio-
films, plakkerige substanties in getijdenzand 
die ontstaan door biologische activiteit. De 
sterkere cohesie zorgt ervoor dat het zand 
minder snel in beweging komt, een proces 
dat versterkt wordt door de inbedding van 
zandkorrels in een fijne matrix. En mocht er 
een pipe ontstaan, dan moet deze zich ook 
nog een weg banen door een doolhof van 
zand, silt en kleilaagjes.
Al deze nieuwe kennis leidde tot groot 
enthousiasme bij het Wetterskip Fryslân. 
Samen met hen werd door Deltares en Fugro 
een plan voor een grootschalige pipingproef 

Links: Opzet van kleine schaalproef. Het water in 
de grijze emmer zorgt voor druk via een slang die 
aan het bakje verbonden is. Door een 
communicerend vat aan de uitstroomkant van het 
bakje stapsgewijs te verlagen wordt kan het verval 
vergroot worden. 
Boven: De zichtbare pipe groeide van links naar 
rechts. De kleine doorzichtige slangetjes zijn 
druksensoren; de grote slang links voert het 
kwelwater af.

Figuur 2. Schets van de gebruikte proefopstelling. In een dijk worden infiltratiebuizen geplaatst 
waarmee water het getijdenzand ingebracht kan worden. Het getijdenzand is aan de onder- en 
bovenkant afgesloten door een weinig doorlatende klei- en/of veenlaag en aan drie kanten door 
damwanden. Aan de open kant van de U-vormige damwandconstructie wordt de deklaag weggehaald.

In gebieden met getijdenzand 
worden veel dijken afgekeurd op 
(mogelijke) piping
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opgesteld om de resultaten van de kleine 
schaalproeven te kunnen valideren. Het plan 
werd ingediend bij en goedgekeurd door het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
van Nederland. 

 Damwanden in U-vorm / Hoe boots 
je een hoogwater na? Een eerste idee was om 
een soort badkuip van damwanden tegen een 
kering te bouwen en die vervolgens te vullen 
met water. Maar omdat getijdenzand zoveel 
minder pipinggevoelig is, moet het water in 
de badkuip erg hoog staan, zelfs een stuk 
hoger dan de beschikbare kering. Niet haal-
baar dus. Het alternatief dat we uiteindelijk 
kozen bestaat uit het plaatsen van infiltratie-
buizen waarmee water in het getijdenzand 
gebracht kan worden (Figuur 2). Om het water 
de goede kant op te sturen wordt het getijden-
zand aan drie kanten afgesloten met damwan-
den in een U-vorm van twaalf meter breed en 
tien meter lang. In het proefgebied was de 
deklaag drie meter dik, het getijdenzand twee 
meter dik, liggend op kleiige afzettingen.
Tijdens de proef werd de dikke deklaag in eer-
ste instantie ontgraven tot zo’n 0,7 meter 

boven het getijdenzand, om vervolgens met 
een handboor een uittredepunt te maken. 
Daarna werd het waterniveau in de infiltra-
tiebuizen langzaam opgehoogd om de druk 
op te bouwen. Deze drukopbouw werd geme-
ten met waterspanningsmeters en met elek-
trische weerstandsmetingen. 
Stroomsnelheden in het boorgat bleven echter 
laag, het pipingproces kwam niet op gang. 
Daarop werd het uittredepunt aangepast en 
een 0,5 meter brede buis ingeslagen tot het 
getijdenzand en vervolgens uitgeruimd, zodat 
de bodem van de buis uit de top van het getij-
denzand bestond. Al snel ontstonden toen wel-
letjes en later ook zandmeevoerende welletjes. 
De druk in het getijdenzand werd echter zo 
hoog, dat er steeds meer lekkage langs de dam-
wanden en de monitoring begon op te treden. 
Uiteindelijk bleek dit de zwakke schakel en 
kwamen we niet verder dan de fase met zand-
meevoerende welletjes (stap 4 in Figuur 1). 
Proef mislukt? Nee, toch niet. De druk die we 
hadden gecreëerd was al twee maal hoger dan 
de druk waarbij volgens de modellen een volle-
dige pipe had moeten ontstaan. Met andere 
woorden: het getijdenzand in Friesland is 

minimaal twee maal sterker dan volgt uit de 
modellen, en daarmee bevestigt de proef de 
resultaten van de kleine schaalproeven. 

 Hedwigepolder / Maar we zijn er nog 
niet. Om de kans op piping in getijdengebie-
den echt anders te gaan beoordelen, zijn er 
nog aanvullende proeven nodig. Ook moet 
nog veel werk worden verzet op het gebied 
van modellering en inbedding van de resulta-
ten in de wettelijke beoordelingsinstrumenta-
ria. De volgende halte in dit proces zijn ver-
schillende grote veldproeven in het Living Lab 
van de Hedwige-Prosperpolder in Zeeland/
Vlaanderen. Deze polders worden de komen-
de jaren ontpolderd en samengevoegd met 
het bestaande natuurgebied van het Land van 
Saeftinghe. De grote dijken die er nu omheen 
liggen worden verwijderd en het gebied kan 
gebruikt worden als speeltuin voor allerlei 
onderzoekers. Deltares, Fugro en Waterschap 
Hollandse Delta zullen hier in 2021 verschil-
lende pipingproeven uitvoeren. Daarna zul-
len nog vele schaalproeven in het lab volgen. 
Als door ons onderzoek slechts één kilometer 
dijk niet versterkt hoeft te worden is de inves-
tering van dit onderzoek al terugverdiend. De 
verwachting is dat tientallen kilometers uit-
eindelijk niet versterkt hoeven te worden.
Beide proefgebieden liggen in uithoeken van 
ons land. Zelfs hotels zijn niet dichtbij, van-
daar dat het slapen in een tent naast de proef 
nog niet zo’n  gek idee is. Maar het verleidt 
ook om constant bij de proef te zijn, zelfs als 
je dienst feitelijk voorbij is. En als je dan uit-
eindelijk in je slaapzak ligt voor een paar uur-
tjes slaap, dan blijkt het platteland toch niet 
zo stil als je dacht. Dat zal in de Hedwigepol-
der vast anders zijn.

Marc Hijma
Senior Geoloog, Deltares

Projectleider Gert-Ruben van Goor (Fugro) en ik (links op foto) hebben er zin in. 
Wat wil je ook met dit soort weer?

Het getijdenzand in Friesland is 
minimaal twee maal sterker dan 
volgt uit de modellen
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  Ibbenbürener zandsteen / Bij het stadje Ibbenbüren, 
tussen Rheine in Westfalen en Osnabrück in Nedersaksen, 
komt het Carboon aan de oppervlakte. Op de Schafberg vor-
men deze zandstenen uit het Westfalien C en D tot vijftig 
meter dikke pakketten en ze worden zowel als steenslag en 
als bouwsteen gewonnen. Het zijn grauwe tot bruinig gele, 
middel- tot grofkorrelige zandstenen die hun expressie 
deels ontlenen aan de vele rode en bruine ijzerrijke banden 
en kringen, en aan conglomeratische niveaus en grindsnoer-
tjes met melkkwarts en afgeronde schalies. De zandsteen 
zelf bestaat voor circa tachtig procent uit kwarts, met daar-
naast gesteentefragmenten en wat glimmers.

De zandsteen is vanouds in de regio gebruikt, bijvoorbeeld 
aan de Sint-Petridom in Osnabrück en in vele barokke 
gevels daar; soms voor de volledige gevel, soms alleen voor 
de plint met daarop opgaand werk in Osning zandsteen uit 

het Krijt. In de negentiende eeuw, met de ontwikkeling van 
de spoorwegen, wordt de steen in Duitsland een concurrent 
van de Bentheimer zandsteen. Een mooie toepassing uit die 
periode is de Sint-Antoniusbasiliek in Rheine (1899-1905), 
een neoromaanse interpretatie van een Ottoonse keizers-
dom, ontworpen door de Nederlandse architect Frans 
Klomp. Tegenwoordig wordt deze zandsteen in Duitsland 
veel als gevelplaten verwerkt. 

In Nederland is de Ibbenbürener zandsteen slechts spora-
disch gebruikt. Een voorbeeld zijn de zegenende Christus en 
knielende Petrus van het Heilig Hartbeeld voor de Sint-
Petruskerk in Uden van beeldhouwer Wim Harzing uit 1930.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Westbouw van de Sint-Antoniusbasiliek 
in Rheine.

Groeve in Ibbenbürener zandsteen (groeve Schwabe)
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Veldwerk in tijden 
van corona
Veldwerkgebied (zonder studenten) in 
Orcau, Catalonië. Onderin (links) 
distale prodeltaïsche mergels en 
zandstenen (hyperpycnieten) en 
bovenin (rechts) littorale zandstenen 
van het Campanien–Maastrichtien 
(Formatie van Arén). De opeenvolging 
toont een shallowing-upward trend 
veroorzaakt door de uplift van de Sant 
Corneli anticline. 
Foto: João P. Trabucho Alexandre

Vraag een geoloog naar goede herinneringen aan haar/zijn 
studietijd en tien tegen een zal het antwoord het woord ‘veldwerk’ 
bevatten. Veldwerk: stenen zien in het echt, voelen, leren kijken, 
oog krijgen voor afmetingen in ruimte en tijd, voor variatie en 
variabiliteit op grote tot heel kleine schaal; plannen, organiseren. 
Een ervaring van onschatbare waarde. Maar dan komt door een 
virus dat veldwerk tot stilstand. Wat nu? Een rondgang langs de 
Nederlandse aardwetenschappelijke opleidingen.

. veldwerk
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Ja, wat nu? Als we niet het veld in kunnen, hoe 
kunnen geologen in spé dan hun veldervaring 
opdoen? Om het spreekwoord te parafraseren: 
als de student niet tot de berg kan komen, hoe 
kan de berg dan tot de student gaan?
Uit de antwoorden die we op onze vragen kre-
gen blijkt één ding heel duidelijk: men heeft 
alles op alles gezet om de studenten een alter-
natief te bieden dat de werkelijkheid zo dicht 
mogelijk benadert. Creatief en gedreven. Zo 
heeft de Vrije Universiteit Amsterdam een vir-
tueel veldwerkgebied ‘gebouwd’ waarin de stu-
denten achter hun computer kunnen rondlo-
pen en waarnemingen kunnen doen. Om dat 
voor elkaar te krijgen reisden, toen de grenzen 
in het voorjaar weer open gingen, vier docen-
ten in twee auto’s spoorslags naar Spanje om 
stenen te verzamelen, foto’s te nemen, metin-
gen te doen en op locatie kennisclips (een 
video van vijf à tien minuten waarin je een 
specifiek thema toelicht) te maken. Met dat 
materiaal werkten de studenten in kleine 
groepjes afwisselend op de universiteit, waar 
ze het fysieke materiaal konden bestuderen en 
in het landschap plaatsen, en thuis in de virtu-
ele ‘werkelijkheid’, waar op aangegeven plaat-
sen vragen werden gesteld en opdrachten wer-
den gegeven. Google Earth bleek onmisbaar!
Ook de eerstejaars VU studenten geologie en 
fysische geografie die normaliter in Brabant 
een oefening doen aan de hand van boringen 
langs een tracé van west naar oost op de Bra-
bantse Wal, deden dat dit jaar op alternatieve 
wijze. Na een inleidende virtuele excursie haal-
den zij boorgegevens op uit de database van 
het DINOloket (waar de gegevens van de afgelo-
pen 25 jaar VU-boringen zijn opgeslagen), en 
op basis daarvan bepaalden zij hun boortran-
secten om, zoals de opdracht was, de ont-
staansgeschiedenis van de Nederlandse kust-
vlakte te reconstrueren. De begeleiders waren 
verrast hoe snel en effectief de studenten de 
gegevens wisten te vinden en gebruiken.

