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In alle vrijheid aan huis gebonden / Als u deze
‘van het bestuur’ leest is het al ruimschoots juni, maar ik
schrijf dit stukje begin mei, als we herdenken dat we in
Nederland al 75 jaar in vrijheid leven. Een vrijheid die door
de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt misschien
wel sterker wordt gevoeld dan in andere jaren. Het
openingsartikel van Geologie en Mijnbouw van juli-augustus 1945 was getiteld ‘Weer vrij!’. Ik zou willen dat die titel
en de eerste zin, “Eindelijk toch is er een eind gekomen aan
dien langen bangen tijd, die vaak eindeloos scheen”, vandaag al van toepassing zouden zijn op de lockdown vanwege
het coronavirus.
De oorlog heb ik niet meegemaakt. Wel leerde ik onvrijheid
kennen toen ik in begin mei 1989 de DDR bezocht. Als derdejaarsstudent geologie deed ik mee aan een uitwisselingsproject van de kerk met die in Bautzen, een stadje even voorbij
Dresden en vlakbij de grens met Polen en Tsjechoslowakije.
De uitwisseling was overigens wel eenrichtingsverkeer. Geen
van de Bautzenaren kreeg ooit toestemming om naar Nederland te komen. We reisden met een groepje van zeven in een
gehuurd busje door de Bondsrepubliek naar het IJzeren Gordijn: een stelsel van hekken, prikkeldraad, wachttorens en
landmijnen dat zich door het Duitse heuvelland slingerde.
De grenspassage was op zijn Duits grondig en efficiënt: alle
bagage eruit, paspoorten en visa op een lopende band naar
een wachthuis, Zoll- und Devisenerklärung invullen en
afstempelen. We hadden kadootjes meegenomen, westerse
luxeproducten als chocola en koffie. Dat moest wel gespecificeerd worden: “Geschenke? Was für Geschenke? Man kann
doch auch sein Wagen verschenken!” Na de grens volgde een
snelweg die nog in Hitlers dagen was aangelegd. Op diverse
plekken waren in blauwe overalls en rode sjaals geklede
Vietnamese gastarbeiders bezig om de versleten betonplaten
door hobbelige kasseien te vervangen.
In Bautzen logeerden we bij gastgezinnen die (binnenshuis)
vrij kritisch waren over de regering. Op een avond pakten
we er een atlas bij. Ik vertelde over plaattektoniek, de Ring
van Vuur, de hotspot onder de eilandenketen van Hawaii en
over de big bang die destijds langs de San Andreas breuk in
Californië werd verwacht. Ze waren gefascineerd dat je van
te voren kon weten waar zware aardbevingen konden plaatsvinden. Ik liet de Nederlandse Antillen zien, “Imperialismus!” lachten ze. In hun ogen had ik, jong als ik was, al veel
gereisd: vakanties in Europa met mijn ouders, veldwerken in
Italië en Frankrijk. Mijn gastheer droomde van het maken
van verre reizen. Hij wilde graag naar socialistisch Mozambique, een van de weinige landen die beperkt openstonden.

40 Jahre Sozialismus werd in de DDR nog op 7 oktober 1989
officieel gevierd. De muur viel op 9 november.

Foto: Jan Stafleu

Naar het westen reizen was onmogelijk, zelfs voor een reis
naar Hongarije of Polen moest je al een heel goede reden
hebben. Het gesprek leerde mij hoe groot de vrijheid is die
het Nederlandse paspoort geeft.
Ik vroeg of ze dachten dat Oost- en West-Duitsland ooit weer
één land zouden vormen. Dat wezen ze als onmogelijk van
de hand. In veertig jaar waren de twee Duitslanden immers
veel te ver uit elkaar gegroeid. De muur viel een half jaar
later, op 9 november. Al in augustus kwam mijn gastheer in
zijn Wartburg naar Nederland, via een lange U-bocht door
Tsjechoslowakije, Hongarije en Oostenrijk. Hij was eindelijk
vrij om te reizen!
Het openingsartikel van Geologie en Mijnbouw van 1945 eindigde met een bewogen oproep aan mijnbouwkundigen en
geologen: “Mannen in de mijnen: delft steenkool; (…) Jonge
geologen en mijningenieurs: Zwermt weer uit over de wereld
als weleer; stelt u beschikbaar voor het Rijk, de petroleumen mijnbouwmaatschappijen.” Zulke grote woorden zal ik
niet gebruiken om u tijdens en na de coronacrisis aan te sporen, want als ik behalve over vrijheid iets van de reis naar de
DDR heb geleerd is het wel dat de toekomst niet is te voorspellen. Of soms toch? Eind 1989 ontvingen we een brief uit
Bautzen. Over de zware aardbeving in Californië (Loma
Prieta, 17 oktober, M 6.9) schreven ze: “Das hat der Jan vorhergesagt”.
Jan Stafleu

.historisch
Prof. Ir. Jan A. Grutterink (1879-1949) was hoogleraar in de
delfstof- en aardkunde aan de Technische Hogeschool Delft,
oud-Rector Magnificus, en Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Begin twintigste eeuw is Grutterink één van de drijvende
krachten geweest achter de oprichting van het KNGMG. Als
secretaris van de Nederlandse Mijnbouwkundige Vereeniging
zag hij in dat een fusie met de zojuist opgerichte Nederlandse
Geologische Vereeniging essentieel was om een scheuring te
voorkomen tussen de twee aanverwante beroepsgroepen.
Hij bekleedde, sinds de oprichting van het KNGMG in 1912, tot
1946 meermaals de functie van secretaris en voorzitter. In 1947
werd hij benoemd tot erelid vanwege zijn inzet voor het KNGMG
en het geologisch en mijnbouwkundig vakgebied in het
algemeen.

Weer

vrij!

“Eindelljk toch is er een eind gekomen aan
dien langen bangen tijd, die vaak eindeloos
scheen. Droefenis was in ons hart, diepe droefenis en verslagenheid toen ons op 13 en 14
Mei 1940 achtereenvolgens werd meegedeeld,
dat de Koningin was uitgeweken en het leger
zich had overgegeven. Menigeen kwam een
traan in het oog toen aan het slot van de uitzending het Wilhelmus weerklonk. Wanneer

Wat volgt is een ruime selectie uit de oorspronkelijke tekst van
het openingsartikel dat Jan Grutterink 75 jaar geleden schreef in
Geologie en Mijnbouw, de eerste editie die na de bevrijding van
Nederland in 1945 verscheen. De gehele editie is, als pdf, terug
te vinden in het digitale archief van Geologie en Mijnbouw via de
KNGMG-website: www.kngmg.nl/geologie-en-mijnbouw

zouden wij het weer hooren? Wij wisten toen
niet, dat de gehate N.S.B., de partij der landverraders, zoo brutaal zou zijn zich meester
te maken van ons volkslied, zooals zij tevoren
reeds zich meester had gemaakt van de Prinsenvlag.
(...)
Vijf jaren van toenemende verdrukking en
stijgenden nood hebben ons niet klein gekre-

gen. Hoe hopeloos de toestand in den aanvang ook scheen, nooit hebben wij het vertrouwen in de toekomst verloren. Toch was er
zoo weinig om dat vertrouwen op to bouwen.
(...) Als eenig wederstrever stond Engeland in
het veld. Hoe konden wij verwachten, dat dit
land, zelfs met inspanning van alle krachten
van het Imperium, in staat zou zijn het zoo
machtig geworden Duitschland te overwin-
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nen? Omdat, in ons diepste innerlijk, wij overtuigd waren, dat in dezen strijd van het
kwade tegen het goede, zooals de Koningin
het eens uitdrukte, het kwade nooit duurzaam zou kunnen overwinnen.”
(...)
Het tegendeel van wat de bezetter verwachtte
heeft hij bereikt. Wel verre van ons in zijn
gareel te spannen, heeft hij een toenemend
verzet opgewekt. Wij hebben de tanden op
elkaar geklemd en de vuisten gebald, in voorloopig nog machtelooze woede. Wij hebben
tot ons zelf en anderen gezegd: Dat nooit. Het
ons allen gezamenlijk aangedane onrecht, de
samen doorleefde tijd van ontbering en verdrukking hebben ons hechter vereend dan
ooit. Wij hebben leren inzien, dat zo veel dat
ons voor den oorlog verdeelde en dat zoo
belangrijk scheen, ver ondergeschikt is aan
wat ons allen gemeen is en ons allen gelijkelijk betreft.
Veel meer hebben wij geleerd. Wij hebben
ontdekt hoe dierbaar en onmisbaar het vaderland ons is. Wij waren ons daarvan nauwelijks bewust, het minst zij die nooit buitenslands waren en niet de ontroering kennen bij
de ontmoeting van een Nederlandsch schip
met de driekleur waaiende van den achtersteven, ergens op de wijde zee of in een afgelegen buitenlandsche haven. Zoals iemand zijn
gezondheid eerst na een ernstige ziekte waardeert als zijn grootste bezit, zoo hebben wij
het vaderland leeren waardeeren toen wij het
dreigden te verliezen. (…) De bezettingsjaren
hebben ons geleerd, dat het leven geen waarde heeft zonder vrijheid, vrijheid van het
land en vrijheid van den burger. Zwaarder
dan door den stoffelijken nood hebben wij
geleden door de geestelijke verdrukking, door
het gemis van de vrijheid. De geschiedenis
der laatste jaren heeft er ons aan herinnerd,
dat die vrijheid eens veroverd is en ons
geleerd, dat wij steeds paraat moeten zijn om
ze te beschermen tegen buitenlandsche en
tegen binnenlandsche belagers. Dat dit besef
in de laatste decennia bij de democratieën,
groot en klein, verloren was gegaan, is hun en
ons duur te staan gekomen.
(...)

