
Mijnbouw voor een groene toekomst
De rechten van landschap en natuur

Interview Carina Hoorn: Durf om onbekende terreinen te betreden
De mannen bij het Oudemirdumerklif
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	 Grenzen / Eerst	mijzelf	maar	voorstellen:	mijn	naam	is	
Marianne	Leewis.	In	een	ver	verleden	heb	ik	in	Utrecht	geologie	
gestudeerd	en	na	mijn	studie	ben	ik	de	olie-	en	gasindustrie	
ingerold	(boeh!)	als	geoloogje-van-alles-wat.	Meestal	ben	ik	mijn	
baan	achterna	gereisd	en	daardoor	heb	ik	met	veel	plezier	in	
Italië	en	Oostenrijk	gewoond	en	gewerkt.	Sinds	2019	ben	ik	weer	
terug	in	het	zeer	vlakke	Nederland,	en	werk	ik	voor	EBN	aan	
geothermie	(jeej!).	

Dat	vlakke	van	Nederland	is	toch	iets	waar	ik	weer	aan	moest	
wennen.	Gelukkig	is	het	nooit	ver	naar	het	buitenland!	Of	dat	
dacht	ik	tenminste	–	want	toen	was	daar	ineens	COVID-19.	Dat	
was	even	een	natte	lap	in	het	gezicht.	Ik	ben	opgegroeid	in	
Maastricht	waar,	als	je	de	verkeerde	kant	je	bed	uit	rolt,	je	in	
België	ligt.	Binnen	een	half	uurtje	rijden	kan	je	currywurst	in	
Duitsland	eten.	Zelf	ben	ik	ook	nog	eens	half	Deens	en	was	
gewend	om	vaak	in	Denemarken	op	vakantie	te	gaan.	Daar	komt	
bij	dat	de	EU	het	makkelijk	heeft	gemaakt	om	zorgeloos	in	het	
buitenland	te	kunnen	werken	en	vertoeven.	Grenzen	in	Europa?	
Ze	waren	voor	mij	iets	abstracts	en	ouderwets,	een	verloren	
grenspaal	hier,	een	oud	verlaten	tolhuisje	daar.	Maar	opeens,	
flop,	mocht	ik	niet	meer	naar	het	buitenland	of	zelfs	naar	bui-
ten.	Staan	de	flikken	opeens	te	controleren	of	staat	minister	
Grapperhaus	je	op	te	wachten,	al	tappend	op	z’n	horloge	om	de	
avondklok	kracht	bij	te	zetten.

Gelukkig	ben	ik	net,	na	bijna	een	jaar,	weer	naar	‘buiten’	
geweest.	Heerlijk	naar	de	Faeröer	eilanden	en	de	wijngaarden	
van	Zuid-Stiermarken	(pro	tip!).	Misschien	is	het	de	hang	naar	
‘wat	anders’	of	de	geologie	die	ik	in	Nederland	mis.	Want	hoe	
mooi	de	ENCI-groeve	ook	is,	het	is	toch	geen	Alp	of	een	basalt-
flow.	Ik	vraag	me	dan	ook	af	hoe	het	andere	mensen	die	ook	
graag	reizen	en	nieuwe	geologische	topplekjes	willen	bezoeken	
is	vergaan.	Hoe	voelen	de	studenten	zich	zo	zonder	echt	veld-
werk?	Bevalt	het	virtuele	veldwerk	hen?	Of	voelen	ze	zich	zoals	

ik	mij	voel	wanneer	ik	weer	eens	naar	de	webcam	van	de	nieu-
we	vulkaan	op	het	schiereiland	Reykjanes	in	IJsland1	zit	te	sta-
ren?	Gefascineerd,	maar	ook	melancholisch	verlangend	en	
nieuwsgierig	naar	‘the	real	thing’?	

Binnenkort	gaan	we	gewoon	weer,	gevaccineerd	en	al,	naar	het	
buitenland,	kunnen	we	hopelijk	de	symposia,	borrels	en	lezin-
gen	weer	live	bezoeken	en	proberen	we	alle	lockdowns,	gele	
boekjes	en	testcentra	een	beetje	achter	ons	te	laten.	Misschien	
geeft	het	ons	ook	wel	de	impuls	om	wat	meer	tijd	in	de	natuur	
door	te	brengen,	waar	je	lekker	zonder	mondkapje	de	flora,	
fauna	en	vooral	de	aardwetenschappelijke	schatten	van	onze	
aardkloot	kan	bewonderen,	zoals	de	vuursteenmijnen	van	Zuid-
Limburg,		de	steengroeve	in	Winterswijk,	de	afgesleten	bergke-
tens	in	de	Ardennen	(wel	ingeënt	zijn!),	of	de	nieuwe	sedimen-
taire	afzettingen	in	de	Waddenzee.	

Wat	betreft	symposia	en	lezingen,	ik	was	een	van	de	gelukkigen	
die	live	bij	het	symposium	‘Critical	Minerals	and	Metals	for	
New	Energy’	aanwezig	mocht	zijn.	Daar	kwam	ik	in	contact	met	
mensen	met	een	waar	hart	voor	aardwetenschappen,	mensen	
die	niet	over	business	cases	en	waardecreatie	wilden	praten,	
maar	gewoon	weer	wilden	keuvelen	over	hun	liefde	voor	ste-
nen.	Wat	deed	me	dat	deugd.	Ik	heb	er	dan	ook	erg	veel	zin	in	
om,	voorzichtig,	uit	m’n	corona-schulp	te	kruipen,	me	onder	de	
levenden	te	begeven	en	te	proberen	het	KNGMG-bestuur	te	ver-
sterken.	Stiekem	kom	ik	dan	geologisch	toch	best	wel	aan	m’n	
trekken	in	Nederland.	Geologie	kent	nou	eenmaal	geen	gren-
zen,	en	zeker	het	enthousiasme	van	vele	KNGMG-leden	helpt	me	
dat	in	te	zien.