 Binnen en buiten / Ook in Delft moest 
een oplossing gezocht worden voor de 
Bachelor en Master veldwerken. Een eerste-
jaarscursus reisde digitaal naar de Ardennen 
en de Eifel, waarbij aan de hand van foto’s van 

de excursiepunten vragen beantwoord moes-
ten worden. Volgens de studenten leerzaam, 
maar niet makkelijk. Het tweedejaars karteer-
werk in Zuid-Frankrijk werd, in de hoop dat er 
toch gereisd kon worden, voorbereid met satel-
liet- en luchtfoto’s, geologische kaarten, litera-
tuur, en Google Street View. Daarmee werd een 
voorlopige interpretatie van het gebied 
gemaakt, inclusief een veldplan van te bezoe-
ken locaties. In de laatste twee weken van de 
zomervakantie kon het veldwerk gedeeltelijk, 
vrijwillig, en onder strenge condities, gelukkig 
toch plaatsvinden. De studenten trokken op in 
groepjes van drie, regelden zelf hun vervoer en 
verblijf en hadden alleen contact met begelei-
ders, niet met andere studenten. Gelukkig is er 
niemand besmet geraakt.
Het veldwerk voor de Masteropleiding werd in 
eerste instantie verschoven naar begin sep-

tember, maar struikelde alsnog toen het 
gebied in Noord-Spanje rood kleurde. Dit veld-
werk is nu uitgesteld tot 2021.

 In Nederland / Dat thuisblijven niet 
hetzelfde hoeft te zijn als binnen zitten 
bewees het vak Vulnerability Assessments of 
Geo-Ecosystems, onderdeel van de Master 
Aardwetenschappen aan de Universiteit van 
Amsterdam, dat analyseert hoe verschillende 
landschappen op verschillende manieren 
worden gemanaged en beheerd. Dus niet naar 
Tenerife dit jaar, maar drie alternatieven in 
Nederland: Texel (bodemvruchtbaarheid, 
kwetsbaarheid landschappen), Rhenen (veel-
heid gebruiksfuncties en conflicterende 
belangen) en Limburg (landgebruik en geolo-
gie, erosie). Gebieden met een zeer uiteenlo-
pende geschiedenis en ontwikkeling, maar 

De voordelen van schetsen in het veld: bewust kiezen wat je wel en niet tekent, 
en bepalen wat je verderop verwacht tegen te komen.
Veldboekje en foto: João P. Trabucho Alexandre
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alle drie verrassend geschikt om de studenten 
in koppels van twee te leren om goed en kri-
tisch naar het landschap te kijken en zelfstan-
dig hun antwoorden op vragen te laten zoe-
ken.
In Wageningen zijn de excursies en veldwer-
ken aan het eind van het collegejaar afgelast. 
Virtuele excursies met Google Earth en ken-
nisclips, en werken met veldwerkgegevens uit 
voorgaande jaren hebben dat gedeeltelijk 
kunnen opvangen. En verder werden de stu-
denten aangespoord om veldwerk in de omge-
ving van hun verblijfplaats (vaak bij ouders) 
te doen en de gegevens daarna in groepjes 
met anderen te bespreken en analyseren.

 Tremp / Een belangrijk onderdeel van de 
opleiding aan de Universiteit Utrecht (UU) is 
het veldwerk aan het einde van het tweede 
jaar in Tremp. Een ideale omgeving om stu-
denten een bekkenanalyse te laten maken, 
maar dit jaar onbereikbaar. Het thuis-alterna-
tief focuste op twee aspecten: 1) wat doe je 
voordat je met veldwerk begint, en 2) wat doe 
je daarna met de gegevens, welk verhaal kun 
je ermee maken. Bij de voorbereiding werd 
het geografisch informatiesysteen QGIS 
gebruikt, een open source pakket dat niet te 
zwaar is voor een studentencomputer. Onder-
steund door onder meer alle informatie die 
de Geologische Dienst van Catalonië vrij op 
internet beschikbaar stelt, konden de studen-
ten zich buigen over vragen als: wat kun je 
verwachten, waar zou je een ontsluiting wil-
len bekijken, waar verwacht je contacten, 
breuken, welke units ga je tegenkomen, welke 
lithologie, welke facies; maak vast een voorbe-
reidend stratigrafisch log. En met de later 
beschikbaar gestelde velddata werden hekdia-
grammen en paleostroomanalyses gemaakt. 
Een oefening in het interpreteren van gege-
vens, en in het herkennen van de kwaliteit – 
en de beperkingen daarvan.
Met name het onderdeel ‘voorbereiding’ is 
heel goed bevallen, niet alleen bij de UU. Ook 
de Hogeschool Utrecht, waar het gebruikelij-
ke veldwerk op Sicilië voor de cursus ‘Systeem 
Aarde’ van de eerstegraadslerarenopleiding 
niet door kon gaan, noemt dit nadrukkelijk. 

Met de beschikbare hulpmiddelen (foto’s, 
drone beelden, Google Earth, kaarten) is nu 
een goed alternatief ontwikkeld dat ook in 
andere omstandigheden, als een student om 
welke reden dan ook (werk, financiën, visa-
problemen) niet op veldwerk kan gaan, inge-
zet kan worden. Punt van aandacht: een 
goede, laagdrempelige, digitale begeleidings-
structuur.

 Een alternatief? / Alle opleidingen 
hebben creatieve oplossingen bedacht en uit-
gevoerd, maar hoe werkelijk volwaardig kun-
nen alternatieven zijn? Zal, kan, het fysieke 
veldwerk blijvend vervangen worden? Daar-
over zijn de meningen duidelijk: Nee. De 
essentie van veldwerk: de onzekerheden, het 
keuzes moeten maken, het teveel of tekort 
aan data, de heterogeniteit van gesteenten, 
het leren kijken op verschillende schaal, het 
zijn vaardigheden die alleen in het ‘echte’ 
veld geleerd kunnen worden. De digitale 
mogelijkheden zijn veel en goed, en zullen 
waarschijnlijk alleen nog maar beter worden, 
maar het besef van tijd en ruimte kan moei-

Gesteentebeschrijving tijdens alternatief 
veldwerk op de VU. 
Foto: Bernd Andeweg 

Elke velddag stonden op de VU boeken met strak 
georiënteerde kaft klaar om helling en strekking te 
meten. Met Google Earth moest de bijbehorende 
locatie gezocht worden. 
Foto: Bernd Andeweg
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lijk achter het computerscherm worden ver-
kregen. Wel heeft deze zomer voor een stoom-
cursus digitaal onderwijs gezorgd. Daar is 
veel van geleerd, door iedereen.
Naast de vakinhoudelijke beperkingen van 
het digitale veldwerk noemen docenten en 
studenten ook het ‘sociale’ gemis. Met elkaar 
(moeten) werken, met elkaar kunnen overleg-
gen, dat kan niet in een digitale groepsbijeen-
komst. Samen na een velddag een biertje 
drinken en moeilijkheden/vragen/frustraties 
waar je tegenaan bent gelopen bespreken en 
delen, is een ideale manier om te ontspannen 
en weer geïnspireerd te raken. Dat is er niet 
als je thuis alleen achter je scherm zit, en dat 
maakt het werk zwaarder.
Behalve feitelijke digitale mogelijkheden als 
foto’s, 3D-modellen, kennisclips, en niet te 
vergeten Google Earth en andere on-line 
resources en interfaces, zijn er diverse natio-
nale databronnen waar de docenten uit heb-
ben kunnen putten. Denk aan TNO met Geo-
TOP en DINOloket, het AHN (Actueel Hoogte-
bestand Nederland), WEnR (Wageningen Envi-
ronmental Research), het Kadaster. Maar: niet 
alle data zijn even bruikbaar. Vaak zijn alleen 
beperkte, gestandaardiseerde gegevens 
beschikbaar, waar de oorspronkelijke data in 
informeler format mogelijk nuttiger zouden 
zijn. Daar verbetering in te brengen is een 
wens voor de toekomst.

 Hoe verder? / Ondanks alles bleek er 
veel te kunnen, maar er zijn ook zorgen. Prak-
tische zorgen over rooster-technische zaken: 
kun je een online veldwerkvak halftijds volgen 
zonder dat de kwaliteit verloren gaat, kunnen 
we dat wel goed begeleiden?; hoe moeten we 
voor komend seizoen plannen: naar het bui-
tenland of alles digitaal, of een tussenvorm: 
wel naar buiten, maar niet naar Spanje of 
Frankrijk? En hoe zorgen we ervoor dat de 
docenten niet verdrinken in voortdurend aan-
passen en bijsturen? Kunnen zij, en ook de 
PhD-studenten, hun eigen veldwerk wel blijven 
doen? In Utrecht is de ontwikkeling van ‘The 
Utrecht Companion to the Earth’, een app die 
het studentenveldwerk effectiever moet doen 
verlopen en waarvoor de makers in 2019 op 

het NAC de eerste prijs in de posterwedstrijd 
wonnen, stil komen te liggen.
Zorgen natuurlijk ook voor de toekomst van 
studenten: moeten we straks geologen afleve-
ren die nooit het veld in zijn geweest? Die 
niet de gelegenheid hebben gehad zich een 
essentieel onderdeel van het vak eigen te 
maken. En dan gaat het niet zozeer om het 
herkennen van stenen, dat kun je thuis ook 
leren, maar wel om het ontwikkelen van een 
‘gevoel’ voor wat stenen kunnen vertellen 
door hoe, en waar, en in welke samenhang we 
ze zien in de ontsluiting. Veldwerk is soms 
afzien, maar boven alles een leerschool die 
meer dan alleen feitenkennis oplevert.
Over het algemeen toch goed verlopen, dat 
‘veldwerk’. Maar daarin schuilt meteen ook 
een gevaar. Veldwerk is duur en arbeidsinten-
sief. Zal het succes van alle digitale inspan-
ning aangewend kunnen worden als reden 
om het veldwerk dan maar helemaal defini-
tief op te doeken?

 KNGMG / De veldwerkproblemen van de 
opleidingen Aardwetenschappen gaan het 
KNGMG niet in directe, feitelijke, praktische 
zin aan, maar misschien wel in ondersteunen-
de zin. In veel instituten, organisaties en bedrij-
ven is informatie voor handen die zeer nuttig 
zou kunnen zijn voor het (digitale) onderwijs. 
Er zijn commerciële mogelijkheden om jonge, 
pas beginnende geologen fysieke veldkennis bij 
te brengen die ze nu, noodgedwongen, niet tij-
dens de opleiding kunnen opdoen. Zou het 
KNGMG deze partijen bij elkaar kunnen bren-
gen? De verbindende schakel zijn tussen vra-
gers en mogelijke aanbieders? De nieuwe naam 
luidt: KNGMG voor Aardwetenschappers. Voor 
de professionals van nu, maar ook voor de pro-
fessionals van morgen!

Frédérique van Schijndel

Met dank aan (in alfabetische volgorde) Bernd 
Andeweg (VU), Kay Beets (VU), Jan Kees Blom 
(TUDelft), Kim Cohen (UU), Rik Hoedemaker 
(TUDelft), Kenneth Rijsdijk (UvA), Tim Schuring 
(Hogeschool Utrecht/St Bonifatiuscollege Utrecht), 
Harry Seijmonsbergen (UvA), João Trabucho (UU), 
Jacob Wallinga (WUR).

Rik Hoedemaker is een van de Delftse studenten 
die deze zomer, na drie weken digitale voorberei-
ding, toch nog twee weken op veldwerk konden 
gaan. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van La Motte 
Chalancon in het Vocontisch Bekken, moest hij in 
een groepje met twee medestudenten, uitzoeken 
welke processen hun ongeveer vijf bij tien kilome-
ter grote gebied hebben gevormd. Met onder 
andere profielen en een geologische kaart werden 
de bevindingen gerapporteerd. 