Arm en berooid laat het Nazi-regime ons achter. Een aanzienlijk gedeelte van ons nationale vermogen (landerijen en veestapel, wegen,
kanalen, bruggen en sluizen, mijnen, fabrieken, machines en gereedschap, woningen,
huisraad en kleeding, voorraden van grondstoffen, halffabrikaten, kleeding en voedsel,
kapitaal belegd in overzeesche gebiedsdeelen
en het buitenland) is vernield of gestolen. Het
was het erfdeel onzer vaderen, bijeengebracht
door de energie, werkzaamheid, bekwaamheid en spaarzaamheid van vele generaties.
(...)

Zoals iemand zijn gezondheid
eerst na een ernstige ziekte
waardeert als zijn grootste
bezit, zoo hebben wij het
vaderland leeren waardeeren
toen wij het dreigden te
verliezen.
Dat beteekent dat wij minder van het buitenland kunnen koopen, onzer inkoopen zullen
moeten beperken tot wat noodzakelijk is, het
koopen van zaken, die alleen maar het Leven
veraangenamen, zullen moeten beperken. Wij
zullen soberder moeten leven. Wat nood! Niet
in overvloedige maaltijden elken dag, niet in
kostbare kleeren en meubels ligt het geluk
van het leven, maar in de geestelijke levenswaarden, waarvan de vrijheid een van de
voornaamste is.
De vrijheid hebben wij thans terug. Wij moeten toonen, dat wij ze waard zijn, de moraal,
die tijdens den oorlog sterk gedaald is, verbeteren, ons steentje bijdragen om samen met
onze groote bondgenooten de Duitschers op
te voeden tot een vredelievend volk. Eensgezind moeten wij ons aangorden om te herstellen wat vernield werd, van den laatste tot den
hoogste, ieder op zijn plaats, ieder naar de
mate van zijn kracht en bekwaamheid, hard

werken om terug te winnen wat verloren
ging.
Mannen in de mijnen: delft steenkool; handhaaft of herstelt Uw ouden roem onder Uw
bekwame leiders per man en per dag meer
kool te winnen dan, onder overeenkomstige
omstandigheden, waar ook ter wereld. Het
land schreeuwt om steenkool. Zonder steenkool geen gas, geen electriciteit, geen massavervoer, geen industrie, geen verwarming in
den winter, zelfs geen mogelijkheid om eten
te koken!
Jonge geologen en mijningenieurs: Zwermt
weer uit over de wereld als weleer; stelt U
beschikbaar voor het Rijk, de petroleum- en
mijnbouwmaatschappijen. Door Uw werk
daar verhoogt gij rechtstreeks Neerlands
koopkracht in den vreemde.
Gij, die in opleiding waart voor geoloog of
mijningenieur, keert – als de Regeering niet
van meening is, dat Gij op andere wijze het
vaderland beter kunt dienen – terug naar Uw
universiteit of hoogeschool. Legt U met al Uw
energie toe op de studie, opdat Gij in den
kortst mogelijken tijd Uw diploma verwerft
en de rijen van Uw oudere collega’s kunt aanvullen.
Aan den arbeid!

Jan A. Grutterink
> Grutterink, J.A., 1945. Weer vrij! Geologie en
Mijnbouw, v.7, nummer 1-2, juli-augustus 1945,
p.1-2. Een PDF van dit artikel is op de website en de
LinkedIn-pagina van het KNGMG te vinden.

.onderzoek

			 de Mulciber
Op zaterdag 9 mei en de daaropvolgende dagen was geologie het
onderwerp van een onvervalste nieuwsgolf. Directe aanleiding was
een blog geschreven door Geert-Jan Vis (TNO, Geologische Dienst
Nederland) over de ontdekking van een vulkaan uit het Juratijdperk in
de Noordzee. Een persvoorlichter van TNO vond het onderwerp zo
leuk dat hij voorstelde om te kijken of de pers er wat in zag. De rest
kan bijna niet aan de aandacht zijn ontsnapt: de vulkaan Mulciber
werd besproken in het NOS Radio 1 Journaal (“ik vind dit het leukste
nieuws van de dag!”), het Jeugdjournaal, het RTL Nieuws, het NOS
achtuurournaal, in alle grote en verschillende regionale dagbladen –
en zelfs in tijdschriften Linda en Margriet. Ook in het buitenland was
er aandacht, vooral bij de zuiderburen.

Zowel de Mulciber als de
Zuidwalvulkaan zijn duidelijk
herkenbaar aan de positieve
afwijking van het
aardmagnetisch veld in de
Noordzee.
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Links: De top van het basaltniveau in beeld gebracht met behulp van 3D-seismiek (survey Z3WIN2003B). De rode verhoging is van de vulkaan zelf. In de
seismische doorsnede is te zien hoe jongere afzettingen over de vulkaan gedrapeerd zijn.
Rechts: De expressie van basaltlagen als harde reflectoren (blauw) in dezelfde seismische gegevens, gezien van bovenaf op ruim drie kilometer diepte.

In al het mediageweld raakte een beetje
ondergesneeuwd wat er nu precies was ontdekt en hoe zich dat verhoudt tot wat er al
over vulkanisme in het Noordzeebekken
bekend was. Vooruitlopend op een wetenschappelijk artikel lichten we alvast een tipje
van de sluier op. Ook gaan we in op de vraag
waarom we überhaupt de publiciteit hebben
gezocht.

Ingrediënten / De eerste concrete aanwijzingen voor het bestaan van de Mulciber zijn
al in 1985 gezien, maar in eerste instantie
niet als zodanig herkend, in Amoco exploratieboring F16-02 waarin as- en basaltlagen

waren aangeboord. Nadat deze boring in 2003
openbaar was gemaakt, deed Stratigraphic
Services International Limited (SSI) biostratigrafisch en petrografisch onderzoek aan sidewall cores en concludeerde: “Het is waarschijnlijk dat deze vulkanische afzettingen (…) een
voortzetting richting de Centrale Noordzeeslenk van de Zuidwal Vulkanoklasten zijn”.
In 1979 is er onder auspiciën van de Nederlandse Geodetische Commissie onderzoek
gedaan naar het aardmagnetisch veld op de
Noordzee. Voor zover bij ons bekend zijn de
gegevens in eerste instantie door de Canadese
geologische dienst GSC gearchiveerd en pas in
2002 gepubliceerd. In 2010 verscheen een

geïnterpoleerde kaart van de gegevens op
NLOG. Een 3D seismische survey, die in 2003
in het gebied werd geschoten in opdracht van
Wintershall Noordzee B.V., werd in 2008 via
NLOG openbaar gemaakt.

Literatuur / In de wetenschappelijke literatuur is Wim Sissingh in 2004 de eerste die
met een aanwijzing komt voor een vulkaan in
blok F16: een kaartje in zijn NJG-artikel (ref.)
toont een “2000 Gamma magnetic intensity
contour” rond boring F16-02. TNO-collega Harmen Mijnlieff wordt geciteerd over de overeenkomsten tussen vulkanisch gesteente van
de Zuidwalvulkaan en dat in boring F16-02.