Marianne Leewis
1Webcam Geldingadalir: www.youtube.com/watch?v=xTGzbgICisI
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Stiekem kom ik geologisch toch best wel aan m’n trekken in Nederland
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Durf om 
onbekende
terreinen 
te betreden
Gevaarlijk balancerend op aan elkaar geknoopte bamboeladdertjes wist geologe 
Carina Hoorn als promovendus de geheimen aan het Amazone sediment te 
ontfutselen. Haar pollenonderzoek en stratigrafisch karteerwerk vormden de 
basis van haar ontdekking dat grote delen van het Zuid-Amerikaanse continent, 
tot aan het Andesgebergte, in het verleden door zee waren bedekt. Voor haar 
baanbrekende geologische en palynologische onderzoek van landschap en 
biodiversiteit van het Amazonegebied heeft Carina Hoorn op 30 september de 
Van Waterschoot van der Gracht Penning ontvangen van het KNGMG.

.interview

Carina Hoorn 
op veldwerk 
in Araracuara,  
in Colombiaans 
Amazonegebied, 
in 1991.
Foto: Salomon 
Kroonenberg
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we ook op andere locaties dergelijke centime-
ter-dikke lagen die op mariene invloed wezen. 
Zo kon ik aantonen dat er in het Mioceen grote 
mariene incursies in het westelijk Amazone-
gebied hebben plaatsgevonden, die enorme 
gevolgen hebben gehad voor de paleogeografie 
en de biodiversiteit. 
Er waren uit Peru in de oudere literatuur wel 
blauwe kleien met schelpen en ostracoden uit 
een brak milieu beschreven, de Pebas-Forma-
tie, maar dat waren losse observaties. Die 
mariene blauwe kleien met schelpen hebben 
we later ook in Colombia teruggevonden, 
Frank Wesselingh van Naturalis heeft daar 
veel onderzoek aan gedaan.”

Wat vind je zelf je grootste wetenschappelijke 
prestatie? 
“Ten eerste, dat ik uit al die losse gegevens 
heb kunnen afleiden dat er grote mariene 
incursies vanuit het Caraïbisch gebied tot aan 
de voet van de Centrale Andes hebben plaats-
gevonden. Latere gegevens bevestigen dit, 
zoals bijvoorbeeld de mariene incursies die in 

gelegen op 2550 meter hoogte, nog een laag-
land was, met kenmerken van een delta.”

En wat bracht je naar het Amazonegebied?
“Ik had na mijn afstuderen aan de Universi-
teit van Amsterdam als geoloog met bijvak 
biologie en palynologie bij professor Van der 
Hammen de kans gekregen om onderzoek te 
doen in het Amazonegebied, met een Colom-
biaanse beurs in het kader van het Tropenbos-
programma, en later met een WOTRO beurs. 
Over dat gebied was toen vrijwel niets 
bekend. Ik wist niet waar ik moest beginnen, 
maar Tropenbos had een onderzoeksstation 
in Araracuara aan de Caquetá-rivier opgezet, 
op een plek waar het Tertiair in unieke zeven-
tig meter hoge ontsluitingen langs de rivier 
was ontsloten. Die heb ik van onder tot boven 
beschreven en gemonsterd voor pollenonder-
zoek, met de onmisbare ondersteuning van 
de lokale bevolking.”

Ik heb je daar in 1991 langs enge aan elkaar 
geknoopte bamboeladdertjes zeventig meter 
omhoog zien klimmen, wat zocht je daar? 
“Er was weinig of geen documentatie van stra-
tigrafie noch van de afzettingsmilieus in dit 
gebied, dus elke goede sectie moest in detail 
beschreven en bemonsterd worden. Aan de 
Universiteit van Amsterdam waren Thom Roep 
en Dirk Beets inspirerende docenten, van hen 
leerde ik niet alleen op de centimeter-schaal te 
letten, maar ook het grote plaatje te onderzoe-
ken en ook alle lagen nauwkeurig te bekijken. 
Dat bleek een essentiële vaardigheid om de 
geheimen aan het Amazonesediment te ont-
futselen. Later, tijdens de laboratoriumanalyse, 
vond ik helemaal bovenin de sectie, met 
behulp van palynologische analyse, indicaties 
voor de aanwezigheid van een zeer divers 
regenwoud – maar ook voor mariene invloed 
in het Mioceen. Dat was heel bijzonder. Goed 
dat ik zo hoog geklommen was. Later vonden 

Een rustige Haagse straat, een klassiek huis, 
een roze stokroos wortelt in een uitsparing 
van de stoep, met een touwtje vastgebonden 
aan de koperen deurbel zodat hij niet omvalt. 
Hier woont Carina Hoorn, de ontvanger van 
de Van Waterschoot van der Grachtpenning 
2021. We lopen door de lange gang tot in de 
tuin, de te enthousiaste honden moeten bin-
nenblijven. Krijsende meeuwen cirkelen 
boven ons hoofd. Ze begint met te zeggen dat 
ze het een grote eer vindt. Ze heeft het lijstje 
eerdere penningdragers doorgenomen, het 
klopt wel dat het de coryfeeën zijn, zegt ze, 
en ik zeg dat zij daar uitdrukkelijk bijhoort. 
Op zoek naar Van Waterschoot van der Gracht 
zelf vond ze een passage in het boek Supercon-
tinents van Ted Nield, waarin hij op een AAPG 
meeting in New York in 1926 een lans breekt 
voor de continental drift theorie van Wege-
ner, dwars tegen de consensus van die tijd in. 
Een visionair, en dat is Carina ook. 