Rik: “Ik ben het zeker eens met de zorgen van de 
opleiders. Veldwerk is dé kans voor studenten om 
de kennis uit colleges te koppelen aan de echte 
wereld (ah, dus zó herken je een overschuiving in 
het veld). Ook leer je in het veld hoe je je opgedane 
kennis moet toepassen. Wat doe je als twee obser-
vaties naar verschillende conclusies leiden? Hoe 
betrouwbaar zijn die observaties eigenlijk? Als stu-
denten afstuderen zonder veldwerk, bestaat de kans 
dat ze hun kennis niet goed weten te koppelen en 
aan te passen aan de realiteit, die altijd complexer 
is dan de voorbeelden uit een college.
Daarnaast heeft het veldwerk mij geleerd hoe ik ter 
plekke voorspellingen moet maken over de situatie 
tweehonderd meter verderop. Vooral het gebruik van 
schetsen heeft mij hierbij geholpen. In een schets 
moet je heel bewust kiezen wat je wel en niet tekent, 
en hiermee kan je bepalen wat je verwacht/hoopt 
tegen te komen verderop. Met Google Street View 
kun je dat niet allemaal zien, je kunt geen goede 
inschattingen maken. Dat: snel en kritisch voorspel-
lingen doen aan de hand van data, is voor mij het 
meest waardevolle leerdoel van veldwerk. Daarnaast 
is veldwerk natuurlijk een geweldige manier om 
samen te leren werken en te merken hoe belangrijk 
de groepsdynamiek is voor het uiteindelijke resultaat.
De digitale voorbereiding bood zeker ook voordelen. 
Toen wij in het veld aankwamen, hadden we al een 
goed idee van de belangrijkste elementen in ons 
gebied. We hadden een plan van aanpak en konden 
op de eerste dag meteen aan de slag. En de digitale 
hulpbronnen, zoals Google Earth en Google Street 
View, bleken ook op grote schaal verrassend accu-
raat, b.v. voor het bepalen van formatiegrenzen en 
oriëntaties. Ik zou het dan ook heel goed vinden als 
opleidingen in de voorbereiding op het veldwerk tijd 
inruimen om te focussen op je eigen gebied.”
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 ongeveer 45°49’57” Noord en 6°51’55” Oost / De ijzige 
top van de Mont Blanc (circa 4808 meter), die voor het eerst werd bedwon-
gen op 8 augustus 1786, ligt op de grens tussen Frankrijk en Italië. De 
grillige scheidingslijn tussen beide landen op deze hoogste berg in de 
Alpen is vastgelegd in het Verdrag van Turijn, getekend kort na het einde 
van de Tweede Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1860). Bijgaande 
luchtfoto, genomen in augustus 2020, toont het zuidwest – noordoost 
strekkende Mont Blanc-massief vanuit het westen (zie onderaan voor ver-
klaring van de nummers).

De Mont Blanc-tunnel verbindt Chamonix in de Haute-Savoie (Frankrijk) 
met Courmayeur in de Aosta vallei (Noord-Italië). De bouw van deze 11,6 
kilometer lange tunnel in de periode 1959 - 1962 bood geologen een unie-
ke mogelijkheid om gesteentemonsters te nemen dwars door het Mont 
Blanc-massief. Multidisciplinair onderzoek aan deze monsters heeft veel 
bijgedragen aan een beter begrip van de structurele geologie en de druk/
temperatuur geschiedenis van dit deel van de westelijke Alpen.

Het Mont Blanc-massief en het iets verder naar het noorden gelegen 
Aiguilles Rouges-massief bestaan voornamelijk uit pre-Varistische gneis-
sen, amfibolieten en schisten die in het Laat-Carboon (circa 320 - 305 mil-
joen jaar) door granieten werden geïntrudeerd. Deze kristallijne gesteen-
ten vormden een onderdeel van de door extensie verdunde Europese con-
tinentale korst. In het Laat-Eoceen – Vroeg-Oligoceen werd deze korst 
overschoven door Penninische dekbladen als gevolg van de progressieve 
convergentie tussen de Europese en Adriatische platen. In een latere fase 
van de Alpiene orogenese (Mioceen) kwamen deze twee ‘externe base-
ment massieven’ sterk omhoog door de vorming van een complexe anti-
formale structuur boven een diepere overschuiving (‘sole thrust’) in de 
korst. Beide massieven worden begrensd door intense shear zones en/of 
back-thrusts, en zijn gescheiden door de nauwe Chamonix syncline met 
daarin sterk gedeformeerde Mesozoïsche sedimenten. Metamorfe kalk-
schisten, behorende tot de Penninische dekbladen, zijn goed ontsloten 
rond Courmayeur.

Het Mont Blanc-gebied is een enorme trekpleister voor zowel zomer- (wan-
delen en bergsport) als wintersporten (skiën en snowboarden). Jaarlijks 
gebruiken meer dan een half miljoen mensen de kabelbaan tussen Cha-
monix (1035 meter) en de Aiguille du Midi (3842 meter). Deze granieten 
bergtop biedt spectaculaire vergezichten over steile bergruggen en impo-
sante (maar slinkende) gletsjers in dit hooggebergte. Zo’n twintigduizend 
mensen beklimmen elk jaar de Mont Blanc, langs de relatief korte Goût-
er-route of vanaf de Aiguille du Midi via de Mont Blanc du Tacul en de 
Mont Maudit. Zulke tochten zijn niet zonder risico: per jaar komen hier-
bij tien tot twintig mensen om het leven, met name door lawines, vallen-
de stenen, valpartijen en bevriezing.

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

(1) Mont Blanc, 4808 meter; (2) Mont Blanc de Courmayeur, 4748 meter; (3) Mont Maudit, 4465 
meter; (4) Mont Blanc du Tacul, 4248 meter; (5) Aiguille du Midi, 3842 meter; (6) Refuge de 
Goûter, 3815 meter; (7) Aiguille de Bionnassay, 4052 meter; (8) Dôme de Miage, 3674 meter; (9) 
Aiguille de Tré la Tête, 3930 meter. 
Punten 1, 3, 7, 8 en 9 liggen op of vlakbij de grens tussen Italië en Frankrijk; punt 2 ligt in Italië.
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pen en kwantificeren. In 2018 werd haar 
onderzoek bekroond met de Jason Morgan 
Early Career Award van de American Geophy-
sical Union.
De numerieke modellen die Van Dinther en 
haar groep ontwikkelen, overbruggen twee 
voorheen gescheiden onderzoeksgroepen, die 
nu meer samenwerken om uitdagende en 
belangrijke problemen aan te pakken. Van 
Dinther genereert niet alleen nieuwe onder-
zoeksideeën, maar ontwikkelt deze ook ver-
der door het (mede)werven van ongeveer 2,4 
miljoen euro aan financiering voor haar 
groep. Onlangs heeft ze het concept bedacht 
om weersvoorspellingstechnieken toe te pas-
sen op het inschatten van breukspanningen 
en het voorspellen van terugkerende aardbe-
vingen, waarvoor ze subsidie ontving van het 
DeepNL onderzoeksprogramma van NWO. 
Ook prijst de jury haar lezingen over het com-
bineren van twee ambitieuze carrières en een 
gezin. Deze helpen bij het ontwikkelen van 
beleid en dienen om jonge (aankomende) 
onderzoekers te inspireren. Het benadrukt 
haar positie als rolmodel voor jonge (vrouwe-
lijke) onderzoekers.

Early Career Award / Ieder jaar ontvan-
gen twaalf jonge onderzoekers, drie uit elk 
van de vier wetenschapsdomeinen van de 
KNAW, een KNAW Early Career Award. De 
prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 
euro en een kunstwerk. Het geldbedrag, 
beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademie-
fonds, mag door de winnaars naar eigen 
inzicht worden besteed aan hun onderzoeks-
carrière.  Verder ontvangen alle winnaars ook 
het kunstobject Extended Jewellery van Laura 
Klinkenberg (1992). Dit is een messing schroef 
met een ‘twist’. De twist heb je zowel in de 
wetenschap als in de kunst nodig om tot 
nieuwe ideeën te komen. Ook staat het sym-
bool voor tegendraadsheid in het onderzoek. 
De uitreiking van de KNAW Early Career 
Award vindt plaats tijdens een online bijeen-
komst op 15 februari 2021. 

Bron: UU/KNAW

Het onderzoek van Ylona van Dinther, Assis-
tent Professor in seismotektoniek en aardbe-
vingsmechanica aan de Universiteit Utrecht, 
combineert de expertises van geodynamica 
en seismologie om beter te begrijpen waar-
om, waar en wanneer aardbevingen en tsuna-
mi’s plaatsvinden. Deze kennis is belangrijk 
om de samenleving adequaat voor te bereiden 
en een duurzame toekomst te waarborgen. 
Van Dinther werkt sinds 2018 in Utrecht, 
daarvoor was zij senior onderzoeker en 

Ylona van Dinther wint 
KNAW Early Career Award

Geofysicus dr. Ylona van Dinther (Universiteit Utrecht) is een 
van de twaalf wetenschappers dit jaar onderscheiden met 
een Early Career Award van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van Dinther 
ontvangt de prijs, bedoeld voor jonge wetenschappers die in 
staat zijn om originele en vernieuwende onderzoeksideeën te 
ontwikkelen, vanwege haar baanbrekende onderzoek dat een 
nieuwe onderzoeksrichting in de geofysica heeft geopend.

docent aan de ETH Zürich in Zwitserland 
waar zij een groep van zes promovendi en een 
postdoc leidde. 

Overbruggen / De jury prijst haar ontwik-
kelingen en toepassingen van numerieke 
modellen, die de tektonische tijdschalen van 
gebergtevorming naar de menselijke tijdscha-
len van aardbevingsprocessen overbruggen. 
Hiermee kan ze de risico’s van natuurlijke en 
geïnduceerde seismiciteit en tsunami’s begrij-

.knaw

dr. Ylona van Dinther 
Foto: Universiteit Utrecht



Arwen Deuss, professor of Structure and Com-
position of Earth’s deep interior, ontving de 
NWO Athena Award op 4 december 2020. De 
jury prijst haar inzet voor de totstandkoming 
van een academische omgeving waarin ook 
vrouwen carrière kunnen maken. Met de 
Athena Award wil NWO-domein Exacte en 
Natuurwetenschappen de aandacht vestigen 
op vrouwelijke bèta-wetenschappers die uit-
blinken en daardoor een rolmodel zijn voor 
anderen. Voor beginnende onderzoekers zijn 
rolmodellen belangrijk om te laten zien dat 
een carrière in de wetenschap mogelijk is.  
De prijs bedraagt 50.000 euro, bedoeld voor 
besteding aan het onderzoek van de laureaat.

Vesuvius / De aardbeving van 1992 en een 
schoolreisje naar de Vesuvius maakten de  
aardonderzoeker in Arwen Deuss wakker. Ze 
studeerde aan de Universiteit Utrecht, promo-
veerde in Oxford, was daarna verbonden aan 
Cambridge en keerde in 2014 terug naar 
Utrecht. 
Zelf raakte ze geïnspireerd door de Deense 
seismologe Inge Lehmann. Haar ideeën legden 
de basis voor de wetenschappelijke doorbraak 
van Deuss die, nog als student, het bewijs 
leverde dat de aarde een vaste binnenkern 
heeft, en niet een vloeibare zoals werd 
gedacht. Inmiddels heeft Deuss vele weten-
schappelijke beurzen en prijzen gewonnen, 
zoals een ERC Starting en Consolidator Grant, 
een NWO Vici en de KNAW Ammodo Award. 
De aardwetenschappers die ze opleidt slagen 
er vaak in een succesvolle eigen wetenschap-
pelijke carrière op te bouwen. 

Kernexplosies / Voor natuurkundedocen-
ten op de middelbare school ontwikkelde ze 
een cursus over het binnenste van de aarde 
(Natk4all). Voor het grote publiek deed ze mee 
met vijf afleveringen van de Universiteit van 
Nederland. Afgelopen september was ze nog 
drie kwartier te zien bij VPRO’s Grote Vragen, 
waar ze onder andere vertelde dankbaar 
gebruik te maken van de gegevens van kern-
explosies uit de Koude Oorlog. 

Bron: NWO

Onderzoek naar het binnenste van de aarde, 
dat is het vak van seismologe prof. dr. Arwen 
Deuss (Universiteit Utrecht). Deuss ontving 
deze maand de NWO Athena Award voor 
haar rolmodel als uitblinkende vrouwelijke 
onderzoeker: een wetenschappelijke topper, 
een inspirerende mentor en actief in outreach 
activiteiten.