Seismische reflectoren / TNO-geologen
Renaud Bouroullec en Geert de Bruin bestu-

Meer geologen zullen de
aanwezigheid van een vulkaan
in de Noordzee vermoed
hebben

deerden voor verschillende projecten seismiek in het Nederlandse deel van de Noordzee. Ze stuitten daarbij op een zone met zeer
sterke seismische reflectoren in het F16-blok.
In 3D-beelden herkenden zij iets wat op een
vulkaan leek. Daaronder zagen zij een voor de
Boven-Jura van de Noordzee ongebruikelijke
transparante zone. Bovenop de sterke seismische reflectoren komen onlap-structuren voor
die de begraving van het vulkanische complex weergeven. De sterke seismische reflectoren duiden op hard gesteente, zeer waarschijnlijk dezelfde basalt die in de boring is
gevonden.
Deze fenomenen vallen samen met de eerder

genoemde positieve afwijking van het aardmagnetisch veld, veroorzaakt door verhoogde
concentraties magnetische mineralen, zoals
magnetiet. De magnetische afwijking bij de
Mulciber is vergelijkbaar met die van de
Zuidwalvulkaan en wordt vermoedelijk veroorzaakt door de batholieten eronder. De
combinatie van al deze gegevens leidde tot
de conclusie: we hebben er een vulkaan bij in
de Nederlandse ondergrond, reeds lang vermoed maar nu ook ‘gezien’.

Nieuwswaarde / Toen TNO Persvoorlichting vroeg of het een goed idee was om met
deze bevinding de pers te benaderen, aarzelden we een beetje: de vulkaan is dood en
diep begraven, heeft het wel nieuwswaarde?
Maar omdat de Geologische Dienst Nederland hecht aan publiciteit over ons vakgebied, hebben we het toch geprobeerd – met
boven verwachting goede resultaten.
Onze algemene ervaring met het presenteren
van geologie aan het grote publiek is positief.
De meeste mensen zijn er onbekend mee,
maar ons vak is bijna altijd te relateren aan
bekende fenomenen – zee, landschappen,
vulkanen, fossielen, noem maar op – dus de
interesse is zo gewekt. Het probleem hier is
dat niet alleen de interesse in ons vak latent
is, maar vaak ook de behoefte eraan. Geologen moeten wat meer moeite doen dan een
architect of arts om over het voetlicht te krijgen wat ze doen en waarom dat ertoe doet.
Meestal lukt dat prima, maar de vraag is
natuurlijk altijd of er ook aan ons gedacht
wordt als we er niet zelf bij zijn. Dat, en niet
ijdelheid, is de reden dat de Geologische
Dienst Nederland de publiciteit zoekt.
Op dit moment is publiciteit voor geologie
gerelateerd aan de energievoorziening heel
belangrijk. Het zal zijn opgevallen dat er in
de berichtgeving over de Mulciber genuanceerd is geschreven over Noordzeegas en de
rol van zowel de industrie als TNO daarbij. De
energietransitie en de verwikkelingen in Groningen gaan gepaard met snelle desinvesteringen in olie en gas. Een zijeffect hiervan is
dat de bijbehorende kennisbasis ook onder
druk staat. We zullen echter nog een flinke

Berichtgeving in Nieuwsblad van het Noorden
op 27 januari 1979 over de Zuidwalvulkaan: de
geschiedenis herhaalt zich.

periode in Nederland gas produceren. Ook wil
je koolwaterstofsystemen blijven begrijpen
om ze te kunnen vermijden als je in de diepe
ondergrond naar iets anders op zoek bent.
Maar bovenal zijn het soort gegevens en de
kennis nodig voor aardwarmte-exploratie en
geologische opslag in wezen hetzelfde. Tijdens de energietransitie hebben we eerder
meer dan minder geowetenschappen nodig.
De Mulciber inspireerde mensen en dat
schept de gelegenheid om wat meer over ons
werk te vertellen – dat was hier het belangrijkst.
Michiel van der Meulen en Geert-Jan Vis
TNO, Geologische Dienst Nederland
> Sissingh, W., 2004. Palaeozoic and Mesozoic
igneous activity in the Netherlands: a tectonomagmatic
review. Netherlands Journal of Geosciences 83 (2),
113-134. doi.org/10.1017/S0016774600020084
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Mijnlieff presenteerde eerder al eens een
poster (ICCP congres Utrecht, 2003), waarop
hij de aanwezigheid van een vulkaan in dit
gebied suggereerde. In het boek ‘Geology of
the Netherlands’ (2007) vermelden Manfred
van Bergen en Wim Sissingh extrusief gesteente uit boring F16-02 en correleren dat aarzelend met de Zuidwal Vulkanieten Formatie.
Op paleogeografische kaarten wordt de vulkaan echter niet aangegeven.
Bij vergunninghouder Wintershall zullen
meer geologen de aanwezigheid van een vulkaan in het F16-blok vermoed hebben; ongetwijfeld hebben zij de prospectiviteit van de
four-way-dip closure boven de vulkaan beoordeeld. Interessant is in dat opzicht exploratieboring F17-14 die geboord is aan de rand van
de magnetische afwijking. Deze is tot juni
2023 helaas nog confidentieel.

. stukje steen
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Bestrating in Keulen met Lindlar Zandsteen met crinoiden.

Lindlar Zandsteen / Bij Lindlar, in het Bergische Land ten
oosten van Keulen, worden dik gebankte zandstenen van de
Mühlenberg Schichten uit het midden van het Eifelien (Devoon)
gewonnen. Ze worden op de markt gebracht als Bergische of Lindlarer Grauwacke (of Quirrenbach, één van de groeves), maar eigenlijk zijn het geen grauwackes. De handelsbenaming grauwacke gaat
in dit geval echter terug tot minstens eind achttiende eeuw. Karakteristiek voor de grauwe tot paarsbruinige, zelden gelig bruine,
zandstenen zijn de zones met bij elkaar gespoelde resten van zeelelies en andere fossielen, die door hun witte kleur fraai opvallen. De
harde, fijnkorrelige zandstenen bestaan voor circa zeventig procent
uit kwarts; de rest wordt gevormd door veldspaten, gesteente- en
fossielfragmenten, calciet en wat glimmers.
De winning van de zandsteen gaat drie à vier eeuwen terug. Eerst
kleinschalig, vanaf circa 1870 op grote schaal: aan het begin van de
Eerste Wereldoorlog waren er meer dan honderd groeves. Nu zijn
het er nog drie. Veel toepassing vond de Bergische Grauwacke bij

spoorwegviaducten en vergelijkbare objecten. In Nederland vond de
steen een heel andere toepassing. Ze werd gebruikt bij de restauratie van de westbouw van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht in de
periode 1984 – 1986. Ook bij verschillende nieuwbouwtoepassingen
uit de jaren vijftig, zoals de Sint-Hubertuskerk in Tollebeek in de
Noordoostpolder (een ontwerp van de Groningse architect H. J. van
Wissen), gaat het waarschijnlijk om deze zandsteen. De laatste jaren
maakt de steen echter opgang als bestratingsmateriaal en straatmeubilair, waar hij door zijn kwartsgehalte, geringe wateropname
en hoge druksterkte (rond 135 N/mm2) bij uitstek geschikt voor is.
Keulen ligt er inmiddels aardig vol mee.
Tekst en foto’s: Timo G. Nijland

. zakenoverzee

Exploring

unchartered
territories
in Singapore

When asking students why they study Earth Sciences, the
answers probably encompass goals like: discovering
uncharted territories, protecting nature, seeing the world or,
more altruistically, helping developing countries. So, from that
perspective, what is Earth Scientist Laura Vonhögen-Peeters
doing in the small city-state island in Southeast Asia called
the Republic of Singapore?