Hoe ben je in de palynologie terecht  gekomen? 
“Ik had mijn doctoraalonderzoek op voor-
spraak van Van der Hammen in Colombia 
gedaan, in de Sabana de Bogotá. Ik begrijp 
nog niet dat ik dat gedurfd heb, want de Krijt-
Tertiair secties die we in ons team van vier 
studenten moesten bestuderen lagen in de 
ergste sloppenwijken van de stad, Los Ladrille-
ros, en dat middenin de narcos-tijd. Een van 
de laatste velddagen waren we gezamenlijk 
op pad om de sectie nog eens door te nemen, 
en toen werd er een dode uit ons veldwerkge-
bied afgevoerd. Daar in dat gebied werden 
nogal eens lijken gedumpt van criminele 
schermutselingen. In die palynologische 
monsters zaten trouwens niet veel pollen, wel 
macroresten, en een van ons heeft ook een 
fossiel gevonden dat later een van de oudste 
tropische zoogdieren bleek te zijn. We moes-
ten er een artikel over schrijven, maar nie-
mand van ons wist hoe dat moest. Het werk is 
pas veel later gepubliceerd, met Carlos Jara-
millo, tegenwoordig de grote sturende kracht 
van het palynologisch onderzoek in Colom-
bia, hoewel hij zelf op het Smithsonian in 
Panama werkt. In dat artikel toonden we aan 
dat in het Oligoceen de Sabana de Bogotá, nu 

Ik kon de geschiedenis en de 
paleogeografie van de hele 
Amazonerivier reconstrueren
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het meer noordelijk gelegen Llanos bekken te 
zien zijn. Ook de oorsprong van een deel van 
de visfauna in het westelijk Amazonegebied 
heeft Caraïbische antecedenten. Uit de sedi-
mentanalyse bleek ook dat de Vroeg-Miocene 
rivierafzettingen uit het Precambrische base-
ment afkomstig waren, en niet uit de Andes, 
want die vormden toen nog geen belangrijke 
bron voor sedimentaanvoer in de Amazone. 
We hebben de omslag aan de hand van mine-
ralogisch en geochemisch onderzoek kunnen 
vastleggen. De omslag van Amazonische naar 
Andiene herkomst van het sediment had ook 
te maken met bekkendaling in het voorland-
bekken aan de oostzijde van de Andes, en met 
dynamic topography, waarbij convectie in de 
aardmantel een rol speelt.
Maar het beeld van de stratigrafie en de 
mariene incursies werd pas compleet toen ik 
toegang had gekregen tot boringen van de 
Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras, via 
contacten die ik op een AAPG meeting in Dal-
las had opgedaan. Dat is bepaald niet vanzelf-

sprekend, oliemaatschappijen zijn lang niet 
altijd zo scheutig met hun gegevens. Nog 
belangrijker was een set kernen die in de 
jaren 1970 was geboord voor een steenkool-
project in het Amazonische grensgebied van 
Brazilië, Peru en Colombia. Die kernen lagen 
te verstoffen in Manaus, maar João Orestes 
Schneider Santos, een Braziliaanse topgeo-
loog, maakte me daarop attent. Daardoor kon 
ik een complete stratigrafie maken, die ik kon 
koppelen aan die van Venezuela.”
“Na mijn promotie in 1994 deed ik vrijwillig 
een post-doc om in het kader van ODP leg 155 
de sedimenten en pollen te onderzoeken van 
de offshore Amazon Fan in de Atlantische 
oceaan, pal voor de uitmonding van de Ama-
zone. Jaren later, in 2009, heb ik samen met 
Jorge Figueiredo van Petrobras opnieuw de 
Amazon Fan bestudeerd en ook daar de 
omslag van Amazonische naar Andiene her-
komst kunnen vastleggen aan de hand van 
Sm-Nd isotopen in de sedimenten. Zo konden 
we het begin van de transcontinentale Ama-

zone (van Andes tot Atlantische Oceaan) date-
ren op circa negen miljoen jaar geleden. Op 
die manier kon ik de geschiedenis en de 
paleogeografie van de hele Amazonerivier 
reconstrueren. Dat is denk ik mijn tweede 
belangrijkste prestatie.”

“Ik had inmiddels op het Imperial College in 
Londen een MSc Science Communication 
gedaan. Ik houd van schrijven; ik ben geen 
natuurtalent, maar ik heb er veel van geleerd. 
Het maakte wel dat ik mij realiseerde dat ik 
liever mijn eigen verhaal vertel dan dat van 
anderen. Dat verhaal werd ‘The birth of the 
mighty Amazon’, dat in 2006 gepubliceerd is 
in Scientific American. New Scientist wou het 
niet hebben, ze vonden het te wetenschappe-
lijk. Het is een aparte ervaring voor Scientific 
American te schrijven. Je werkt met editors, je 
wordt door de mangel gehaald als persoon, 
en zelfs als het geaccepteerd is kunnen ze het 
nog rustig drie jaar op de plank laten liggen. 
Maar het bereik is enorm, het wordt in alle 

Links: Carina Hoorn, klimmend op bamboeladdertjes naar de top van de sectie langs de Caquetá-rivier waar ze de bewijzen voor mariene 
incursies vond. De foto staat ook op het omslag van haar proefschrift. Foto: Rien Corstanje 
Rechts: Op veldwerk in Colombiaans Amazonegebied in 1991. Foto: Salomon Kroonenberg
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Boekomslag van het in 2018 
verschenen boek ‘Mountains, 
Climate and Biodiversity’.

denis aan bod. Van dat boek is weer een apar-
te samenvatting als artikel in Science versche-
nen waarin ook het verband geologie, bodems 
en biodiversiteit naar voren wordt gebracht. 
Ik had het geluk tevoren de Editor-in-Chief 
van Science op een conferentie te ontmoeten, 
die heb ik het voorstel voor dat artikel gedaan. 
Het is inmiddels 1824 keer geciteerd (stand op 
24-8-2021, Google Scholar Citations).”

Waar werkte je toen? 
“Waar werkte ik toen? Als onbetaalde gastme-
dewerker bij de Universiteit van Amsterdam, 
en thuis als moeder met drie kinderen! Het 
Science paper is eigenlijk zonder financiering 
(en deels in Tripoli) tot stand gekomen. Ver-
der heb gelukkig van emeritus professor 
Henry Hooghiemstra wel altijd gebruik 
mogen maken van de labfaciliteiten van het 
IBED (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosys-
teem Dynamica) van de Universiteit van 
Amsterdam, daar ben ik dankbaar voor.”

Wie financierde dat dan? Je ging naar 
 conferenties, je had met iedereen contact. 
“Ik heb veel zelf gefinancierd, want ik ben 
steeds meegegaan naar het buitenland met 
mijn echtgenoot, en ging dan zelf naar confe-
renties die me belangrijk leken. In Oman heb 
ik twee en een half jaar lesgegeven aan de 
Sultan Qaboos University. Dat was een heel 

bijzondere tijd en de geologie geweldig! In 
Londen ben ik naast de MSc Science Commu-
nication ook twee jaar Research Associate 
geweest bij Royal Botanic Gardens, Kew. Ik 
had de vrijheid om mijn geest te verbreden, 
moeder, vrouw, expat, je past je aan aan de 
situatie. Het komt tegen een prijs, maar ook 
met een voordeel.”