.nwo

Arwen Deuss wint  
NWO Athena Award

prof. dr. Arwen 
Deuss
Foto: Ed van 
Rijswijk / 
Universiteit Utrecht

21

G
eo

.b
rie

f 7
 / 

8 
// 

20
20



22

G
eo

.b
rie

f 7
 / 

8 
// 

20
20

Nog altijd houden stimuleringspakketten de 
economie mondiaal enigszins overeind. Met 
miljarden aan steungeld hopen overheden 
duurzame investeringen te versnellen. Tegelij-
kertijd heeft de Europese Unie beloofd om 
rond 2050 klimaatneutraal te zijn, en heeft 
China aangekondigd om in 2060 CO

2
-neutraal 

te worden. De verkiezing van een nieuwe presi-
dent brengt de Verenigde Staten mogelijk weer 
terug in het klimaatverdrag van Parijs. Ook 
internationale oliemaatschappijen zoals BP, 
Total en Shell presenteerden plannen waarin 
zij in het vooruitzicht stellen koolstofarme en 
schone energiebedrijven te worden. 

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een in alle opzichten heel 
bijzonder jaar. In een poging de COVID-19 pandemie te beheersen hebben 
volledige of gedeeltelijke lockdowns de energievraag significant doen dalen. De 
huidige crisis zal verstrekkende invloed hebben op de toekomstige vraag naar 
fossiele brandstoffen, schrijven Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns.

Energietransitie 
en de coronacrisis

Grijze wolken boven olieopslagtanks in de 
Yangtzehaven in Rotterdam/Europoort.
Foto: Lucia van GeunsOngeacht wanneer de wereldeconomie weer 

zal aantrekken en wat de vorm van het her-
stel na de pandemie zal zijn, de huidige crisis 
zal vérstrekkende invloed hebben op de toe-
komstige vraag naar fossiele brandstoffen. 
Beschikbaarheid van hernieuwbare energie 
groeit snel, met name in de elektriciteitssec-
tor, omdat de kosten zijn gedaald. Voorspel-
lingen of de vraag naar olie op het punt staat 
te pieken óf dat deze piek al is bereikt, wor-
den door verschillende instituties in hun ana-
lyses beschreven. Recent bracht de IEA (het 
Internationaal Energie Agentschap) de nieu-
we jaarlijkse update van de World Energy 

Outlook uit. Naast de lange termijnvergezich-
ten, was dit keer de meest prangende vraag: 
hoe snel komen we uit de huidige coronacri-
sis?

 Overaanbod fossiel / Voor de vraag 
naar energie, en dus voor de vooruitzichten 
van olie- en gasbedrijven, maakt het veel uit 
of we de komende jaren een snel herstel zul-
len zien of dat 2020 het begin is van een meer 
langdurige crisis. In het eerste geval zien we 

. energie
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in 2022 of 2023 de olievraag alweer het 
niveau van vóór de crisis bereiken en zijn 
krappe oliemarkten een reëel scenario. We 
hebben dan immers een tijd van lage investe-
ringen in nieuwe olieproductie achter de rug. 
Vooralsnog zijn de olie-industrie en OPEC nog 
wel even bezig met het managen van het over-
aanbod. Na de kortstondige olie-oorlog tussen 
Rusland en Saudi-Arabië eerder dit jaar, met 
zelfs een negatieve olieprijs (WTI), is het al 
maandenlang rustig op de oliemarkten. De 
prijs per vat Brent olie schommelt al een tijd-
je rond de 40 – 45 dollar. Vraag en aanbod lij-
ken in evenwicht. De lagere vraag wordt nu 
gecompenseerd (eigenlijk zelfs iets meer dan 
dat) door een lagere OPEC- en schalieoliepro-
ductie. Er hangen nog steeds aanzienlijke 
voorraden boven de markt, al is een begin 
gemaakt met het verminderen hiervan. 
Prijzen worden momenteel vooral bepaald 
door hoe de onvoorspelbare vraag zich verder 
ontwikkelt en in welke mate OPEC-landen 
zich aan de afgesproken verminderingen van 
productie blijven houden. Voor OPEC+, lees 
Saoedi-Arabië en Rusland, is de huidige 40 – 
45 dollar vooralsnog een aanvaardbare mid-
denweg. Een lagere prijs doet de inkomsten 
van OPEC-landen en Rusland te veel pijn. Bij 
een hogere prijs wordt er te veel marktaan-
deel verloren aan andere producenten. 

 Historisch lage gasprijzen / Voor 
gas en LNG (vloeibaar gas) bestond in 2019 al 
een overaanbod, vóór het begin van de huidi-

De grens tussen Nederland en Duitsland bij 
Schoonebeek. Jaknikkers en windmolens staan in 
Duitsland, de pijpleidingen (voor stoom en olie) 
liggen in Nederland.  
Foto: Lucia van Geuns

ge crisis. Dat overaanbod lijkt, ook bij snel eco-
nomisch herstel, minstens aan te kunnen hou-
den tot 2025. Er zijn in 2018 en 2019 nog veel 
nieuwe LNG-projecten opgezet die in de 
komende jaren opgeleverd zullen worden. Als 
de bouw eenmaal goed op weg is, worden der-
gelijke kapitaalintensieve projecten niet meer 
afgeblazen. De Europese gasprijs heeft zich 
inmiddels enigszins hersteld na de historisch 
lage gasprijzen deze zomer. Gazprom heeft de 
uitvoer van Russisch gas al sinds het begin van 
de coronacrisis teruggeschroefd. Deze zomer 
heeft de helft van de LNG-fabrieken in de VS 
stilgelegen. Zelfs in Nederland werd de gaspro-
ductie verminderd toen de prijs onder de ope-
rationele kosten dook. Een Europese gasprijs 
onder de 4 $/mmbtu (mmbtu = miljoen British 
Thermal Units; 1 MMBTU = circa 30 m3 gas) is 
net zomin houdbaar als een olieprijs onder de 
25 dollar.

 Enorme investeringen / Na een snelle 
opleving in april zijn de aandelenkoersen van 
bedrijven als Shell geleidelijk aan steeds verder 
naar beneden gegaan. BP presenteerde in augus-
tus haar nieuwe ambitieuze strategie om vooral 
te groeien in energieproductie uit offshore 
wind. Het bedrijf verwacht in 2030 zo’n veertig 

procent minder olie en gas te zullen produce-
ren. Total legde op de strategie-dag eind sep-
tember veel meer de nadruk op potentiële 
krapte op de oliemarkten na de coronacrisis. 
Het bedrijf investeert niet minder in duurzame 
oplossingen dan BP, maar schetst geen ver-
wachting om op korte termijn substantieel 
minder olie en gas te gaan produceren. Shell 
laat zich nog niet echt in de kaarten kijken. 
Het blijft nog even wachten op het eerste kwar-
taal van 2021 wanneer mogelijk nieuwe plan-
nen worden gepresenteerd. 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de 
producerende staten, waar de inkomsten uit 
olie- en gasexport een belangrijke, en soms de 
belangrijkste bron van inkomsten zijn? De 
meeste landen, met name rond de Arabische 
Golf, staan nog maar aan het begin van hun 
initiatieven om de economieën te diversifië-
ren. Deze programma’s vragen enorme inves-
teringen, hetgeen lastig wordt naarmate (olie)
fondsen afnemen. De mondiale energie-transi-
tie kan op langere termijn leiden tot chaoti-
sche en instabiele situaties in olie- en gas-pro-
ducerende landen. 
De samenleving eist energie die minder ver-
vuiling en uitstoot van broeikasgassen met 
zich meebrengt. Laat de olie- en gasindustrie, 
voor de fossiele brandstoffen die we nu voor-
lopig nog gebruiken, de totale uitstoot van 
broeikasgassen (van productieput tot consu-
ment) zo laag mogelijk houden. Methaanlek-
kages of de energie die nodig is om zware olie 
te produceren en raffineren kan tot wel vijf-
tig procent toevoegen aan de uitstoot van 
broeikasgassen bij de verbranding van olie en 
gas. Daar kan wat aan gedaan worden, en dan 
komen we een stapje dichter bij de klimaat-
doelstellingen van Parijs.

Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns

Jilles van den Beukel is geofysicus en energieanalist, Lucia van 
Geuns is adviseur energie bij The Hague Centre for Strategic 
Studies (HCSS). Dit artikel is (deels) eerder gepubliceerd op 27 
oktober 2020 op IEX.nl: www.iex.nl/Column/508044/
Hoe-snel-komt-olie-uit-de-coronacrisis.aspx 
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   opwarmende     
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zitten, stuur ik graag een digitale kopie van 
mijn thesis toe (zie e-mailadres onderaan).

 Klimaatimpact van methaan / 
Methaanemissies bepalen voor een groot 
gedeelte de klimaatimpact van een ecosys-
teem. Dit komt doordat CH

4
 een 34 tot 86 

keer grotere klimaatimpact heeft dan CO
2
, 

met name doordat een CH
4
-molecuul veel 

meer warmte absorbeert dan een CO
2
-mole-

cuul. Een CH
4
-molecuul in de atmosfeer heeft 

slechts een korte levensduur, doordat het rea-
geert met hydroxylradicalen (OH•) en stapsge-
wijs wordt omgezet naar CO

2
. De atmosferi-

sche halfwaardetijd  van een CH
4
-molecuul is 

ongeveer negen jaar. Hierdoor heeft CH
4
 op 

korte termijn (twintig tot honderd jaar) een 
sterk klimaateffect. 
Sinds de start van de Industriële Revolutie is 
een sterke toename in atmosferische CH

4
-con-

centraties te zien. Deels komt dit door de ver-
werking en verbranding van fossiele brand-
stoffen, maar vooral door microbiële activiteit 
in bijvoorbeeld afvalbergen, koeien en 
natuurlijke ecosystemen. Deze natuurlijke 
ecosystemen ondervinden flinke effecten van 
opwarming, hetgeen ook kan leiden tot toe-
names in CH

4
-productie in de toekomst. Hoge-

re CH
4
-concentraties in de atmosfeer kunnen 

behoorlijk bijdragen aan de opwarming van 
de aarde. 
Over het algemeen worden microben actiever 

Door het opwarmen van de aarde is permafrost in noordelijke toendragebieden 
steeds verder aan het ontdooien. Organisch materiaal dat tienduizenden jaren 
bevroren was, is plotsklaps weer afbreekbaar. Klimaatwetenschappers waarschuwen 
dat de ontdooiende permafrost mogelijk kan leiden tot een toename van het sterke 
broeikasgas methaan (CH4). Het zijn echter microbiologen die op deze vraag het 
beste antwoord kunnen geven. Twee verschillende groepen micro-organismen 
bepalen uiteindelijk hoeveel methaan een ecosysteem uitstoot (of opneemt). 
Promovendus Michiel in ‘t Zandt (Radboud Universiteit) bestudeerde voor zijn 
promotieonderzoek de invloed van klimaatverandering op verschillende facetten van 
de methaancyclus. 