Geo.brief 8 / 2019

9

View on Central Business District and
China Town.
Photo: Laura Vonhögen-Peeters

Accumulation of sampans near the mouth of the Singapore River around 1900.
Photo: Picture Collection, The New York Public Library.
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When my husband and I moved to Singapore
three-and-a-half years ago on behalf of Deltares, I knew through earlier work experiences that we were going to a country full of contradictions.
Singapore is crowded, with a population density approximately fifteen times higher than
the Netherlands1. Yet, the country is very
green and comprises four Nature Reserves
(3,347 hectares) and twenty designated
Nature Areas, and is home to an estimated 23
– 28 thousand species of terrestrial and 12 –
17 thousand marine organisms.
The Singaporean society, while appearing
western, is very much Asian. The cleanliness
of streets and eateries, the impressive and
well-preserved tourist areas, the fluent English (in contrary to the incomprehensible Singlish), and straightforward manner of doing
business (compared to Asian standards) – all
of this keeps Singapore’s true nature well hidden from sight and first impressions. In
truth, the main drivers of the society are
deeply rooted values of (loss of) ‘face’, family,
hierarchy, and community.
Not only the society has contradictions, the
subsurface has them as well. Born from a turbulent past of volcanic activity, active fault

Even nature walks are carefully maintained and planned in
Singapore: marked stairs in Bukit Timah Nature Reserve (left) and
boardwalks and warning signs in Mac Ritchie Reservoir Park (right).
Photos: Laura Vonhögen-Peeters and Jan Peeters

zones and large fluvial systems, Singapore’s
geological base consists of folded sedimentary rock in the west, granite in the centre and
unconsolidated Quaternary sediments to the
east.

From past to future / To better understand the challenges that Singapore is facing,
allow me to shed some light on the history of
the country itself. Since the fifth century AD,
Singapore has been a port settlement on the
major trading routes from India to China.
This strategic position and the envy against
the rulers that held its position, led multiple
times to the destruction of the earlier
settlement(s) which were called Singapura or
Temasek.
As a result, the English found the island
almost deserted by the time they arrived in
1819, at the end of the Napoleonic Wars (1795
– 1818). Sir Stamford Raffles seized the opportunity to annoy the Dutch in Malacca (Malaysia) by establishing a trading port with the
approval of the Sultan of Johor and Riau. An
agreement that, together with the AngloDutch Treaty2 of 1824, led to the establishment of a British colony in Singapore.
Over time, but especially after the opening of

the Suez Canal in 1869, Singapore’s maritime
activities increased rapidly. The trade, the
increased demand for labour in the port city,
but also in the tin mines and rubber plantations in Malaysia, attracted thousands of
immigrants from China, India, and Malay.
Consequently, Singapore’s population grew to
over ten thousand people in the first five years
and over hundred thousand people only fifty
years after the establishment of the colony.

Fragile position / The English colonial
era ended when the Japanese invaded Singapore in 1942 during the Second World War.
Years of mass atrocities against civilians followed3, while most of the former colonizers
either fled or were locked-up in Changi’s prisoner-of-war camp. After the war, it took until
1959 before the British granted Singapore
self-government. But Singapore was in a fragile position, due to food shortages, labour
strikes and the rise of communism in the
region. To survive, Singapore became part of
the federation of Malaysia in 1963, only to
become independent two years later on 9
August 1965. The main reason for the split
being that Singapore wanted a multi-racial
nation, prompted by the large group of Chi-

Expensive beers / Within one generation, citizens went from living in small community kampongs, and earning a living from
fishery and hard labour, to living and working in a developed country. These impressive
developments do however come with their
downsides.
As Singapore has the tenth highest average
wealth per capita in the world, it also has the
third most expensive beers on the planet. And
although the country has 207 thousand US$
millionaires, many older Singaporeans have
not enough savings to retire or pay for much
needed health care.
Every part of Singapore and the way it operates is organized, meticulously planned and
guarded by strict (written and unwritten)
rules. The government, workforce, and collectivistic culture does not leave much room for
risks, errors, discussion or creativity. Even
nature is carefully held in check with not a
tree or branch out of order near carefully
planned and paved walking tracks and signs
to warn any adventurous visitors not to wander off the designated route.

Chinese values / My activities in Singapore can be summarized in three responsibilities: I work on local projects that fit my expertise (geology, groundwater and coastal systems), I’m responsible for Business Development covering the broad portfolio of Deltares,
and I contribute to the knowledge alliance
that Deltares has with the National University of Singapore - called NUSDeltares. This
combination makes a very exciting job both
in content and in capabilities needed. It also
provides a good, first insight into how business is done in Singapore.
Business in Singapore is very much influenced by Chinese values, not surprisingly as
Chinese are the largest ethnic group in the
country. Like most of the countries in the
south-east Asian region, business relies on

The Singaporean society,
while appearing western,
is very much Asian

longstanding relations and networks, making
it hard to enter the Singapore market as newcomer.
A strong culture of hierarchy dictates that
you don’t take the lead in a meeting, unless
you are the most senior guy in the room and
have grey hairs (but not too many). Any question will go up the chain of command within
an organization, before a decision trickles
down the other way.
The number of women who enter the workforce is large, though tradition and culture
demand that they eventually are to take care
of husbands, parents and children, who are
often living under the same roof. This eventually leads to a high percentage of women leaving the workforce and an uneven representation in upper management.
Although these ways are slowly changing,
business development in Singapore in general

requires a lot of patience and friendly
manoeuvring.

Why Singapore? / So, what brings me to,
and keeps me in, this tiny Red Dot in Southeast Asia? Unchartered territories? Absolutely.
Singapore wants to become fully independent
from its neighbouring countries in military
matters and resources. For a literally small
nation, this presents enormous challenges,
something which Singapore is facing headon. Singapore wants to stay ahead of the
crowd and is as such constantly on the lookout for new developments and innovations.
Nature? Definitely. It is fascinating to discover
nature and wildlife completely different than
what you’ve grown up with: primary tropical
forest only a few minutes away, the most colourful birds passing by your balcony, Dutch
living-room plants in the border of each road,
flying lemurs and mouse-deers as the habitants of the forest, and of course the most
extravagant orchids: Singapore’s national
flower.
Helping developing countries? Yes, in some
way. Singapore and The Netherlands have a
long-standing relationship. Whereas in the
past this relationship has been mainly oneway, nowadays the Dutch could learn a lot
from this small nation. As an example, Singapore as a city-state is already facing a lot of
challenges in its urban environment, such as
urban heat island effects and pluvial flooding, that the big cities in the Netherlands will
yet have to face in the future.
Laura Vonhögen-Peeters
5.9 million people live in an area of 720km2, that is
smaller than the Province of Utrecht in the
Netherlands.
2
In the Anglo-Dutch Treaty of 1824, the Netherlands
withdrew all objections to the British occupation of
Singapore and ceded Malacca in return for Dutch
trade monopoly in Indonesia.
3
The death toll was reported to be 6,000 by the
Japanese, but unofficial estimates range between
25,000 and 50,000.
1
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nese descendants, whereas Malaysia wanted a
Malay or Islamic federation.
Unexpectedly and suddenly, Singapore had to
survive on its own. Based on the ideas of its
visionary first Prime Minister Lee Kuan Yew,
and supported by the economic plan written
by Dutch economist Albert Winsemius, Singapore set to solve two main issues: unemployment and housing shortage. At the same
time, a lot of effort was put in improvement
of the living standard of the population by
proper education, sanitization of the public
rivers and waterways, planting trees to create
a liveable city, developing adequate and
affordable public transport, etc. Concurrently
the different ethnic groups were moulded
into one nation by establishing compulsory
National Service, equal ethnic quota for houses, jobs and Public Holidays, and by establishing English as the common language at
schools, besides one of the three mother
tongues: Chinese (mandarin), Malay, or Tamil.

‘La Dalle à Ammonites’
nabij Digne-les-Bains, Zuidoost-Frankrijk
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Enige jaren later, in 1979, werd tijdens de verbreding van de D900A vlakbij Digne een pakket Onder-Jura (Lias) kalken aangesneden bij Les
Isnards, langs de rechteroever van de Bléone rivier. Deze nieuwe ontsluiting van een aantal dipslopes van donkergrijze fijnkorrelige kalksteen,
met een helling van zestig graden en een oppervlak van 320 vierkante
meter, bleek dermate rijk aan grote ammonieten dat werd besloten om
deze locatie te beschermen door de weg iets te verleggen. In de jaren
daarna werd de ontsluiting verder vergroot en beschermd, en nu is deze
plek een prominent onderdeel van het in 1984 gestichte Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence (RNGHP), het grootste Europese GeoPark (2300 vierkante kilometer).
‘La Dalle à Ammonites’, zoals de ontsluiting nu bekend staat, omvat een
aantal ‘hardgrounds’ met meer dan 1500 ammonieten, die tot zeventig
centimeter groot zijn. De foto, genomen in 2015, toont slechts een klein
deel van de ontsluiting (voor schaal, zie de zwarte balpen in de ammoniet
linksonder het midden van de foto). De ammoniet Coroniceras multicostatum (Sowerby, 1824) overheerst de fauna, maar ook belemnieten en schelpen komen voor. Door de nabijheid van het overschuivingsfront van de
Digne nappe zijn deze allochtone kalken vrij sterk gedeformeerd, waardoor de preservatie van de ammonieten relatief slecht is: vele exemplaren
zijn vervormd en/of gedeeltelijk verdwenen door drukoplossing.
Onderzoek van deze locatie, met name door Jean-Louis Dommergues
van de Universiteit van Bourgogne, toont aan dat dit condensatieniveau is gevormd in een meer dan 250 meter diepe zee, over een periode van minstens honderdduizend jaar tijdens het Sinemurien (circa
195 miljoen jaar). Deze biohorizon met C. multicostatum behoort tot het
bovenste deel van de Bucklandi-zone in de ammoniet chronostratigrafie van de Onder-Jura, en is goed correleerbaar met andere locaties in
Frankrijk, Luxemburg en Engeland.
De ontsluiting van ‘La Dalle à Ammonites’ is in 2009 in detail in 3D
gescand. Dit is niet alleen gedaan in het kader van verdere werkzaamheden ter bescherming van de locatie tegen het toenemende aantal
bezoekers, maar ook om verder onderzoek te kunnen doen aan deze
unieke populatie van ammonieten.
Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com