Je werkt nu ook in de Himalaya, Tibet en 
 Myanmar. Hoe kwam je daar terecht? 
“Dat is uiteindelijk allemaal spin-off van het 
Amazone-werk. Via mensen die mijn papers 
hadden gelezen werd ik uitgenodigd om onder 
andere met Guillaume Dupont-Nivet in Tibet 
te werken. Aanvankelijk dacht ik, hoe kan dat 
nou, pollen in evaporieten, maar ik ontdekte 
dat er een fantastische Eoceen-Oligoceen-tran-
sitie inzat, precies de omslag van greenhouse 
naar icehouse condities, die grote veranderin-
gen in pollen met zich mee had gebracht. Via 
die connectie kwam ik weer in Myanmar 
terecht, waarop nu net een Chinese student bij 
mij is gepromoveerd. De uitbreiding naar 
andere bergketens heeft weer geleid tot een 
nieuw boek met vele auteurs: ‘Mountains, Cli-
mate and Biodiversity’ uit 2018.”

Waar ben je nú mee bezig? 
“Ik ben betrokken bij een nieuw project, het 
Trans-Amazonian Drilling Project in het kader 
van het ICDP (International Continental Scien-
tific Drilling Program). Dat is heel belangrijk, 

want we weten nog erg weinig van het tijdvak 
tussen de Miocene uitstroom van de Amazone 
in de Atlantische Oceaan en het Kwartair. Er 
zijn vermoedelijk meerdere droge perioden in 
die tijd geweest met grote invloed op de biodi-
versiteit. Vroeger dacht men, en daar heeft 
mijn leermeester Van der Hammen een grote 
rol in gespeeld, dat de grote Amazonische bio-

talen vertaald waarin het tijdschrift ver-
schijnt, en ook in latere jaren bleken zeer veel 
van mijn contacten het gelezen te hebben. 
Het heeft ontegenzeggelijk deuren geopend. 
Ik heb mijn middelbare schooltijd in Málaga, 
Spanje, doorgebracht, bij mijn grootmoeder. 
Toen ik een jaar of dertien was, kocht zij voor 
mij Investigación y Ciencia, de Spaanse editie 
van Scientific American, en zei erbij: dat is 
goed voor je opleiding. Toen het lukte het 
Amazoneverhaal in Scientific American te 
publiceren dacht ik daar met weemoed aan 
terug.
Ik had inmiddels met zóveel verschillende 
aspecten van het Amazoneverhaal kennis 
gemaakt, dat ik besloot dat ik er een boek 
over moest maken. Dat is ‘Amazonia: Landscape 
and Species evolution – A look into the past’ 
(Wiley-Blackwell, 2010) geworden, onder 
redactie van mijzelf en Frank Wesselingh. Het 
bestaat uit een serie artikelen van 58 auteurs 
uit 18 landen over zulke uiteenlopende the-
ma’s als tektoniek, sedimentologie, stratigra-
fie, verleden en huidig klimaat, evolutie van 
zoogdieren, vogels, schildpadden, kaaiman-
nen, vissen, mollusken, ostracoden, planten-
gemeenschappen en natuurlijk ook de paly-
nologie. Ook komen de fundamentele ver-
schillen in biodiversiteit tussen West- en Oost-
Amazonia ten gevolge van de mariene incur-
sies en de verschillende geologische geschie-

Je moet buiten je eigen discipline 
durven denken, dat houd ik ook mijn 
studenten voor 

Carina Hoorn.
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Op vrijdag 5 november organiseert het KNGMG samen met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) een 
symposium over de Sint-Elisabethsvloed en andere historische stormvloeden die 
de Nederlandse kust hebben geteisterd. De dag wordt georganiseerd binnen het 
overkoepelende programma ‘600 Jaar Elisabethsvloed’.

Ook de KNGMG Staringlezing, dit jaar gegeven door dr. Peter Vos, is onderdeel 
van het symposium dat op uitnodiging van de NGV plaatsvindt in Ons Huis, direct 
gelegen naast Museum Staring in Almen. Het symposium wordt gehouden in 
hybride vorm, dat wil zeggen zowel op locatie als via een livestream te volgen.

Op zaterdag 6 november viert de NGV haar 75-jarig bestaan op dezelfde locatie 
met verschillende lezingen in de ochtend en excursies in de middag. Voor 
KNGMG- en NGV-leden die beide dagen willen bijwonen is een arrangement met 
diner en hotelovernachting afgesproken met lokale horeca.

Houd voor meer informatie onze website en de digitale nieuwsbrief in de gaten.

Voorlopig programma 5 november: 
*  Maarten Kleinhans, hoogleraar biogeomorfologie van rivieren en estuaria, 

Universiteit Utrecht
* Yftinus van Popta, maritiem archeoloog, Rijksuniversiteit Groningen
* Marianne Eekhout, conservator geschiedenis, Dordrechts Museum
* Björn Röbke, onderzoeker kustmorfologie, Deltares 
* Jacqueline Hoevenberg, stadsarcheoloog gemeente Dordrecht
* Jan Trachet, onderzoeker verdronken dorpen, Universiteit Gent 
*  KNGMG Staringlezing: Peter Vos, geoloog TNO en auteur ‘Atlas van 

 Nederland in het Holoceen’
* Afsluitende borrel

Voorlopig programma 6 november: 
*  Rob Comans, hoogleraar bodemchemie, Wageningen University & Research 

– Het leven van Winand Staring
*  Ko van Huissteden, Kwartair geoloog, VU Amsterdam  

– Het permafrost landschap van de laatste ijstijd in Oost-Nederland
* Staringfietsroute in de omgeving van Almen
* Bezoek Staringgroeve in Losser
* Afsluitende borrel