We leven in een microbiële wereld. Micro-
organismen waren de eerste levensvormen op 
aarde en ze hebben haar gevormd tot wat zij 
vandaag de dag is. Gedurende die ontwikke-
ling heeft een breed scala aan microbiële pro-
cessen plaats gevonden in afwezigheid van 
zuurstof. Een van deze processen is de laatste 
stap in anaerobe degradatie van organisch 
materiaal: de productie van methaan (CH

4
), 

ofwel de methanogenese. Dit proces wordt 
uitgevoerd door micro-organismen die beho-
ren tot de Archaea. Het geproduceerde 
methaan diffundeert naar de oppervlakte 
waar het de methaaneters, ofwel de methano-
trofen, ontmoet. Deze micro-organismen vor-
men een biologische methaanput. Tezamen 
vormen de methanogenen en methanotrofen 
de methaancyclus. De balans tussen beide 
groepen micro-organismen bepaalt uiteinde-
lijk hoeveel methaan een ecosysteem uitstoot.
Voor mijn promotie-onderzoek aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen werkte ik bin-
nen het Netherlands Earth System Science 
Centre (NESSC), een virtueel onderzoekscen-
trum waarin wetenschappers van vijf institu-
ten samenwerken aan klimaatonderzoek. Mijn 
onderzoek richtte zich op de invloed van kli-
maatverandering op de micro-organismen in 
de methaancyclus. In dit artikel ga ik in op de 
verschillende projecten waaraan ik tijdens 
mijn promotie heb gewerkt.  Wie benieuwd is 
naar alle details en de artikelen die hierachter 

Links: Polygoonvormige toendra in 
Siberië met karakteristieke kleine 
smeltmeren. 
Foto: Susanne Liebner

Boven: Een degraderende ijswig in 
polygoonvormige toendra. Op de foto is 
goed te zien hoeveel ijs zich in deze 
permafrost bevindt. Wanneer dit ijs 
smelt, vormen er kleine smeltmeren. 
Foto: Torsten Sachs
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Figuur 1. Vorming van smeltmeren in ijsrijke permafrost (Yedoma) in een 
opwarmende wereld. De actieve bovenlaag, in bruin, is de laag met 
vegetatie die in de zomer ontdooit. De “Ice Wedge” is een ijswig die bij 
ontdooiing kan leiden tot de vorming van kleine smeltmeren. Wanneer de 
dooi doorzet zal dit leiden tot de vorming van grotere smeltmeren met 
dikkere sedimentlagen: “Stage IV”.

Figuur 2. De methaanproductie bij 4°C en 10°C na de toevoeging van 
verschillende substraten voor CH4-productie. De insert laat de incubatie met 
waterstof en koolstofdioxide zien; hierbij was de omzetting naar methaan niet 
efficiënt (<5%). De experimenten met trimethylamine (TMA) en acetaat laten 
beide een sterk effect zien met op de korte termijn (<150 dagen) een sterk 
temperatuurs-effect en op de langere termijn (>150 dagen) een 
substraatlimitatie.

Wanneer de temperatuur toeneemt van vier 
naar tien graden Celsius lijkt er inderdaad meer 
methaan te worden gemaakt

Figuur 3. De samenwerking tussen aerobe 
methanotrofen (groen) en anaerobe 
methanogenen (magenta) in een 
membraanbioreactor. Links: De opzet van de 
bioreactor waarin methanogenen  
en methanotrofen groeien. Midden: De 
voorspelde samenwerking tussen methanogenen 
en methanotrofen. De methanogenen zetten 
acetaat om in CH4 dat vervolgens door de 
methanotrofen met zuurstof wordt omgezet in 
CO2. Rechts: FISH (Fluorescence In Situ 
Hybridization) microscopische beelden van de 
methanogenen en methanotrofen in de 
bioreactor. De doorsnede van deze cluster is 
ongeveer tien tot twintig micrometer (μm).
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wanneer het warmer wordt. Dat betekent ook 
dat methanogenen en methanotrofen actie-
ver worden en dat in bodems en sedimenten 
het organisch materiaal sneller wordt afge-
broken. Dit kan leiden tot een positieve terug-
koppeling waarin de opwarming van de aarde 
leidt tot hogere broeikasgas-emissies, hetgeen 
weer leidt tot verdere opwarming van de 
aarde, enzovoorts. 

 Dooiende bodems / Het Arctisch 
gebied warmt sneller op in vergelijking met 
de rest van de aarde. Dit komt door een pro-
ces dat de ‘Arctic Amplification’ wordt 

Boorkernen nemen tijdens een expeditie van onderzoeksschip Pelagia in de 
Noordzee om veenlagen te bemonsteren. 
Foto’s: Tanya Lippmann, VU Amsterdam

komen van het organisch materiaal kunnen 
profiteren. Afhankelijk van lokale condities 
kan dit tot hoge CH

4
-producties leiden, zo 

blijkt uit een groot aantal onderzoeken in het 
Arctisch gebied. 
Een belangrijk onderdeel van een opwarmend 
Arctisch gebied vormen de thermokarstme-
ren, ofwel smeltmeren. Deze vormen zich 
wanneer ijsrijke permafrost (Yedoma) ontdooit 
(Figuur 1). In deze meren is veel organische 
koolstof aanwezig, waardoor alle zuurstof snel 
wordt geconsumeerd en er anoxische condi-
ties ontstaan, ideaal voor de productie van 
methaan. Uit het onderzoek dat we samen 
met onderzoekers Ove Meisel, Joshua Dean en 
Han Dolman van de Vrije Universiteit Amster-
dam (VU) gedaan hebben aan smeltmeren in 
Alaska blijkt dat, wanneer de temperatuur 
toeneemt van vier graden Celsius naar tien 
graden Celsius (de voorspelling van het IPCC 
voor het einde van de 21ste eeuw), er inderdaad 
meer CH

4
 wordt gemaakt (Figuur 2). Daarnaast 

blijkt dat er ook meer CH
4 
wordt geconsu-

meerd. De limiterende factor is uiteindelijk 
vooral de hoeveelheid beschikbare voedings-
stoffen. Onder de streep lijkt het dat er bij 
opwarming relatief meer CH

4
 wordt gemaakt 

dan dat er wordt opgegeten. 
Eenzelfde effect in CH

4
-productie zagen we 

ook in permafrostbodems die we gedurende 
meer dan vijf jaar aan temperaturen boven 
nul hebben blootgesteld. Daarbij bleek dat de 
microbiële gemeenschap zich in enkele jaren 
kan aanpassen om ook het lastigst af te bre-
ken organisch materiaal om te zetten in CH

4
. 

Een niet zo mooi vooruitzicht voor de toe-
komst van de permafrostgebieden.

 Veenlagen in de Noordzee / In elke 
ijstijd, ook tijdens de laatste, was er op de 
plek van de huidige Noordzee een uitgestrekt 
moerasland. Hier werd veel koolstof vastge-
legd in veenlagen, dezelfde veenlagen die we 
nu nog op veel plekken in Nederland kunnen 
zien. In het vroege Holoceen, zo’n elfduizend 
jaar geleden, begonnen ijslagen te smelten, 

genoemd: veranderingen in de netto stra-
lingsbalans van alle broeikasgassen in de 
atmosfeer hebben een sterker effect op de 
gemiddelde temperatuur op de Noord- en 
Zuidpool dan op de gemiddelde temperatuur 
van de hele planeet. Doordat een groot 
gedeelte van het Arctisch gebied zich op het 
vries-dooi-kantelpunt bevindt, kan een beetje 
opwarming dus al leiden tot een kanteling 
met alle gevolgen van dien. Grote hoeveelhe-
den organische materialen die voor vele tien-
duizenden jaren bevroren waren, ontdooien 
plots. De micro-organismen zijn de eersten 
die van de opwarming en het beschikbaar 
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steeg de zeespiegel en werden veengebieden 
in het gebied tussen Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken bedekt door sedi-
ment en zeewater. 
Onderzoek van Tanya Lippmann van de VU 
toonde aan dat in deze veenlagen CH

4
 zit 

opgeslagen. Ik heb de methanogenen uit deze 
tienduizend jaar oude veenlagen bestudeerd 
en in het laboratorium bleken zij snel actief 
te worden na toevoeging van trimethylamine 
(TMA) en methanol (Figuur 4). Maar in deze 
veenlagen konden we geen methanotrofen 
vinden. Er is dus wel potentie voor CH

4
-pro-

ductie, maar niet voor consumptie. We von-
den echter geen aanwijzing dat er in de toe-
komst veel CH

4
 uit deze veenlagen zal komen. 

Met naar schatting een koolstofopslag van 
0,74 gigaton alleen al in het Noordzee-bekken, 
vormen deze verdronken veensystemen een 
belangrijke koolstofopslag in een verande-
rend klimaat.

 Microbiële omzetting / Ook steen-
kool vormt een belangrijke koolstofopslag. 
Veel steenkoollagen, waaronder de harde sub-
bitumineuze steenkool, zijn ontstaan in het 
Mesozoïcum dat ongeveer 250 miljoen jaar 
geleden begon. De steenkoolvoorraden op 
aarde bevatten een gigantische hoeveelheid 
koolstof, ongeveer achtduizend petagram, 
ofwel het gewicht van zo’n tachtig miljoen 
mammoettankers.
Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijk-
heid om koolstof uit kolen microbieel om te 
zetten in CH

4
. Dit is interessant omdat veel zwa-

veldioxides (SO
x
) en zware metalen vrijkomen 

bij directe verbranding van steenkool. Microbië-
le omzetting gebeurt echter niet zomaar: kolen 
bevatten veel koolstof, maar zijn arm aan ande-
re voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor. Na 
toevoeging van deze stoffen in een kolenmijn 
zagen Sabrina Beckmann en Mike Manefield 
van de University of New South Wales in Austra-
lië dat er CH

4
 werd geproduceerd. Dat resultaat 

leek veelbelovend, echter uit ons microbieel 
onderzoek bleek dat, hoewel de microbiële 
gemeenschap zich langzaam aanpast om kolen 
af te kunnen breken, sub-bitumineuze steen-
kool niet werd omgezet in CH

4
. Bovendien, zelfs 

Methanogenen spelen mogelijk een 
rol bij corrosiebescherming

 Een intensieve samenwerking / De 
microbiële CH

4
-cyclus kun je ook in het lab 

opzetten en bestuderen. Bioreactoren zijn 
hiervoor ideaal. Dit zijn kleine lab-ecosyste-
men, vaak met een volume onder de tien liter, 
waarin je de milieucondities heel precies kunt 
nabootsen en aanpassen. Wij hebben een bio-
reactor gebruikt om methanogenen en aerobe 
methanotrofen samen te laten groeien. Aange-
zien  methanogenen CH

4
 maken en geen zuur-

stof kunnen verdragen, terwijl methanotrofen 
CH

4
 en zuurstof nodig hebben, verwachtten 

we een nauwe interactie waarbij beide soorten 
elkaar helpen en beschermen. Dit was inder-
daad wat we aantroffen. We vonden klompjes 
van methanogene cellen met daaromheen een 
beschermende laag van methanotrofe bacteri-
en (Figuur 3). Dit betekent dat in bijvoorbeeld 
(smelt)meren het geproduceerde CH

4
 direct 

kan worden omgezet na productie. Zo probe-
ren we met diverse methoden beter in kaart te 
brengen hoe microben reageren op, en bijdra-
gen aan, een veranderend klimaat. Soms kan 
dat dus allemaal thuis, in het lab.
Het is belangrijk om te beseffen dat verschil-
lende soorten micro-organismen, dus metha-
nogenen, methanotrofen maar ook andere 
microbiële gilden, verschillend reageren op 
veranderingen in het milieu. De respons van 
een ecosysteem is dus afhankelijk van een 
veelheid aan biotische en abiotische factoren. 
Dit zeer complexe geheel bepaalt uiteindelijk 
de ratio van CH

4
- en CO

2
-emissies en daarmee 

dus de klimaatimpact van een ecosysteem. 
Door mijn onderzoek en het onderzoek van 
vele anderen leren we dit steeds beter te 
begrijpen. Klimaatverandering is veel meer 
dan een lineair gevolg van een enkele oorzaak 
en vereist dan ook een holistische, multidisci-
plinaire benadering om begrepen en aange-
pakt te worden. Hierbij zijn onderzoeksorga-
nisaties als het NESSC van cruciaal belang. 

Michiel in ‘t Zandt
m.intzandt@science.ru.nl /  
microbe.mitz@gmail.com

Michiel in ‘t Zandt promoveerde op 9 december 
in de Senaatszaal van de Radboud Universiteit 

in Nijmegen.

wanneer CH
4
-productie vanuit steenkool succes-

vol is, blijft het een fossiele brandstof met nega-
tieve klimaatinvloeden, en dus niet de energie-
bron van een duurzame toekomst.
Sommige ontdekkingen zijn echt een grote 
verrassing. Bij een onderzoek naar de betrok-
kenheid van microben bij corrosiebescher-
ming van ijzeren damwanden vonden we een 
mogelijk nieuwe rol voor methanogenen. De 
ijzeren damwanden, die worden gebruikt om 
dijken en kanalen te beschermen tegen ero-
sie, worden na circa vijftig jaar verwijderd. 
Het bleek echter dat in de bodems complexe 
interacties optreden tussen de damwanden 
en micro-organismen. De damwanden roest-
ten daardoor helemaal niet weg en hadden 
veel langer meegekund. Door gebruik te 
maken van sequencing-technieken hebben we 
ontdekt dat methanogenen mogelijk een rol 
spelen bij deze corrosiebescherming. Voor de 
toekomst kan dit een enorme winst opleveren 
in de toepassing  van deze damwanden.