. geofoto
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ongeveer 44°07’10” Noord en 06°14’03” Oost /
De stad Digne-les-Bains, de hoofdstad van het departement Alpes-de-HauteProvence, ligt ongeveer negentig kilometer ten noordwesten van Cannes.
De thermale bronnen waren reeds populair ten tijde van de Romeinen, die
hier in de eerste eeuw na Christus een kuuroord genaamd Dinia vestigden.
Tijdens een vakantie in de zomer van 1974 vond ik langs de nauwe weg van
Digne naar het dorpje Barles (D900A) een paar mooie ammonieten in steile
kalklagen. De bekoring van het vinden van zulke fossielen midden in een
prachtig verplooid bergachtig gebied (onderdeel van de Digne nappe) was
mede aanleiding voor mij om geologie te gaan studeren in 1976.

. promotie

		 Het ophogen van

Waddeneilanden

								 door stormen

De Waddeneilanden zijn duizenden jaren geleden ontstaan door
accumulatie van zand aangevoerd door golven, stromingen en
wind. Al die jaren zijn de eilanden meegegroeid met de
zeespiegelstijging – maar kunstmatige ingrepen in de afgelopen
eeuwen maken het onzeker of dit nog steeds gebeurt. Daan
Wesselman (Universiteit Utrecht) bestudeerde of, en hoe, het
terugdraaien van zo’n ingreep zou kunnen bijdragen aan de
natuurlijke ophoging van de Waddeneilanden. Daarbij wordt de
energie van stormen, die in veel situaties juist erosie veroorzaken,
gebruikt om zand aan te voeren naar de eilanden. Hij rondde zijn
promotie af op 8 april 2020 – op een bijzondere manier.

De washover opening op
Rottumeroog.

Waddeneilanden hebben aanvoer van zand
vanuit de Noordzee nodig om de effecten van
zeespiegelstijging tegen te gaan. Dit zand
wordt onder andere aangevoerd tijdens stormen, wanneer de eilanden (deels) onder
water staan en stromingen en golven het
zand op de eilanden afzetten. Waddeneilanden in een natuurlijke staat bevatten vaak
gaten in de duinen, ook wel washover openingen genoemd. De washovers zijn echter bijna
allemaal afgesloten door kunstmatige, zandige stuifdijken. Voor bewoonde gebieden is dit
uiteraard zeer gewenst, maar voor de onbewoonde eilandstaarten betekent dit dat het
land achter de duinen verstoken blijft van
Noordzeezand en daardoor ook minder goed
ophoogt.
Mijn promotieonderzoek richtte zich op het
begrijpen van de functie van deze washover
openingen voor periodes van één enkele
storm tot aan 25 jaar. Door eerder uitgevoerde bodemonderzoeken weten we dat er achter
de duinen, bijvoorbeeld op Schiermonnikoog,
zandige stormafzettingen van zo’n tien tot
twintig centimeter dik zijn gevonden uit de
tijd dat de washover openingen nog niet
waren afgesloten. Er was echter nog zeer weinig bekend over de processen die tijdens de
stormen optreden en zorgen voor deze afzettingen. Door deze processen beter te begrijpen, kunnen we ook beter voorspellen op
welke locaties het heropenen van washovers
zinvol is en wat het meest optimale ontwerp
zou zijn.

Veldmetingen / De eerste stap was het uitvoeren van veldwerk tijdens stormen, zodat
de meest elementaire vraag beantwoord kon
worden: welke processen zorgen voor zandtransport op een eiland tijdens stormen?
Hiervoor hebben een we serie instrumenten
geplaatst op de oostelijke duinloze eilandstaart van Schiermonnikoog, in een rechte
lijn van Noordzee naar Waddenzee. Deze
instrumenten stonden droog tijdens normaal
weer, maar maten waterstanden, golven, stromingen en zandconcentraties tijdens door
storm veroorzaakte overstroming.
Het blijkt dat er tijdens stormen een sterke

Daan Wesselman, op weg naar Rottumeroog.

stroming van grofweg één meter per seconde
over de eilandstaart staat in de richting van
de Waddenzee. Deze stroming kan zo groot
worden doordat de Noordzee en Waddenzee
tijdens stormen rechtstreeks met elkaar in
verbinding staan over het eiland. Door de
waterstandsgradiënt tussen Noordzee en
Waddenzee, die wel kan oplopen tot een
halve meter, kan de stroming flink toenemen.
Zandconcentraties pieken tijdens de pieken
in de stromingen. Ook kan zand opgewoeld
en aangevoerd worden door golven. Dit zagen
we in de data wanneer de stroming heel laag
was. Alleen waren deze pieken in zandconcentratie fors kleiner dan de pieken veroorzaakt door de stromingen. De stromingen blijken dus cruciaal te zijn voor de stormgerelateerde zandaanvoer.

parameters zijn bodemligging (onder/boven
water), waterstand/waterdiepte, golfhoogte/periode/-richting en korrelgrootteverdeling.
Het model berekent constant de ‘loop’ hydrodynamica – zandtransport – bodemverandering – hydrodynamica enzovoorts. Eerst zijn
de veldmetingen van Schiermonnikoog
gebruikt om het model te valideren en kalibreren, zodat de gemeten en berekende stromingen en zandconcentraties goed overeenkomen. Toen dit was gelukt, kon het model
gebruikt worden om bijvoorbeeld het effect
van verschillende soorten stormen te analyseren. In verreweg de meeste onderzoeken
wordt de nadruk gelegd op het effect van
extreme stormen, zoals de orkanen aan de
oostkust van de Verenigde Staten. Bij de Waddeneilanden blijkt dit niet te volstaan.

Modelsimulaties / Om de resultaten uit
de veldmetingen te kunnen extrapoleren
naar andere situaties en condities was de volgende stap het opzetten van modelsimulaties
met behulp van het model XBeach. Dit model
is ontwikkeld om het effect van stormen door
te kunnen rekenen. De belangrijkste input

Het zandtransport, en daarmee de potentiële
afzettingen, hangt sterk af van de stroming
over het eiland. Er zijn meerdere factoren die
de grootte van de stroming verhogen als de
stormenergie toeneemt, zoals bijvoorbeeld
een grotere waterdiepte. Aan de andere kant
is er ook één factor die in tegenovergestelde