Stormvloeden en Verdronken Dorpen 
Symposium – met Staringlezing door 
dr. Peter Vos
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diversiteit in de glacialen ontstond in geïso-
leerde regenwoudrefugia, maar ons onderzoek 
heeft aangetoond dat je veel dieper in de tijd 
moet kijken om de biodiversiteit te verklaren. 
Eén van de thema’s is ook de evolutie van de 
mangroven sinds de mariene excursies. 
Ik schrijf ook mee aan het Science Panel for 
the Amazon van het Sustainable Development 
Solutions Network van de VN. Ik heb in 2018 
eindelijk een deeltijdaanstelling als UHD aan 
het IBED gekregen, en begeleid drie promoven-
di. Vanaf september ben ik interim onderwijs-
directeur MSc Aardwetenschappen bij de Uni-
versiteit van Amsterdam. “

Je hebt ondertussen een enorm netwerk 
 opgebouwd, de lijst van auteurs in je artikelen 
wordt elke keer langer. Hoe komt dat?
“Ik heb in 2005 een jaar bij Shell External 
Affairs gewerkt als Editor/Technical Writer. Dat 
was ook een belangrijke leerschool. Ik heb daar 
vooral geleerd hoe mensen bij elkaar te bren-
gen, hoe je mensen dingen kunt laten doen. Als 
er ruzies ontstaan tussen mensen wordt dat 
niet geaccepteerd in een commercieel bedrijf. 
Dat heeft mij enorm geholpen bij het opzetten 
van netwerken bij het maken van mijn boeken. 
Een van mijn sterke punten is het creatief din-
gen bij elkaar brengen, samenwerken met men-
sen van veel verschillende disciplines, de 
belangrijke nieuwe punten uit hun onderzoek 
oppikken, en al die kennis tot een groter beeld 
samenvoegen. Het is ook nieuwsgierigheid, 
want hun verhalen houden verband met mijn 
verhaal. Dat is de rode lijn door mijn carrière. 
Ik ben dol op palynologische details, daar moet 
je mee bezig blijven, maar de papers over de 
details scoren veel minder dan de grote verha-
len. Je moet buiten je eigen discipline durven 
denken, dat houd ik ook mijn studenten voor. 
Ik ben niet erg moedig met sport of klimmen of 
skiën, maar heb wel durf om onbekende terrei-
nen te betreden. Verder ben ik blij dat ik met 
mijn onderzoek de bouwstenen heb kunnen 
leggen voor de volgende generatie geologen, 
biogeografen en biodiversiteitsonderzoekers.”

Salomon Kroonenberg
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 Lodrino & Maggia gneis /	In	dezelfde	periode	als	de	
Walliser	kwartsiet	(Geo.brief	4,	2021)	verschijnen	ook	verschil-
lende	gneisen	uit	Zwitserland	aan	Nederlandse	gevels,	zowel	
als	dunne	platen	als	in	de	vorm	van	kinklers	(de	toen	gang-
bare	naam	voor	steenstrips).	In	Zwitserland	zelf	neemt	het	
gebruik	van	dergelijke	gneisen	vanaf	circa	1880	sterk	toe,	
vooral	in	Tessin,	maar	ook	in	Graubünden	en	Wallis.	Uit	
	Tessin	komen	zowel	de	Lodrino	als	de	Maggia	gneis.

De	Lodrino	gneis	is	een	middelkorrelige	tweeglimmergneis	
met	veldspaat	(65	–	70	procent,	met	name	Na-rijke	plagio-
klaas),	kwarts	(12	–	13	procent),	biotiet	en	muscoviet	(samen	
18	–	21	procent).	De	textuur	is	overwegend	granoblastisch.	
De	kleur	varieert	van	licht-	tot	donkergrauw,	afhankelijk	van	
de	gehaltes	aan	muscoviet	en	biotiet.	Het	gesteente	is	matig	
tot	goed	splijtbaar,	met	eigenschappen	die	van	een	gneis	ver-
wacht	mogen	worden:	lage	porositeit	(<	1	procent)	en	hoge	
druksterkte	(circa	200	N/mm2).	Hoewel	lokaal	al	veel	eerder	
toegepast,	neemt	het	gebruik	pas	echt	een	vlucht	met	de	
bouw	van	de	Gotthardtunnel	en	-spoorlijn	vanaf	1872.	
Eerst	wordt	de	steen	toegepast	voor	spoorweggebouwen	
en	-constructies,	daarna	opent	de	tunnel	de	mogelijkheid	
tot	afzet	ten	noorden	van	de	Alpen.	

In	Nederland	werd	Lodrino	gneis	rond	1960	gedurende	enkele	
jaren	op	aanzienlijke	schaal	toegepast.	Als	kinklers	is	de	steen	
toegepast	aan	onder	meer	het	voormalige	postkantoor	aan	de	
Spoorlaan	in	Tilburg	van	architecten	bureau	Kraayvanger	uit	
1962	(maar	liefst	vijftigduizend	stuks	van	3	x	20	centimeter);	
als	bekleding	van	de	kolommen	van	het	kantoorgebouw	van	
de	verzekeringsmaatschappij	RVS	in	Rotterdam	van	dezelfde	
architect	(1961)	en	van	die	onder	het	bordes	van	stadhuis	Hen-
gelo	van	J.F.	Berghoef	en	J.F.	Hondius	uit	1958	–	1963;	maar	
ook	aan	bijvoorbeeld	de	pui	van	de	voormalige	juwelierswin-
kel	aan	Zuiddijk	15	in	Zaandam.	Als	gevelplaat	werd	Lodrino	

onder	meer	toegepast	aan	het	kantorencomplex	aan	het	Car-
negieplein	in	Den	Haag,	ook	met	betrokkenheid	van	Kraay-
vanger.	Bij	veel	van	deze	werken	in	zowel	Lodrino	als	Maggia	
gneis	was	de	niet	meer	bestaande	Rotterdamsche	Marmer	
Industrie	(RMI)	betrokken.	Een	deel	van	de	toepassingen,	
zoals	de	monumentale	trap	van	architect	J.J.M.	Vegter	aan	het	
toen	nieuwe	stadhuis	van	Groningen	(1963),	is	inmiddels	
alweer	verdwenen.	Vandaag	de	dag	wordt	de	steen	nog	gewon-
nen	in	twee	groeves	in	de	westhang	van	de	Valle	Riviera	en	
Valle	Leventina	bij	Lodrino.