Michiel in ‘t Zandt
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Aardwetenschappelijke road books

Aardwetenschappelijk aan je trekken komen 
vanuit je luie stoel, het kon afgelopen nazomer 
toen, tegen alle verwachtingen in, de Tour de 
France toch van start ging. Als aardweten-
schapper valt deze sportwedstrijd prima weg 
te kijken, zelfs als je zelf niet zo van het spelle-
tje houdt. De landschappen waar doorheen 
wordt gefietst zijn schitterend, de camerashots 
vanuit de helikopters een lust voor het geolo-
gische oog. Helaas laten commentatoren 
prachtige kansen liggen om geologie, hydrolo-
gie en geomorfologie onder de aandacht van 
kijkers te brengen. Valt daar niet eens iets aan 
te doen, vraagt Kay Koster zich af.

Voor diegenen die nooit een Tour hebben geke-
ken: tijdens een etappe wordt ongeveer veertig 
procent van de camerabeelden gebruikt om de 
omgeving waarin wordt gefietst te laten zien. Dit 
zijn voorschriften van de tourorganisatie; de 
beelden zijn bedoeld als lokkertje voor toeristen. 
Trouwe Tourkijkers weten dat de Franse regie de 
commentatoren oplegt om te vertellen over his-
torische gebouwen langs het parcours, inclusief 
diepgaande achtergronden over gevoerde stam-
menstrijd, godsdienstoorlogen en oude han-
delsroutes. Deze informatie komt uit een zoge-
naamd road book. Zelf vind ik het ontzettend 
boeiend en ik steek er ook zeker wat van op. 
Afgelopen Tour viel opeens op hoe gebrekkig 
de achtergrondinformatie is die kijkers voorge-
schoteld krijgen als mooie landschappen in 
beeld worden gebracht, en hoe dit in schril con-
trast staat met de geschiedkundige informatie 
die uitvoerig wordt gegeven. Een gemiste kans.
Wat mij betreft zouden er ook passages over de 
geologie, hydrologie en geomorfologie in het road 
book mogen komen. En dan niet alleen om de 
Tourkijkende aardwetenschapper te verzadigen of 
om meer toeristen te verleiden naar Frankrijk af te 
reizen. Nee, door over de natuurlijke omgeving te 
vertellen kunnen met name jonge kijkers er bewus-
ter van worden gemaakt dat het systeem aarde fra-
giel is, dat processen met elkaar samenhangen, en 
dat dit terug is te lezen in het landschap.

 Kippenvel / Zouden we zelf niet eens een 
aardwetenschappelijk road book voor de Tour-
commentatoren kunnen opstellen? Dan zouden 
zij een start kunnen maken met het geven van 
simpele lessen. Bijvoorbeeld dat niet elke ter-
reinverhoging een berg is, en niet elk dal door 
een rivier gevormd. Tijdens bergetappes zouden 
de lessen wat dieper kunnen gaan, door te ver-
tellen dat de doorgaans prominent in beeld 
gebrachte cirques en horns geomorfologische 
expressies zijn van gletsjers die bergtoppen 
afslijten totdat er uiteindelijk spitsen overblijven 
– zoals de Matterhorn. 

Kippenvel zou de Tourkijker krijgen als er vervol-
gens uitgelegd wordt dat het woord ‘col’, dat 
binnen het wielrenjargon synoniem is voor berg 
(lees: elke terreinverhoging), gewoon een geo-
morfologische expressie is die het lage gebiedje 
markeert waar twee cirque-ruggen elkaar raken. 
Voor velen zou het een openbaring zijn! Vanzelf-
sprekend wordt aan de kijker ook verteld dat 
zulke glaciale landvormen nu zo goed zichtbaar 
zijn doordat gletsjers momenteel harder smelten 
dan aangroeien. Dit kan dan ook mooi geïllus-
treerd worden aan de hand van geïsoleerde 
moraines die, toen de Tour de France een eeuw 
geleden begon, nog met gletsjerijs waren 
bedekt. Wat weer een leuk bruggetje is naar kli-
maatverandering.

 Fietsroutes / Ook zouden we een aardwe-
tenschappelijke fietsroute kunnen opstellen 
langs de landschappelijke paradepaardjes van 
de Tour – want over sommige geologische een-
heden wordt heel vaak gefietst. Leuk voor de 
fietstoerist om in de achterzak te hebben als er 
geploeterd wordt op de vulkaantjes van het 
Massif Central. Als inspiratie kunnen we dan de 
door de Geologische Dienst Nederland gepubli-
ceerde Geologische fietsexcursie Utrechtse 
Heuvelrug en Kromme Rijngebied gebruiken. 
Daarmee worden fietstoeristen langs geologisch 
interessante locaties geleid en geïnformeerd 
over de ontstaanswijze hiervan. Hopelijk volgen 
er snel meer geologische fietsexcursies, zodat 
er ooit een heuse Tour des Pays-Bas gereden 
kan worden met het best mogelijke aardweten-
schappelijke road book. 

Kay Koster
Overzichtskaartje van de geologische fietstocht 
door het Kromme Rijngebied en de Utrechtse 
Heuvelrug. Het routeboekje en de GPS-
coördinaten van de route zijn gratis te downloaden 
op: www.grondwatertools.nl/geologische-
fietsexcursie-utrechtse-heuvelrug-en-kromme-
rijngebied
Illustratie: TNO

We zouden een aardwetenschappelijke 
fietsroute kunnen opstellen langs de 
landschappelijke paradepaardjes van 
de Tour
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Een sterker 
fundament 
voor Aardwetenschappen

Voedselvoorziening, klimaatverandering, de circulariteit 
van grondstoffen. Het zijn grote maatschappelijke 
uitdagingen van deze tijd waarin bètawetenschappen een 
centrale rol kunnen spelen voor het vinden van 
oplossingen. Maar dat gaat niet vanzelf. Het net 
verschenen sectorbeeld Aard- en Milieuwetenschappen 
(AMW) biedt een eerste overzicht van het onderzoeksveld 
en de organisatie van AMW binnen heel Nederland. Om 
grote vraagstukken goed het hoofd te kunnen bieden is 
verdere ondersteuning voor nationaal georganiseerd, 
multidisciplinair onderzoek hard nodig, benadrukt Appy 
Sluijs, voorzitter van het Platform Aard- en 
Milieuwetenschappen en hoogleraar paleo-oceanografie 
aan de Universiteit Utrecht.

In navolging van de in 2018 verschenen sec-
torbeelden van de disciplines informatica, 
natuurkunde, scheikunde en wiskunde heb-
ben dit jaar vier andere bètawetenschappen 
(aard- en milieuwetenschappen, astronomie, 
biologie en farmaceutische wetenschappen) 
gezamenlijk sectorbeelden opgesteld, uitmon-
dend in het document ‘Voor een sterker fun-
dament’. Op 17 december werden deze aange-
boden aan Marcelis Boereboom, directeur-
generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, 
Wetenschap en Emancipatie bij het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen (OCW) en in aanwezigheid van Pieter Dui-
senberg, voorzitter van de VSNU.
Voor het opstellen van het AMW-sectorbeeld 
was uiteindelijk minder dan een jaar nodig, 
vertelt Appy Sluijs. “Het is heel vlot gegaan. 
Begin dit jaar hebben we het Platform Aard- 
en Milieuwetenschappen opgericht, wat niet 
veel meer is dan een groep van tien hooglera-
ren van Nederlandse universiteiten die doen 
aan Aard- en Milieuwetenschappen. Marc 
Bierkens vertegenwoordigt Universiteit 
Utrecht, ik ben de voorzitter om het geheel te 
overzien.”

Waarom was er een AMW-sectorbeeld 
nodig?
“Het initiatief voor het maken van dit sector-
beeld kwam vanuit het veld zelf, de aanlei-
ding is tweeledig. De eerste reden is praktisch 
en beleidsmatig: dit kabinet heeft structureel 
zeventig miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor het zogenaamde sectorplanbeleid en 
voor extra investeringen voor bèta-onderzoek 
in Nederland. Dat was vooral omdat er afgelo-
pen jaren meer bèta-studenten bij waren 
gekomen en er meer stafleden en ondersteu-
ning nodig waren. Toen al werd genoemd dat 
andere bèta-vakgebieden met soortgelijke pro-
blematiek bij een volgende ronde aan de 
beurt zouden moeten komen. Aardweten-
schappen en Milieuwetenschappen vielen des-
tijds buiten de boot, deels ook omdat we als 
sector niet goed genoeg waren georganiseerd 
om op nationaal niveau aan te schuiven. Er is 
een lange traditie bij een aantal vakgebieden, 
met name bij astronomie en natuurkunde, Satellietbeeld van Nederland in zomer 2015.

Foto: Copernicus Sentinel data (2015)/ESA

. interview 
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nieuws stuit, dan moet er snel geschakeld en 
op ingespeeld kunnen worden.”

Welke bevindingen waren verrassend?
“Een van de zaken die mij persoonlijk opvie-
len is de mate waarin bèta- en gammaweten-
schappen al zijn verweven binnen Milieuwe-
tenschappen. Ook viel op dat Aardweten-
schappen binnen Nederland al redelijk goed 
georganiseerd is, ook inhoudelijk: verschillen-
de instituten hebben specifieke signaturen, 
het resultaat van eerdere reorganisaties. Ver-
der werd duidelijk dat er nog een grote slag is 
te slaan met vormen van kunstmatige intelli-
gentie (AI) en big data-analyses. Door de voor-
uitgang met slimme sensoren kan monito-
ring op een heel andere manier gedaan wor-
den dan tien jaar geleden. Astronomie is hier-
in bijvoorbeeld al veel verder, dus dat zijn 
onderwerpen waar wij binnen de sectoren 
elkaar kunnen helpen.”

Wat wordt de volgende stap?
“Het sectorbeeld is nog weinig concreet, het 
is een tussenproduct. Het laat zien hoe ons 
veld ervoor staat en wat onze rol zou moeten 
zijn: de academische basis vormen voor inno-
vatie voor maatschappelijke vraagstukken. 
Wat we hopen is dat het volgende kabinet het 
sectorplanbeleid voortzet en dat er geld 
wordt vrijgemaakt om allerlei verschillende 
vakgebieden te ondersteunen. En specifiek 
hopen wij te bereiken dat de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ons 
zal uitnodigen voor het schrijven van een sec-
torplan. We zijn daarom ook bezig het sector-
beeld zo goed mogelijk te communiceren 
naar beleidsmakers, politici en politieke part-
ners. Iedereen die met stakeholders spreekt 
kan dit sectorbeeld delen, zodat iedereen 
snapt dat er iets moois gaande is, dat het 
bruist in dit veld. Laten we zo hard mogelijk 
en van alle kanten aan Den Haag duidelijk 
maken dat een extra investering in het funda-
ment van de AMW-sector nodig is om de grote 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
bieden.”

Bjinse Dankert
Website: https://tinyurl.com/sectorbeeld2020

Verder is NWO een spil geweest met name in 
de logistiek om tot het sectorbeeld te komen. 
Ze hebben bij het schrijven een belangrijke, 
ondersteunende rol gespeeld en daar bedan-
ken we ze hartelijk voor.”