Links: De ontwikkeling van Rottumeroog tussen 2005 en 2017 van Noordzee (links) naar Waddenzee (rechts). Te zien zijn onder andere de duindoorbraak van
2012/2013 rond 2940 meter, de zeer sterke erosie van de kust en de ophoging van het gebied achter de (voormalige) duinen rond 3150 meter.
Bron: openbare lidarmetingen van Rijkswaterstaat.
Rechts: Modelsimulaties van zandtransport veroorzaakt door stromingen en golven (blauw), en stromingen plus een deel van de golven (groen en geel). Klasse 1
– 6 geeft de stormkracht aan. De figuur laat zien dat a) de stroming voor het grootste gedeelte van het zandtransport zorgt en b) zware stormen slechts een
beetje meer zandtransport veroorzaken dan lichte stormen die veel vaker voorkomen en cumulatief dus minstens zo veel effect hebben als de zware stormen.
(Short waves: golven met korte periode, 5 – 10 sec; IG (Infra Gravity) waves: golven met langere periode, 1 – 2 min, ontstaan door groepering van short waves)
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richting werkt: de opstuwing van water door
wind is hoger in de Waddenzee dan in de
Noordzee. Dus, hoe sterker de storm, hoe
hoger de waterstand in de Waddenzee ten
opzichte van de Noordzee en hoe lager de
potentie voor stromingen. Dit proces is minstens gelijkwaardig aan de factoren die de
stromingen willen laten toenemen met meer
stormenergie. Soms wint het zelfs, waardoor
de stroming over het eiland kortstondig om
kan draaien richting de Noordzee. Al met al
kunnen milde stormen, die vaak voorkomen,
net zoveel zandtransport veroorzaken als de
zware maar zeldzame stormen.
Toen we de processen die de zandafzettingen
veroorzaken beter begrepen werd het tijd om
na te denken over het ontwerp van een eventuele hernieuwde washover opening. Modelsimulaties lieten onder andere zien dat de hoogte
van zo’n opening van cruciaal belang is. Als
een washover opening te hoog ligt ten opzichte
van het zeeniveau, zullen er simpelweg te weinig stormen zijn die (met de huidige zeespiegelstand) overstroming veroorzaken. Bovendien
wordt de stroming sterk gelimiteerd door
waterdiepte: een dertig centimeter hogere washover opening leidt tot een reductie in zandtransport van grofweg vijftig procent.

Rottumeroog / Als laatste onderdeel van
het promotieonderzoek werd een tweede
veldwerk uitgevoerd op Rottumeroog. Dit
eiland is uniek, omdat het samen met Rottumerplaat het enige stuk Nederlandse kust is
waar sinds 2005 geen kunstmatige ingrepen
meer worden gedaan, zoals zandsuppleties.

In de winter van 2016 – 2017
is er plaatselijk zoveel zand
bijgekomen dat we onze
meetinstrumenten hebben
moeten uitgraven
Dit resulteerde na een serie stormen in 2012 –
2013 uiteindelijk in een gat in de duinen van
zo’n zeshonderd meter breed. Rottumeroog
was dus een ideale locatie om de werking van
een bestaande washover opening nader te
onderzoeken.
Rottumeroog is een enorm dynamisch eiland.
Sinds 2005 heeft het strand zich met honder-

den meters teruggetrokken. Een deel van dat
zand is door de stormen terechtgekomen
elders op het eiland, met name in het gebied
achter de duindoorbraak. In de winter van 2016
– 2017, toen we het veldwerk uitvoerden, is er
plaatselijk wel tachtig centimeter zand bijgekomen – zoveel dat we onze meetinstrumenten
hebben moeten uitgraven. Dit heeft ons
geleerd dat ook de bron van zand (in dit geval
de sterk eroderende kust) een belangrijke factor is voor de potentie van stormafzettingen.
Waar op Rottumeroog de omstandigheden
zeer gunstig zijn, zo is het middelste gedeelte
van Schiermonnikoog momenteel minder
geschikt als locatie voor het maken van een
kunstmatige washover. Het strand is daar op
dit moment erg breed, ruim zevenhonderd
meter. Dit zorgt voor beginnende duinvorming op het strand en ook voor ontwikkeling
van vegetatie. Hierdoor neemt voor overstromend water de frictie toe en de stroming af.
Het is dus belangrijk om de geschikte locatie
te vinden voor een eventuele pilot study.
Naast stormgerelateerde afzettingen veroorzaakt door water, kan zand ook verplaatst worden door de wind. Het is nog niet duidelijk
hoe deze vormen van transport zich tot elkaar
verhouden. Verder zou een pilot study, bijvoor-

Links: Een duin op het waddeneiland Rottumerplaat in 2015. Rottumerplaat en Rottumeroog zijn morfologisch dynamischer dan de bewoonde eilanden en
daardoor mogelijk beter bestand tegen zeespiegelstijging. Foto: Joost Brinkkemper
Rechts: De verdediging van het proefschrift, vanachter de keukentafel.

beeld bij de Boschplaat op Terschelling, de
mogelijkheid geven om de ontwikkeling van
een gecreëerde washover daadwerkelijk te
monitoren. Dit zou nog meer inzicht geven in
hoe gaten in de duinen kunnen bijdragen aan
de ophoging van Waddeneilanden.

Online promotie / Door de coronacrisis
kreeg ik de keuze om mijn al geplande verdediging uit te stellen of online te doen. Aangezien de decaan liet doorschemeren dat een
nieuwe datum vinden wel eens lang zou kun-

nen gaan duren, koos ik al vrij snel voor de
online variant, vanaf mijn keukentafel dus.
Dit was natuurlijk heel onwerkelijk. Vier jaar
lang stel je je voor hoe het zal gaan in het
Academiegebouw – om er vervolgens nooit te
staan. Maar toen de verdediging eenmaal
begon, maakte het weinig meer uit. Toen was
ik gefocust op de vragen en vloog de tijd voorbij. Ik had problemen verwacht met verbindingen en onverstaanbare vragen, maar alles
ging heel soepel. Mijn paranimfen hebben
een video samengesteld met boodschappen

van familie, vrienden en collega’s. Dit was
een leuke vervanging van de receptie, die ik
bovendien ook nog eens kan terugkijken.
Daan Wesselman
daan.wesselman@WaterProofbv.nl
Dit onderzoek werd onder de naam ‘How flooding can save our
barrier coast’ gefinancierd door Climate-KIC, een project van de
EU om duurzaamheidsprojecten op te starten.

Oproep Jelgersma- en Escherprijs 2019/2020
Het KNGMG kan jaarlijks prijzen uitreiken voor de beste afstudeerscriptie
van studenten van een Masteropleiding Aardwetenschappen in Nederland. Een scriptie kan een nieuwsgierigheids-gedreven, toegepast of
interdisciplinair karakter hebben. Voor een nieuwsgierigheids-gedreven
onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de belangrijkste criteria;
bij een toegepast onderwerp kijkt de jury vooral naar het vernieuwende en
probleemoplossende karakter; en bij onderwerpen die gebaseerd zijn op
een interdisciplinaire aanpak wordt met name gelet op innovatieve
ideeën. Onafhankelijke jury’s bestaande uit aardwetenschappers uit de
academia, kennisinstellingen en industrie beoordelen de ingezonden
scripties.
De beste Bachelor-theses kunnen ingezonden worden voor de Jelgersmaprijs, vernoemd naar Kiek Jelgersma, vooraanstaand wetenschapper bij de Rijks Geologische Dienst. De prijs van 750 euro wordt
gesponsord door TNO-Geologische Dienst Nederland.
De beste Master-scripties kunnen ingezonden worden voor de
Escherprijs, vernoemd naar de Leidse Hoogleraar Algemene Geologie
prof. dr. B.G. Escher, schrijver van handboeken, mede ook voor ama-

teurs, om de wetenschap onder de aandacht van de samenleving te
brengen. De winnaar van de Escherprijs ontvangt een bedrag van 2500
euro dat beschikbaar wordt gesteld door Shell.
Beide prijswinnaars ontvangen naast het geldbedrag een oorkonde,
een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te publiceren in Netherlands Journal of Geosciences.
Denkt u zelf in aanmerking te komen voor de prijs of begeleidt u een
student van wie de scriptie bovengemiddeld is, stuur dan de scriptie
digitaal (als pdf-file) naar het secretariaat van het KNGMG (kngmg@
kngmg.nl) onder vermelding van de prijs waarvoor deze is ingediend.
De inzending dient voorzien te zijn van een korte inleiding van de
scriptiebegeleid(st)er waarin het aantal weken dat er aan dit werk
besteed is vermeld wordt. De sluitingsdatum voor inzendingen is
19 oktober 2020.
De jury’s hopen weer een groot aantal scripties te mogen ontvangen!
Voor meer informatie zie www.kngmg.nl/escherprijs en www.kngmg.nl/
jelgersmaprijs

Schatten van het Kernhuis

Zout
Voor een column over de mooiste stukken kern uit de
kernloods zijn er mooie stukken kern genoeg, althans
dat vinden wij. Maar wat is hier de definitie van
mooi? Is het enkel de esthetische kwaliteit van het
uiterlijk van het gesteentemonster? En aan welke
schoonheidslat refereren we dan? Of zit de appreciatie
van de schoonheid allicht ook in het verhaal dat de
steen kan vertellen? Of in de verwondering, verrassing
of de herkenning die het aanzicht van een kist met
kernmateriaal doet opkomen en die vervolgens dat
monster doet stijgen in de persoonlijke schoonheidsindex?