De	Maggia	is	donkerder	dan	de	Lodrino,	granodioritisch	van	
samenstelling,	met	witte	ogen	van	veldspaten	(zowel	plagio-
klaas	als	orthoklaas)	en	kwarts	omgeven	door	biotiet.	Het	
gesteente	is	sterk	gericht	en	goed	splijtbaar,	tot	in	platen	van	
enkele	centimeters.	Omdat	de	steen	langs	de	biotietzomen	
splijt	hebben	de	gekloofde	vlakken	een	–	voor	een	granodiori-
tisch	gesteente	–	donker	aanzien.	Sterkte	en	porositeit	zijn	
vergelijkbaar	met	die	van	de	Lodrino.	De	moderne	winning	
begon	in	1900	en	ook	hier	speelde	de	aanleg	van	een	spoor-
lijn,	die	door	het	Maggiadal,	geopend	in	1907	en	gesloten	in	
1965,	een	belangrijke	rol.	Bij	aanvang	van	de	Eerste	Wereld-
oorlog	was	de	winning	grootschalig.	Nu	zijn	er	nog	vijf	groe-
ves	in	het	Maggiadal	tussen	Cevio	en	Maggia.	In	Nederland	
is	deze	gneis	gebruikt	als	gevelplaten	aan	het	toen	nieuwe	
hoofdkantoor	van	Philips	Roxane	(later	Duphar)	in	Amsterdam	
van	architect	H.D.	Bakker	uit	1958;	voor	de	borstweringen	van	
de	Faculteit	Technische	Natuurwetenschappen	van	de	TU	Delft,	
een	ontwerp	van	architectenbureau	Verhave	&	Luyt	&	De	Jong	
uit	1965;	en	voor	de	bekleding	van	de	onderbouw	van	het	eind	
1966	in	gebruik	genomen	Zaangemaal	van	architect	H.	Postel	
in	Zaandam.	Voor	de	verdiepingsgevel	van	dit	gemaal	is	een	
eveneens	Zwitserse	Cristallino	marmer	gebruikt.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Zaangemaal in Zaandam met gevelplaten van Maggia gneis en Cristallino marmer.Lodrino kinklers aan het stadhuis van Hengelo.
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Het Oudemirdumerklif viel tot de aanleg van 
de Afsluitdijk in 1932 regelmatig ten prooi aan 
erosie door de Zuiderzee. Aangezet door een 
persoonlijke tip van een bevlogen hoofdonder-
wijzer uit Balk en een landschapsschilder uit 
Koudum aan de secretaris en medeoprichter 
van Natuurmonumenten, Jac. P. Thijsse, kocht 
de jonge natuurvereniging als eerste een per-
ceel van zeven hectare van veehouder en tim-
merman Hendrik Ottema (1882-1948) uit Nije-
mirdum. Nog twee aankopen volgden in 1930 
en 1933 waardoor een natuurgebied van ruim 
26 hectare aan de Friese zuidkust ontstond.

.historisch

De mannen bij het  

  Oudemirdumerklif

Ruim veertien jaar vóór die eerste aankoop in 
1927 had een groep van 34 mannen – geolo-
gen, archeologen, mijnbouwkundig ingeni-
eurs en andere wetenschappers – het klif al 
bezocht. Men was nieuwsgierig naar de 
bodemgesteldheid van deze geologische afzet-
tingen. Drie actieve deelnemers waren Johan 
Eduard Deelken, Pieter Tesch en Christiaan 
Leendert van Balen. 

 Johan Eduard Deelken / De naam 
Deelken staat op een foto gemaakt tijdens de 
excursie in 1913 van een man met prikstok. 

Zoekend naar de man op Google dook al snel 
een website1 op met de naam Johan Eduard 
Deelken uit 1885. Een particuliere stamboom-
onderzoekster heeft zich  verdiept in de naam 
Deelken en uitgebreid verslag gedaan. Johan 
Eduard Deelken is op 9 april 1885 te Amster-
dam geboren als derde zoon van Carel Hen-
drik Eduard Deelken. Zijn uiterlijk heeft iets 
‘Indisch’ en wie zijn ouders en grootouders 
bekijkt, leert dat een groot deel van zijn voor-
geslacht in Nederlands-Indië is geboren en/of 
heeft gewerkt. Het is niet duidelijk of Deelken 
ooit in Indië is geweest, maar het reisbloed 

Het Oudemirdumerklif, ten zuiden van Oudemirdum in Friesland, is een keileemrestant uit 
de voorlaatste ijstijd. Natuurmonumenten kocht in 1927 het eerste perceel van wat nu het 
natuurgebied Oudemirdumerklif is. Ruim veertien jaar eerder, in 1913, bezocht een groep 
van 34 geologen, archeologen, mijnbouwkundig ingenieurs en andere wetenschappers het 
klif. Wie waren deze mannen? Arnoud van de Ridder begon een digitale ontdekkingsreis in 
archieven, rouwadvertenties, telefoonboeken en persoonlijke verhalen.  

Oudemirdumerklif, Friesland. Foto: Romaine / Wikimedia 
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moet door zijn aderen hebben gestroomd.
De Amsterdammer studeerde mijnbouwkunde 
aan de Leidsche Universiteit en was lid van het 
in 1912 opgerichte Koninklijk Nederlands Geo-
logisch Mijnbouwkundig Genootschap. De 
tweede excursie van het genootschap, naar het 
zuidwesten van Friesland, liet zien dat KNGMG-
leden in 1913 er geen gras over lieten groeien. 
In de bibliotheek van Natuurmonumenten is 

land leverde helaas geen personeelsdossiers 
op. Na zijn verblijf in de Verenigde Staten 
wordt in een familieadvertentie in de Volks-
krant van 11 februari 1949 gemeld dat hij op 
20 november 1948 te Belgrado is overleden. 
Over de oorzaak en  de reden waarvoor hij 
daar was meldt de krant niets. Een mailtje 
naar de Nederlandse ambassade in Belgrado 
leverde niets op. Ook het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken kon niets meer vertellen. 