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?
“In de eerste plaats, om onderzoek en innova-
tie die bijdragen aan een oplossing voor de 
cruciale maatschappelijke vraagstukken te 
versnellen, zal daar vanuit Den Haag wel in 
geïnvesteerd moeten worden. Ook een verdere 
versterking en verbreding van het academi-
sche AMW-onderwijs is nodig. 
Onderzoek, onderwijs en de benodigde infra-
structuur zal bovendien goed georganiseerd 
moeten zijn op nationaal niveau, en dat kan 
veel beter op het moment dat je alles in beeld 
hebt. Dus daar draagt dit sectorbeeld een eer-
ste stap aan bij. Het was ook logisch om Aard-
wetenschappen en Milieuwetenschappen 
hierbij samen te beschouwen; het zijn verge-
lijkbare onderzoeksgebieden waarin het uit-
eindelijk gaat om Systeem Aarde en de rol 
van de mens daarin. Een van de doelen die we 
ook nadrukkelijk onderstrepen is het verbete-
ren van multi-, inter-, en transdisciplinariteit 
binnen het AMW-onderwijs en -onderzoek. 
Gedeeltelijk zit dit al in de opleidingen, maar 
het kan nog beter, zoals het samenwerken op 
multidisciplinair niveau, of transdisciplinair 
met bedrijven of onderzoekinstituten. Of ver-
dere samenwerking tussen universiteiten, bij-
voorbeeld voor het opzetten van een geza-
menlijke Master waarbij we gebruik maken 
van expertise bij specifieke instituten.”

Blijft er nog wel plek voor fundamenteel 
onderzoek, het zogeheten blue sky onder-
zoek?
“Het is niet zo dat we concessies doen op door 
nieuwsgierigheid gedreven onderzoek, dat 
blijft keihard nodig. Het laatste wat we willen 
is dat AMW-onderzoek voorspelbaar wordt, de 
hele sector is gediend met een breed veld 
waar allerlei verschillende dingen gebeuren. 
Het is juist iets wat het academisch veld moet 
bewaren en zelfs heeft te versterken. Stel dat 
een bepaalde universiteit of sector op iets 

om zaken zo te organiseren dat je op natio-
naal niveau en in Den Haag impact hebt. Dus 
het was deels een inhaalslag.
Het tweede argument is veel interessanter. 
Wanneer je kijkt naar de grote vraagstukken 
van vandaag, de uitdagingen met maatschap-
pelijke relevantie zoals klimaatverandering 
en veiligheid van de leefomgeving, dan is het 
evident dat hier een enorme rol voor de Aard- 
en Milieuwetenschappen is weggelegd.” 

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
“Wij hebben gekozen voor een andere insteek 
dan gebruikelijk door ver buiten ons eigen 
veld te kijken. Daarvoor hebben we een aantal 
rondetafelgesprekken gehouden, vooral om te 
bepalen wat de grote vraagstukken voor AMW 
zijn en waarom deze belangrijk zijn voor de 
maatschappij. Ook hebben we met veel stake-
holders gesproken. Dus niet alleen de onder-
zoeksinstituten, maar ook met het RIVM, het 
Planbureau voor de Leefomgeving, met kleine 
en grote bedrijven. Uiteraard met olie- en gas-
bedrijven, maar ook met baggeraars, grote 
ingenieursbureaus, waterschappen, om te 
weten te komen wat zij in de toekomst nodig 
hebben aan kennis, skills en type mensen. 

Appy Sluijs
Foto: Universiteit Utrecht
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JAN DE JONG
1928 – 2020

Jan de Jong, die 18 september jl. te Haarlem 
overleed, behoorde tot de eerste groep nieuwe 
medewerkers van de Geologische Stichting die 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw aan de 
nieuwe kartering van Nederland begon. Na de 
watersnood van 1953 gaf de overheid aan de 
Geologische Stichting (de voorloper van de 
Geologische Dienst) de opdracht om de geolo-
gische kaart te herzien. Het personeelsbestand 
van de Geologische Stichting steeg, en in 1954 
werden er nieuwe laboratoria gesticht, met als 
eerste het pollen(analytisch) laboratorium onder 
leiding van Waldo Zagwijn. De eerste vijftien 
jaar, tot de Geologische Stichting overging naar 
de Rijks Geologische Dienst in 1968, was een 
echt pioniersstadium: er was nog zoveel nieuws 
te ontdekken met geheel nieuwe methoden. 

Jan heeft hier ruimschoots aan bijgedragen. In 
eerste instantie kwam hij in de buitendienst 
terecht. Als de lente begon mochten de veldme-
dewerkers in de vrije natuur boringen zetten en 
het opgeboorde materiaal beschrijven. In de 
wintermaanden werden de uitkomsten van de 
boringen uitgewerkt tot profielen, kaarten, et 
cetera. Jan startte in het Westland bij Ter Wee. 
Later deed hij in Zeeland ervaringen en 
bekwaamheden op die van onschatbare waarde 
zouden blijken. In samenwerking met Jaap 
Zandstra nam hij in die eerste jaren ook de 
befaamde tunnelput bij Velsen op. 

 Pollen / Door allerlei omstandigheden, 
waaronder de behoefte om een wat minder 
zwervend bestaan te leiden, vroeg Jan, inmid-
dels gehuwd met zijn vrouw Rietje, in 1956 over-
plaatsing aan naar het pollenlab (binnendienst). 
Zijn opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool in 
Frederiksoord, anderhalf jaar werkervaring bij 
een tuinbouwbedrijf in Zweden en de daarbij 
opgedane liefde voor planten zullen bij die 
keuze ook hebben meegespeeld. Jan bleek een 
geweldige aanwinst voor het laboratorium. 
Onder leiding van Zagwijn werd hij geschoold 
tot palynoloog: monsters nemen en chemisch 

bereiden voor het stuifmeelonderzoek, prepara-
ten maken voor het microscopisch onderzoek, 
palynomorfen determineren en tellen, en het 
verwerken van de tellingen tot diagrammen. De 
verkregen informatie was van belang voor de 
andere disciplines in het Wetenschappelijk 
Laboratorium, en voor de toelichtingen bij de 
kaartbladen. Jan verzorgde, veelal in overleg 
met de districten, niet alleen de monstername, 
maar ook de afwikkelingen met het 14C-laborato-
rium in Groningen. Het belang van deze uitkom-
sten blijkt uit een in 1982 gepubliceerd over-
zichtsartikel over het Holoceen, ‘Chronostrati-
graphic subdivision of the Holocene in The 
Netherlands’. Jan verrichte niettemin ook veel 
veldwerk. Handen uit de mouwen paste goed bij 
hem als boerenzoon uit een gezin met negen 
kinderen. 

De jaren vijftig en zestig waren de economische 
en geologische ‘boom’ jaren. Overal in Neder-
land werd gegraven voor de aanleg van tunnels, 
aquaducten en sluizen, en voor grind-, zand- en  
kleiwinning in talrijke groeven. Vooral de grote 
graafwerken in de duinen bij Vogelenzang en bij 
de Hoogovens in Beverwijk van 1962-1964 
waren bijna niet bij te benen. Vanaf 1964 werden 
de werkzaamheden nog verder verruimd, toen 
door heel Nederland de aardgasleidingen wer-
den aangelegd met sleuven die een kilometer 
per dag konden opschuiven. 

Vanaf de jaren zeventig richtten de discussies 
zich op het aantal en de intensiteit van de Pleis-
tocene glaciaties die Noordwest-Europa beïn-
vloedden, wat leidde tot verscheidene weten-
schappelijke publicaties. Jan nam een steeds 
groter aandeel in het werk op het Kwartaire pol-
lenlab (waar ook zaden en vruchten bekeken 
werden, zodat het Paleobotanisch Laboratorium 
werd genoemd), al spoedig als assistent-geo-
loog en later tijdens de periode van de Geologi-
sche Dienst met persoonlijke rang als geoloog. 
Het was dan ook vanzelfsprekend dat hij in 1978 
hoofd werd van de Paleobotanische Afdeling. In 

. in memoriam 

Jan de Jong bij de officiële opening van het 
nieuwe RGD gebouw aan de Richard Holkade 
in Haarlem, 8 oktober 1990.
Foto: Ad Meinster
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de jaren tachtig werd, samen met palynoloog 
Piet Cleveringa, hechtere samenwerking tussen 
de verscheidene afdelingen en disciplines, 
waaronder die van diatomeeën, mollusken en 
pollen, bewerkstelligd.

 Archeologie / De zeer aimabele Jan heeft 
zich vele vrienden verworven bij palynologen, 
geologen en, ‘last but not least’, bij vele archeo-
logen. Al vroeg ging zijn persoonlijke belangstel-
ling uit naar het raakvlak van geologie, palynolo-
gie en archeologie. Zijn ervaringen in zijn 
geboorteplaats Ureterp met vuurstenenwerktui-
gen van rendierjagers zijn daar niet vreemd aan 
geweest. Jan bood archeologen informatie over 
het afzettingsmilieu (landschapsreconstructie) 
op basis van de sedimenten waarin de archeo-
logische vondsten gedaan waren, beschreef de 
verstoringen die hij in de bodem aantrof, en ver-
strekte informatie over het landgebruik van de 
mens in specifieke periodes. Naast bodemon-
derzoek was hij als auteur en bestuurslid nauw 
betrokken bij de oprichting in 1976 van het peri-
odiek Haarlems Bodem Onderzoek (HBO). Ver-
der maakte Jan deel uit van de Gemeentelijke 
Commissie voor Oudheidkundig Bodemonder-
zoek en droeg hij bij aan de samenstelling van 
verschillende tentoonstellingen. Zo werkte hij ter 
ere van het 750-jarig bestaan van de stad mee 
aan de uitgave van een vereenvoudigde geolo-
gische kaart van Haarlem met belangrijke 
archeologische vindplaatsen. 

Ook na zijn pensionering in september 1992 
bleef Jan actief voor Haarlem. Voor geologisch-
palynologisch onderzoek dat hij gedurende 
enkele decennia verrichtte bij archeologische 
opgravingen en grote grondverzetwerken, zoals 
de aanleg van nieuwe riolering en de herinrich-
ting van het Stationsplein, ontving hij in 2013 de 
Penning van Verdienste van de stad Haarlem. 
Het Archeologisch Museum wijdde bij deze 
gelegenheid een tentoonstelling aan zijn werk.

Het overlijden van Jan is een groot gemis. 
Onuitwisbaar in ons geheugen blijven de herin-
neringen aan Jan in het veld, waar hij met aan-
stekelijk enthousiasme zijn grote kennis presen-
teerde over de ecologische samenhang tussen 
planten en hun biotoop. Een van de aardigste 
collega’s die we hebben mogen kennen.

Dirk Munsterman en Piet Cleveringa

Sjokken door een donker bos
Anekdote ex-RGD collega Waldo Zagwijn in zijn reflectie bij de pensionering 
van Jan de Jong 

“Met plezier en wat nostalgie ook denk ik terug aan ons werk in de groeven bij 
Tegelen, waar we nogal wat voetstappen hebben liggen. Dat herinnert me natuur-
lijk aan onze nacht in de auto, in Groeve Janssen-Dings bij Belfeld, vijftig meter 
over de Duitse grens. Maar alleen te bereiken langs een lange omweg via Duits-
land. Het was 1956 en grenzen werden streng bewaakt. Ook waren de Opel Stati-
oncars die de Geologische Stichting in die tijd gebruikte eigenlijk niet zo erg 
geschikt voor het terrein waarin we moesten opereren. Dat je ergens vast kwam te 
zitten was eigenlijk heel gewoon (besef dat Nederland nog grotendeels herverka-
veld moest worden, en dat modderwegen en rulle zandwegen normaal waren, 
asfaltwegen op het platteland evenwel uitzondering).

Ook in de groeve Janssen Dings zaten we vast. De arbeiders waren al vertrokken 
en het lukte niet om weg te komen. Helaas kon je in die tijd onmogelijk de vijftig 
meter verder gelegen grens oversteken, en er restte niets anders dan een uur door 
een donker bos naar het plaatsje Bracht te sjokken, waar we tegen middernacht 
enigszins ontredderd arriveerden bij het Gasthof van een zekere Duitser, die we 
nooit meer hebben willen terugzien, genaamd König. Iedere gastvrijheid werd ons 
geweigerd en zo kwamen we diep in de nacht terug bij onze auto in het voorne-
men daarin te gaan slapen. “Halt! Werda!” klonk het. Jan stond met zijn handen 
omhoog en ondergetekende was zo slim om zijn hand in de jaszak te steken voor 
de onmisbare papieren. Enfin, alles liep goed af, en na enig “Auf wiedersehen, 
Herr Doktor” van Duitse zijde, konden we de ochtend in de auto tegemoet gaan 
zien. De arbeiders hadden de auto binnen enkele seconden op het droge”.