18
Geo.brief 5
4 / 2019
6
2020

Honderden meters aan kernen had Harmen
gezien en beschreven voor de Nederlandse
olie- en gasindustrie voordat hij bij de Geologische Dienst kwam. Dat had geresulteerd in een
wat eenzijdig beeld van de ondergrond: voornamelijk zand- en kleistenen en een beetje carbonaten. Wie schetst zijn verbazing bij een
bezoekje aan het kernhuis: tafels vol met zoutkernen! En er was nog meer in de rekken, honderden meters. Enkele decennia eerder had
Nora bij haar eerste bezoek aan het kernhuis
van destijds een identieke ervaring: een en al
verwondering over de bizarre en intrigerende
deformatiestructuren. Op seismische secties is
vaak de chaotische interne structuur van zoutdomes en -kussens te zien op schaal van kilometers. Ook boorkernen tonen eenzelfde
‘structureel geologische’ chaos – maar dan op
schaal van tientallen meters.

Detail in boorkern BarradeelSalt-01 van de gelaagdheid op
basis van zoutkristalgrootte, soms
geaccentueerd door ingeschakelde
anhydrietlaagjes.

Daarnaast is er de schoonheid van de prachtige gelaagdheid zoals te zien in boring Barradeel-Salt-01 (zie foto rechts). Subtiele kleurschakeringen van transparant helder tot mat,
van nabij wit tot licht grijs of zelfs lichte tinten van roze en rood. De heldere lagen

In de serie Schatten van het Kernhuis schrijven Harmen Mijnlieff en Nora
Witmans voor Geo.brief over hun mooiste stukken kern die bewaard worden in
het kernhuis van de Geologische Dienst Nederland. In deze derde aflevering
hun verwondering over de chaotische structuren zichtbaar
in zoutafzettingen.

bestaand uit heel grote zoutkristallen, de
matte lagen uit minuscuul kleine kristallen
(zie foto links). Sommige lagen gescheiden
door flinterdunne laagjes tot millimeter
dikke platen doen denken aan de wafers uit
de chipindustrie, hier echter van slecht oplosbare mineralen zoals anhydriet en dolomiet.

deeld zijn? En die gelaagdheid in kristalgrootte met die wafers, is dat wel primaire
sedimentaire gelaagdheid? Kijken naar
gesteentekernen, het blijft intrigerend, helemaal als je als klastisch sedimentoloog naar
gedeformeerde evaporieten gaat kijken.
Harmen Mijnlieff en Nora Witmans

Zouden die structuren, van heel groot tot
heel klein, in de zoutdomes ook fractaal ver-
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Wat ons nog het meest bij is gebleven is de
plooiing en verbreuking op centimeter schaal
van de fijn-kristallijne lagen. In onze herinnering was er één van een doorgebroken plooi,
zo weggelopen uit een tekstboek structurele

geologie. Ook deden breukstructuren ons
denken aan de resultaten van sandbox-experimenten, maar dan niet met kunstmatig
gekleurde laagjes, maar in subtiele kleurschakeringen in vijftig tinten licht grijs. Helaas,
de plooi viel niet meer terugvinden. Desalniettemin een selectie van foto’s met mooie
deformatiestructuren in het zout, met een
schaal van tientallen meters tot millimeters
(zie foto rechtsonder).

Links: Verschillende kleuren steenzout en gelaagdheid gedefinieerd door verschillen in kristalgrootte in boring Barradeel-Salt-01.
Rechts: Afschuivingsbreukje met interessante dilatatiefenomenen in de gestapelde set ‘wafers’ in boring Barradeel-Salt-01.

onderzoek
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Meer impact met

satellietdata

Voor het eerst besloten Nederlandse aardobservatiewetenschappers om
de krachten te bundelen en samen op te trekken, om sterker te staan bij
de aanvraag van subsidies en een grotere bijdrage te leveren aan
maatschappelijke vraagstukken. De gezamenlijke aanpak is uitgemond in
de Nationale Strategie Aardobservatieonderzoek 2020-2025. Sander
Houweling, hoogleraar Atmosfeer, broeikasgassen en klimaat aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, is een van de hoofdauteurs van het strategieplan.

De oostkant van het Mackay
zoutmeer in centraal Australië.

Foto: ESA/ Copernicus Sentinel

“Het Netherlands Space Office (NSO) constateerde dat ons vakgebied beter georganiseerd
zou kunnen zijn. We hebben in Nederland
veel partijen die zich bezighouden met aardobservatie. En we zijn er ook écht heel goed
in. Maar we zijn niet georganiseerd in grote
centra, zoals dat bijvoorbeeld in Amerika het
geval is. Door de krachten te bundelen, kunnen we samen iets groters bewerkstelligen.
Meer impact hebben.”

Satellieten kunnen de effecten
waarnemen van de maatregelen
die mensen nemen

Waar zijn ‘wij’, Nederland, goed in?
“Nederland is bijvoorbeeld erg goed in atmosferisch aardobservatieonderzoek. Dat komt
doordat we ons met de hele keten bezighouden: Nederland maakt sensoren en instrumenten van hoge kwaliteit, we hebben mensen die de satellietdata verwerken en wetenschappers die er onderzoek mee doen. Daarbij
vindt een terugkoppeling plaats naar de
instrumentbouwers, zodat zij de nieuwe
generatie instrumenten nog verder kunnen
verbeteren. Daarnaast is Nederland heel sterk
in onderzoek op het gebied van water, oceanen, ijs, landoppervlak, bodem en de aardkorst.”

“Satellieten kunnen de effecten waarnemen
van de maatregelen die mensen nemen. Dragen we met onze ingrepen bij aan hoe
robuust onze natuur is, of wordt de natuur er
juist zwakker van? Dat wil je monitoren.
Andere thema’s zijn bijvoorbeeld het veiligstellen van onze voedselvoorziening en onderzoek naar de toenemende frequentie van
extreme weersverschijnselen. Voor antwoorden moet je meestal verder kijken dan Nederlands grondgebied. Dat kan heel goed met de
werelddekking van aardobservatiesatellieten.”

Er staan zeven aanbevelingen in de strategie. Kunt u er een paar noemen?

Sander Houweling

Maar het kan dus nóg beter?
“Je ziet dat er een verschuiving gaande is.
Vroeger werd gedacht vanuit de technologie:
hoe kunnen we satellietinstrumenten verder
perfectioneren? Tegenwoordig wordt meer
vanuit de vraag gewerkt: welke maatschappelijk relevante vraagstukken en problemen
kunnen we beantwoorden met satellietgegevens? En wat hebben we daar dan qua infrastructuur in de ruimte voor nodig? Met een
gezamenlijke strategie willen we prioriteiten
aanbrengen aan de vraagkant, zodat we
samen sterker staan. Of, zoals het zo mooi
staat omschreven in het strategiedocument:
de positie en coherentie van aardobservatieonderzoek in Nederland versterken en consolideren.”

Waar kunnen aardobservatiesatellieten
nog meer bij helpen?

“Een belangrijke aan de beleidsmakers is:
vind het juiste evenwicht tussen het ontwikkelen van innovatieve satellietmissies en het
verwerken van satellietgegevens op de grond.
Dat heeft te maken met die lange termijnonderzoeken. Daarnaast is het voor de wetenschap zaak om een sterkere koppeling te
maken met maatschappelijke vraagstukken,
om meer multidisciplinair te gaan werken, op
tijd nieuwe mensen op te leiden voor dit vakgebied en vooral: om de gegevens die nu al
worden verzameld optimaal te gebruiken.”

Hoe complex is het om dit doel te bereiken?

Hoe gaat het verhaal van deze samenwerking verder?

“Neem klimaatonderzoek. Het klimaat is een
samenspel tussen allerlei processen. Je wilt
dus verschillende wetenschappelijke disciplines combineren – bijvoorbeeld kennis over
vegetatie, waterbeschikbaarheid en gassen in
de atmosfeer – om de invloed op de natuur te
bestuderen. Vervolgens heb je gegevens nodig
over een heel lange tijd. Tientallen jaren. Dit
is niet het meest spannende deel van ons
werk, maar lange tijdseries van constante
kwaliteit zijn wel nodig om hoogwaardig
onderzoek te kunnen doen. Daar heb je dan
weer continuïteit voor nodig aan de instrumentenkant én een lange adem bij de wetenschappers.”