 Christiaan Leendert van Balen / De 
zoektocht naar de man achter de naam Van 
Balen was lastiger, totdat ik op de website 
www.stamboomforum.nl de naam Van Balen 
ontdekte. Vaak staat op zo’n website een con-
tactpersoon die zich bezighoudt met het 
onderzoek en je kunt deze persoon mailen. 
Opnieuw had ik geluk dat het mailadres nog 
actief was. Van de enthousiaste onderzoeker 
kreeg ik bericht dat het om Christiaan Leen-
dert van Balen ging. Deze journalist, grafisch 
ontwerper, publicist, litterator en boekenschrij-
ver werd op 12 maart 1859 te Katwijk aan Zee 
geboren en studeerde voor onderwijzer. Hij 
bekleedde diverse leidinggevende functies bij 
lokale kranten. Bekender is hij vanwege zijn 
vele boeken over aardrijkskunde, zoals ‘De 
Oude Geldersch-Duitsche bouwstijl in het oos-
ten van Nederland’ en de ‘Volledige aardrijks-
kundige leergang voor de volksschool; Eerste 
deeltje’. Dit laatste boek schreef hij samen met 
Pieter Roelf Bos (1847-1902) onder wiens leiding 
de eerste Bosatlassen verschenen.
Ook Van Balen was lid van het KNGMG. Met 
zijn schrijftalenten was het logisch dat hij 
verslag deed van de excursie in 1913. Het 
onderwijzen zat hem in het bloed. Later werd 
hij nog directeur van de gemeentelijke kweek-
school voor onderwijzers in Amsterdam, waar 
hij in 1925 op 65 jarige leeftijd afscheid nam. 
Hij overleed op 85-jarige leeftijd op 23 januari 
1945 te Amersfoort.

 Pieter Tesch / De zoektocht naar Pieter 
Tesch was de lastigste. Van de regionale histori-
sche vereniging in Gaasterland had ik een aan-
tal foto’s gekregen met daarop een man met 
een grondboor, maar de namen in het onder-
schrift waren onleesbaar. Navraag bij de vereni-

Johan Deelken (rechts) bezig met een prikstok bij 
het Oudemirdumer Klif tijdens de excursie in 1913. 
Christiaan van Balen (met bolhoed) maakt notities.

Pieter Tesch (links) aan de slag bij het klif 
met een grondboor.

Een foto van het gezelschap tijdens de KNGMG 
excursie in Gaasterland. Christiaan van Balen 
staat midden op de foto met kalend hoofd. 
Bron: Grondboor en Hamer, 2-2010.

Het is niet duidelijk of Deelken 
ooit in Indië is geweest, maar 
het reisbloed moet door zijn 
aderen hebben gestroomd

een boekje aanwezig met een uitgebreid ver-
slag van deze excursie op 4 en 5 oktober naar 
Gaasterland, Groningen en Noord-Drenthe. 
Onderwerp was: “Bestudeering van het kei-
leemvraagstuk”. Het is een prachtig, gedetail-
leerd verslag in ouderwets Nederlands, waarbij 
alle deelnemers uitvoerig worden genoemd en 
hun  onderzoekingen en ervaringen worden 
beschreven. Ook voor het vervoer en het loge-
ment is ruime aandacht: “Na een vroegen rit 
in den mistigen ochtend kwamen de deelne-
mers, de groep Stavoren, via Roode Klif, de 
groep Sneek via Koudum te kwart voor negen 
in Rijs bijeen”.  En aan het einde van de dag: 
“Van het klif begaf de excursie zich langs de 
zooeven genoemde mergelkuil naar Oudemir-
dum, vanwaar per rijtuig de terugtocht onder-
nomen werd. Te kwart voor vier in Stavoren 
aangekomen voerde de trein ons spoedig daar-
na naar Groningen waar in het hotel Willems 
gegeten en overnacht werd.”
Bij deze ontdekkingstocht van Deelken bleef 
het niet. De man staat op een passagierslijst  
van het SS Amsterdam. Deze lijsten worden 
bewaard in het Centraal Bureau Genealogie 
in Den Haag. Op 19 maart 1930 vertrok Deel-
ken naar New York om samen met zijn vrouw 
door te reizen naar Los Angeles. Hij werkte 
voor Shell Oil Company, maar wat hij daar 
deed is niet bekend. Een vraag bij Shell Neder-



ging leverde niets op. Ook een artikel in de regi-
onale krant was vruchteloos. Uiteindelijk zocht 
ik contact met Kay Koster van het KNGMG. Hij 
wees mij op namen van personen van de foto 
uit Grondboor en Hamer: de man in kwestie 
zou weleens Pieter Tesch kunnen zijn. Deze 
man heeft ook zwart haar. In de ontvangst-
ruimte van TNO in Utrecht hangt een portret 
van Tesch. Deze waardevolle tip gebruikte ik 
om verder te zoeken naar nazaten van Tesch. 
Wederom is een beetje geluk nodig dat een 
rouwadvertentie van de persoon, of andere 
familieleden, in de krant is geplaatst of online 
zichtbaar is. Ik kwam uit bij een kleindochter 
van Tesch uit Zevenaar. Een korte zoektocht in 
het digitale telefoonboek en ze bevestigde dat 
de man met snor en alpinopet inderdaad haar 
grootvader Pieter Tesch is. Zij weet zich helaas 
weinig te herinneren van haar introverte 
grootvader. 
Voor de kennis van de geologie van Nederland 
heeft Tesch zeer veel betekend: zijn aandeel 
in de lokalisering van de Peelhorst, met daar-
in de potentiële steenkolenmijnen in de Peel; 
de ontdekking van de steenkool en de zout-
voorkomens in Twente en de Achterhoek; zijn 
vasthouden aan het idee van potentiële olie- 
en gasvoorkomens in de Nederlandse onder-
grond en het aantonen daarvan in de Corle 
boring van de Dienst der Rijksopsporing van 
Delfstoffen (R.O.v.D.); zijn 1 : 50.000 geologi-
sche kaart en zijn grote invloed op de verbrei-
ding van de geologische kennis en belangstel-
ling in Nederland via zijn vele publicaties2. 