Voor de totstandkoming van dit schrijven is, naast 
onze persoonlijke herinneringen, gebruik gemaakt van 
Zagwijns reflectie bij de pensionering van Jan de Jong 
op 30 september 1992, en van Aukjen Nauta’s verslag 
in Geo.brief 2013-3 over de uitreiking van de Penning 
van Verdienste aan Jan door de stad Haarlem.
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Verslag Jaarvergadering KNGMG 30 oktober 2020, Deltares, Delft
De jaarvergadering 2020 heeft plaatsgevonden 
onder bijzondere omstandigheden. Door maat-
regelen omtrent COVID-19 was de vergadering 
uitgesteld van 14 mei naar 30 oktober, en de 
jaarvergadering werd gehouden in hybride 
vorm. Een deel van het hoofdbestuur was bij-
eengekomen in het hoofdkantoor van Deltares 
in Delft in een corona-proof opstelling, voor 
een camera en verbonden met het internet.  
De overige bestuursleden en aangemelde 
KNGMG-leden woonden op deze manier de 
vergadering online bij. 

 Opening / De voorzitter van het hoofdbestuur 
Bob Hoogendoorn opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. Achttien leden volgen de ver-
gadering online. Van het hoofdbestuur zijn 
tevens Kay Koster (secretatis), Jan Stafleu (alge-
meen bestuurslid) en Anne Pluymakers (aspirant 
lid tot de Jaarvergadering) in Delft aanwezig. 
Bestuursleden die online mee vergaderen zijn 
Annemieke van den Beukel (penningmeester) en 
Femke Vossepoel (algemeen bestuurslid). 
Normaliter worden besluiten op de Jaarverga-
dering goedgekeurd bij acclamatie. Aangezien 
deze vorm van goedkeuren minder geschikt is 
tijdens een online vergadering, worden aanwe-
zigen door de voorzitter aangespoord alleen 
van zich te laten horen als ze ergens tegen zijn.

 Vaststelling agenda / De concept agenda 
is eerder gepubliceerd in Geo.brief 2020-2. De 
uiteindelijke agenda wijkt iets af in volgorde 
van onderwerpen en heeft als extra item het 
nieuwe eerbewijs ‘Kern van het KNGMG’. 

 Bestuurswisselingen / Bob Hoogendoorn 
(Deltares) heeft in september 2019 het voorzit-
terschap van Lucia van Geuns overgenomen. 
Lucia heeft het KNGMG ruim zes jaar geleid. In 
Geo.brief 2019-5 is hier uitgebreid bij stil 
gestaan. Verder heeft eind 2019 Gideon Lopes 
Cardozo aangegeven zijn taak als penning-
meester na zijn driejarige termijn te willen beëin-
digen. Hij is per 1 januari 2020 opgevolgd door 
Annemieke van den Beukel (Shell). Een verdere 
bestuurswisseling is het overnemen per mei 
2020 van de secretarisfunctie door Kay Koster. 

Kay neemt de functie over van Jan Stafleu, die 
twee volle termijnen deze functie heeft bekleed. 
Kay was sinds februari 2019 algemeen bestuurs-
lid. Aangekondigd wordt dat Femke Vossepoel 
het bestuur verlaat. Zij wordt per direct opge-
volgd Anne Pluymakers (TU Delft). Jan Stafleu 
zal tot en met december 2020 aanblijven als 
algemeen bestuurslid om het hoofdbestuur, dat 
momenteel voornamelijk uit nieuwe gezichten 
bestaat, goed te begeleiden.

 Jaarverslag 2019 / Het Jaarverslag is gepu-
bliceerd in Geo.brief 2020-2. De voorzitter blikt 
terug op 2019 en geeft hierover een samenvat-
ting. Enkele punten zijn:
*  Na het terugtreden van Els Ufkes uit het 

secretariaat is besloten deze werkzaamheden 
onder te brengen bij een professionele orga-
nisatie: BUVOO.

*  Het ledenaantal is na enkele jaren van daling 
weer licht aan het stijgen naar een kleine 800 
(ongeveer het niveau van 2014).

*  Het Nederlands Aardwetenschappelijk Con-
gres gaat vanaf 2019 elk jaar plaats vinden, 
georganiseerd door NWO en met medewer-
king van het KNGMG.

*  In mei 2019 ontving het KNGMG het hoofdbe-
stuur van de European Federation of Geolo-
gists (EFG) in Delft voor een ‘council mee-
ting’. In totaal waren er afgevaardigden van 
20 Europese landen aanwezig.

 Financieel Jaarverslag 2019 / Het financi-
eel boekjaar 2019 is afgesloten met een posi-
tief saldo van €13.016,-. Een uitgebreid verslag 
is terug te lezen in Geo.brief 2020-3. Het posi-
tieve saldo is bereikt door hoge contributie-
inkomsten, dividenduitkering, lagere vereni-
gingskosten en lagere kosten voor activiteiten 
dan begroot. De grootste kostenposten zijn 
Geo.brief en het NJG.
Het KNGMG bedankt de sponsoren van speci-
fieke evenementen: Shell (Escherprijs), TNO 
(Jelgersmaprijs, EFG Councilmeeting en Geo-
logy and the Energy Transition symposium), 
EFG, Deltares, TU Delft (EFG Councilmeeting 
en Geology and the Energy Transition symposi-
um) en de Universiteit Utecht (Staringlezing). 

Tevens worden de begunstigers EBN, NAM, 
TNO, Total E&P Nederlands, Panterra, Winters-
hall en Deltares bedankt voor hun bijdragen. 
Verder dankt het KNGMG TNO voor het 
beschikbaar stellen van werktijd voor de secre-
taris van het hoofdbestuur en de hoofdredac-
teur van Geo.brief, alsmede voor het beschik-
baar stellen van vergaderruimten. Tot slot 
bedanken we NWO voor de jaarlijkse bijdrage 
aan Geo.brief.

 Verslag van de kascommissie en dechar-
ge van het hoofdbestuur / De kascommissie 
werd dit jaar gevormd door Anco Lankreijer en 
Jan Smit. Zij wonen de jaarvergadering online 
bij. Anco Lankreijer brengt verslag uit en meldt 
dat de boeken duidelijk en overzichtelijk zijn. Hij 
stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Het 
bestuur wordt door de vergadering gedechar-
geerd voor het in 2019 gevoerde beleid. Het 
hoofdbestuur stelt de werkzaamheden van de 
kascommissie op prijs. Jan Smit geeft aan vol-
gend jaar niet meer plaats te nemen in de kas-
commissie; hij wordt opgevolgd door Gideon 
Lopes Cardozo. Jan wordt bedankt voor zijn 
waardevolle bijdragen over de afgelopen jaren 
als lid van de kascommissie.

 Voorstel nieuw eerbewijs: ‘Kern van het 
KNGMG’ / De voorzitter stelt voor om een 
nieuw eerbewijs in te voeren genaamd ‘Kern 
van het KNGMG’. Het betreft een nieuw eerbe-
wijs om leden die actief zijn of zijn geweest 
erkenning te geven voor hun inzet voor het 
KNGMG. Het voorstel ontvangt geen afkeurin-
gen. Het voorstel is aangekondigd in Geo.brief 
2020-6.

 Ingekomen stukken / Geen

 Rondvraag / Dick van Doorn vraagt of de 
dividendverlaging van Shell invloed heeft op de 
begroting. Annemieke antwoord dat dit waar-
schijnlijk het geval gaat zijn.
Peter Floor wilt als algemene opmerking delen 
dat hij vindt dat de uitspraak van de Hoge Raad 
omtrent de Urgenda-zaak (de Staat moet meer 
doen tegen de uitstoot van broeikasgassen) 
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In verband met de geldende coronamaatregelen 
biedt de Geo.brief agenda een beperkt overzicht 
van uitgestelde of online evenementen

5 januari 2021
KNGMG Noord lezing: “The Future of Oil and 
Gas Production – Scenarios”. De lezing wordt 
online gepresenteerd door Jilles van den 
Beukel. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

12 januari 2021
Sedimentologische kring: Algemene Leden 
Vergadering en lezingen door Reinier Schrij-
vershof (WUR) en Will McMahon (University 
of Hull). Vanaf 15:00 
Info: sites.google.com/site/sedikring

2 februari 2021     
KNGMG Noord lezing: “Energy Transition 
Quo Vadis”. De lezing wordt online gepresen-
teerd door Remco de Boer. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

12 februari 2021
Earth Science Career Event door Stichting 
Aardwetenschappelijke Loopbaandag.  
Informatie en aanmelden: sald.nl

8 – 9 april 2021
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 
(NAC) 2021. Info: nacgeo.nl

17 – 21 mei 2021
Tenth International Symposium On Land Sub-
sidence (TISOLS): internationale conferentie 
over bodemdaling. Locatie: Delft
Info: tisols2020.org/tisols2020

14 – 17 juni 2021
Annual Meeting EAGE: De 82e EAGE Annual 
Conference heeft als thema ‘Delivering for the 
Energy Challenge’. Locatie: Amsterdam RAI, 
Europaplein 24, Amsterdam.
Info: eage.eventsair.com/eageannual2020

13 – 14 september 2021
Uitgestelde Vlaams-Nederlandse natuursteen-
dagen: 7e editie, Universiteit Antwerpen, Ant-
werpen.
Info en aanmelden: bit.ly/2JWrqay

. agenda

Het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 
NAC zal plaatsvinden op donderdag 8 en vrij-
dag 9 april 2021. Het congres zal op digitale 
wijze worden gehouden, zoals voorlopig alle 
NWO-evenementen. 

Noodgedwongen moest organisator NWO het 
NAC van afgelopen maart halverwege stilleggen 
na de aankondiging van de Corona-lockdown. 
Daarom worden tijdens de komende editie in 
ieder geval twee uitgestelde onderdelen van de 
editie 2020 alsnog ingehaald: de voordracht van 
keynote-spreker Anne Schulp, van Naturalis en 
de UU, en de uitreiking van de NWO Vening Mei-
nesz prijs. 

Voorzitter van de programmacommissie is dr. ir. 
Francien Peterse van de Universiteit Utrecht. Naar 
verwachting gaat de inschrijving medio decem-
ber open, houd hiervoor de NAC-website in de 
gaten: www.nacgeo.nl 

.personalia
In Geo.brief 2020-6 zijn de namen van nieuwe 
en verhuisde KNGMG-leden abusievelijk ver-
wisseld. Hierbij een gecorrigeerd overzicht.

NIEUWE KNGMG-LEDEN
S.M. de Jong
Y. van Dinther
D. van Hinsbergen
J. Evaristo
J. Ruan
N.J. de Winter
R.G.M. de Bruijn

VERHUISBERICHT  
KNGMG-LEDEN
F.M. Blom
E.J.H. Rijks
K. van Ojik
H. Veld
R.S. van der Vliet
T. Oomen
R.S.C. de Ruiter
N. Meijer
G.J. Vis
A.L. van Natijne
S. van Mourik-Van der Bruggen
A. Hurks

OVERLEDEN
H.Th. Verstappen

.nwo

ongefundeerd is. Hij heeft dit eerder te kennen 
gegeven via een opiniestuk voor zijn Probus-
club en wil ons hierop attent maken.

 Sluiting / De jaarvergadering wordt gesloten 
na ruim een uur. 

De online editie van de jaarvergadering is goed 
verlopen. Deelname van KNGMG-leden was 
vergelijkbaar met een reguliere bijeenkomst. 

De verbindingen waren goed en de interactie 
met de leden ging eenvoudig en ordelijk. Daar-
mee is deze vorm voor de komende periode 
voor herhaling vatbaar. Indien COVID-19 in mei 
2021 nog steeds heerst, zal de jaarvergadering 
op vergelijkbare manier georganiseerd worden.

Kay Koster, secretaris

17e Nederlands 
Aardwetenschappelijk 
Congres gaat digitaal
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