“We zouden het rapport presenteren aan de
wetenschap op 12 en 13 maart tijdens het
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres.
Vervolgens zouden we op 7 april met de
beleidsmakers van het NWO verder praten.
Dit viel allemaal in het water door de getroffen coronamaatregelen. Gelukkig kunnen we
ook online vruchtbare discussies hebben. Op
basis van de uitkomsten werken we de strategie uit tot concrete acties.”
Bron: NSO
De strategie voor Aardobservatieonderzoek is hier te
downloaden: www.spaceoffice.nl/dbres/topic/512
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Honderden wetenschappers die samen een
strategie formuleren. Hoe kwam dat zo?

. opinie

22

Nieuwe oplossingen nodig voor Groninger
gasveld en het CO2-probleem
Gaswinningslocatie van de NAM nabij Wildervank
in de provincie Groningen.
Foto: Wikimedia / Skitterphoto

Waarde lezer,
Tal van metingen wijzen uit dat de economische activiteit van een groeiende wereldbevolking gepaard is gegaan met een toename van
het gehalte aan atmosferische CO2. Dat hierdoor sprake is van een beïnvloeding van het
klimaat, wordt tegenwoordig vrij algemeen
geaccepteerd. Al heeft de planeet zich nooit
iets aangetrokken van wat wij over haar geloven, het lijkt in de rede te liggen te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om een door
de mens veroorzaakte ontregeling van de
atmosferische CO2-kringloop te ondervangen.
In deze problematiek neemt Nederland, als
grootproducent tot 2022 (het jaar waarin

minister Wiebes het Groninger gasveld wil
sluiten) en middelgrootverbruiker van fossiele brandstoffen, een bijzondere positie in.
Het sluiten van de gasproductie in het Groninger gasveld vormt voor Den Haag, naast
een oplossing voor de zettingsbevingen, ook
een bijdrage aan het terugdraaien van de klimaatverandering. Dit terwijl overal ter wereld
de productie van fossiele koolwaterstoffen en
vooral van aardgas wordt opgeschroefd. Ook
nieuwkomers op de fossiele brandstoffenmarkt (Mozambique, Guyana) zijn zeker niet
van plan de kraan te sluiten. De voortijdige
beëindiging van gaswinning in Groningen zal

ons tientallen miljarden kosten. Herbezinning lijkt daarom een eis van zorgvuldigheid.
Er is voor het toekomstig beheer van het Groninger gasveld een gedurfde (reservoir)technologische oplossing voorgesteld. Daarnaast is er
in het laatste decennium technologie ontwikkeld gericht op de afvang en verwerking van
atmosferische CO2. Inmiddels staat deze technologie, die in principe wereldwijd inzetbaar
is, op de drempel van economisch rendabele
toepassing. Het lijkt mij van eminent belang
dat Nederland aanhaakt bij de moderne technologische ontwikkelingen en haar energie en
enthousiasme voor een aanpak van de klimaat-

. aankondiging

Stikstofgas / De prognose is dat de seismiciteit in het door de gaswinning gedestabiliseerde Groninger gasveld ook na beëindiging
van de gasproductie nog tientallen jaren kan
aanhouden, mogelijk zelfs met zwaardere
bevingen dan tot nog toe geregistreerd. Technische reservoiroplossingen voor het beheersen
van de seismiciteit zijn voorgesteld, onder
andere door de Delftse oud-hoogleraar reservoirtechnologie prof. dr. ir. Jacques Hagoort.
Hij stelt voor om het drukniveau in het Groninger gasveld te herstellen en het gasveld te
stabiliseren door het reservoir vol te pompen
met stikstofgas – een operatie waarvan de kosten geraamd worden op circa acht miljard
euro. Veel geld, maar nog altijd veel minder
geld dan de kosten van het stopzetten van de
gasproductie. Onder handhaving van dat herstelde drukniveau kan aardgas gecontroleerd
verder worden geproduceerd.
De voordelen spreken voor zich. Oost-Groningen hoeft niet te worden verbouwd tot een
verzameling bevingsbestendige bunkers. En
we ontlopen een verliespost van honderd tot
honderdvijftig miljard euro.
CO2 als grondstof? / Maar wat te doen
aan het CO2? Meer dan vijftien jaar is er al
onderzoek gedaan naar het idee van CO2 Capture & Storage (CCS, afvang en opslag van CO2)
– in Nederland door TNO, door internationale
onderzoeksinstellingen en ook door de industrie. Bij gaswinning in het Sleipnerveld (Noorse
offshore) wordt de in het aardgas aanwezige
CO2 al jaren gescheiden en ter plekke opgeslagen in de boven het reservoirgesteente aanwezige poreuze Utsira zandsteenformatie. Het idee
van CO2 opslag is dus praktisch uitvoerbaar.
Internationaal is het doel verlegd: van CCS
naar Capture & Conversion (afvangst en
omzetting/verwerking). Er zijn diverse internationale initiatieven van onderzoek door
universitaire bedrijvencentra, pilots en startups. Een zo’n startup, het Canadese bedrijf
Carbon Engineering, claimt inmiddels in
staat te zijn om op economisch rendabele

basis CO2 direct aan de atmosfeer te onttrekken en als grondstof te benutten voor een
‘clean transportation fuel’ met een concurrerende beprijzing in vergelijking met bestaande fossiele brandstofproducten. Deze initiatieven bieden de sleutel voor een economisch
rendabele industriële afvang en verwerking
van het teveel aan atmosferische CO2.
Deze procestechnologie zou in principe op
elke plek ter wereld winstgevend kunnen worden toegepast, waardoor bestaande olie- en
gasreserves, een groot deel van de bestaande
infrastructuur voor de energievoorziening, en
het fossiele-brandstofgebruikende wagenpark
niet overhaast afgeschreven hoeven te worden. De opbrengst van de bestaande of nog op
te leggen CO2-emissierechten kan eventueel
nog worden uitgekeerd aan bedrijven die CO2
aan de atmosfeer onttrekken en verwerken
tot economisch waardevolle ‘consumables’.

Belangstelling / Het is voor mij onbegrijpelijk dat er vanuit onze nationale exploratie & productie-industrie nauwelijks belangstelling lijkt te bestaan voor deze nieuwe tak
van extraction & processing. Je zou verwachten dat zij daarin een leidende rol ambieerden – maar niets wijst daar op. Is onze E&Pindustrie levensmoe?
Ook is het hoog tijd dat onze overheid zich
laat bijpraten over de technologische vorderingen op het gebied van CO2 capture & conversion, en toekomstplannen voor de Nederlandse energievoorziening daarop afstemt om
te komen tot een wezenlijk nieuw maar realistisch energiebeleid. Een nieuw energiebeleid, dat verre te verkiezen is boven een beleid
dat ten koste van honderden miljarden euro’s
onze nationale samenleving afhankelijk zal
maken van energiesystemen aangedreven
door zon en wind – energiesystemen die altijd
een back-up nodig zullen hebben van fossiele
dan wel nucleaire energiesystemen.
Klaas Maas
Website: carbonengineering.com/about-dac/
Reageren? Stuur uw inbreng naar: geobrief@kngmg.nl

GeoUtrecht 2020 gaat online!
Het congres GeoUtrecht 2020 wordt online georganiseerd en is voor iedereen na online registratie gratis.
GeoUtrecht 2020 zou oorspronkelijk van 24 tot en
met 26 augustus in Utrecht worden gehouden,
maar kan door de huidige coronamaatregelen
niet door gaan. Het KNGMG is één van de hoofdsponsors van dit congres, dat georganiseerd
wordt door onze Duitse evenknie, de DGGV. De
sessies zijn inhoudelijk breed opgezet, met presentaties variërend van orogenese en sedimentologie tot ontwikkelingen binnen de energietransitie en aardwetenschappelijk onderwijs.
Bevestigde keynote sprekers zijn onder andere
Karen Hanghøj (British Geological Survey) en
Michiel van der Broeke (Universiteit Utrecht).
Het volledige programma is te vinden op de
website en de live presentaties zullen online zijn
te volgen. Dit is een uitgelezen kans om digitaal
over de hele breedte van de aardwetenschappen lezingen en discussies bij te wonen!
Meer informatie volgt snel op de KNGMG-website.
Zie ook: www.geoutrecht2020.org
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problematiek inzet voor de toepassing van de
nieuwe technologische oplossingen.
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