Aanvankelijk heeft Tesch niet overal de waar-
dering gekregen die men hem later vanzelf-
sprekend toedacht. Niettemin is hem veel lof 
en eer ten deel gevallen zoals ook blijkt uit 
het erelidmaatschap dat hij van het KNGMG 
ontving. Ook was hij sinds 1920 Membre 
honoraire van de Société Belge de Géologie te 
Brussel. Online is een uitgebreide biografie 
over Tesch te vinden. 

Het vergt puzzelen om het verhaal achter 
iemand te ontdekken; het vereist doorzet-
tingsvermogen, de wil om het  onbekende 
leven te ontdekken, en soms geluk. In mijn 
genen zit gelukkig historisch besef en de pas-
sie om de mensen rond het Oudemirdu-
merklif te doen herleven. Het lukt niet altijd 
op één dag – maar als de wil er is kom je ver-
der. Uiteraard is er nog veel meer te vertellen 
over deze drie personen en de andere man-
nen die op de foto staan, maar dat wordt een 
boek op zich. Voor mijn onderzoek zijn dit de 
mannen van 1913 aan het klif, de rest is leuk 
om te weten.

Arnoud van de Ridder

Arnoud van de Ridder is vrijwilliger bij Natuur
monumenten en woont in het Gaasterlandse 
brinkdorp Oudemirdum. Hij verzamelt en onderzoekt 
de verhalen achter de personen die de afgelopen 
decennia een rol hebben gespeeld bij de aankoop 
en het beheer van het Oudemirdumer Klif. Het is 
de bedoeling dat zijn resultaten in 2027, op de 
honderdste verjaardag van het natuurgebied, 
gebundeld in een boekje zullen verschijnen.
Mocht u meer over deze foto’s weten of mensen 
herkennen die op de foto’s staan, de auteur vraagt u 
vriendelijke contact met hem op te nemen.
arnoudvanderidder@gmail.com
 
Referenties
1 http://home.kpn.nl/vos00546/haijkens/haijkens.htm
2  http://resources.huygens.knaw.nl/bwn18802000/

en/lemmata/bwn5/bwn1/tesch

Geologie van Gaasten
De lage heuvels, ofwel gaasten, van het Gaaster-
land zijn overblijfselen uit de voorlaatste ijstijd, het 
Saalien. Sommige zijn geïsoleerde bulten of enigs-
zins langgerekte richels, zoals het Roode Klif, maar 
de meeste maken deel uit van grillige aaneenscha-
kelingen van meerdere heuvels. Op een hoogte-
kaart zijn (zie figuur) deze goed te onderscheiden 
van de omliggende lager gelegen gebieden; de 
heuvels steken meerdere meters boven de omge-
ving uit, enkele meer dan tien meter. De grillige vor-
men zijn het resultaat van zowel opstuwing als over-
schuiving door het ijs; de noordoost naar zuidwest 
oriëntatie van sommige heuvels duidt op enige 
mate van drumlinisatie van de heuvels. De heuvels 
zelf bestaan grotendeels uit keileem, glaciale zan-
den en vervormde en enigszins verplaatste oudere 
afzettingen. De opbouw is behoorlijk grillig en lijkt te 
verschillen van elkaar. Tussen verschillende heuvel-
complexen liggen ondergrondse depressies die 
opgevuld zijn met dikke keileempakketten (tot wel 
dertig meter dik) en grove smeltwaterzanden; later 
zijn ze verder opgevuld waardoor ze niet meer 
zichtbaar zijn in het huidige landschap. Op een deel 
van de heuvels zijn ook stuifzanden aanwezig.

De kliffen langs de huidige IJsselmeerkust, met het 
Roode Klif, Mirnser klif en Oudemirdumer klif, 
maken onderdeel uit van het heuvelcomplex. Door 
erosie door de voormalige Zuiderzee zijn ze echter 
in de loop van de millennia weggeslagen tot waar 
ze rond 1932 lagen; door de aanleg van de Afsluit-
dijk waren de ergste stromen en stormen getemd. 
Op oude foto’s zijn nog steilranden met een kort 
vlak strand ervoor te zien dat vol met stenen en 
keien ligt. Delen van de kliffen zijn door mensen 
afgegraven en de steilranden afgevlakt om zo beter 
bestand te zijn tegen erosie; vooral het Roode Klif 
heeft daarom een vrij flauwe helling. De kliffen zijn 
ondertussen grotendeels overgroeid met gras en 
slechts enkele grotere stenen en keien onderaan de 
hellingen herinneren nog aan de glaciale oorsprong 
van de gaasten. In het Oudermirdumer Klif zijn twee 
wanden deels afgegraven om te dienen als broed-
plaats voor oeverzwaluwen. Hier is onder een zwar-
tige toplaag een pakket roestbruine keileem ontslo-
ten met grind en soms stenen of keien. Langgerekte 
min of meer verticale wittige banden duiden op 
oude doorworteling. 

Peter Post en Ronald Harting, TNO

Hoogtekaart van het Gaasterland. 
Bron: AHN3
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Gorges du Verdon   
     zuidoost Frankrijk
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 ongeveer 43°46’02” Noord en 06°15’51” Oost / De Verdon rivier ontspringt 
op een hoogte van circa 2900 meter in het massief van Trois Évêchés (‘Drie Bisdommen’) in 
de Franse Pre-Alpen, en eindigt na bijna 170 kilometer in de Durance rivier. In het midden 
van zijn verloop, in de Haute Provence, doorsnijdt de Verdon een omvangrijk, meer dan 
1500 meter dik carbonaatplatform dat zich ontwikkelde tijdens en na Jurassische rifting 
van continentale korst in het westelijk deel van de Tethys oceaan (Liguria). De sokkel van dit 
carbonaat platform wordt gevormd door Permo-Trias afzettingen van variabele dikte op 
Palaeozoïsch basement. Hierop volgen relatief dunne, transgressieve carbonaten (Onder 
Jura), dikke ondiep mariene kalken (Midden - Boven Jura), massieve lichtgekleurde (rif)kal-
ken die bekend staan als de ‘Calcaires Blancs’ (Tithonien - Berriasien), met daarop dunge-
bankte open mariene kalkstenen en mergels (Onder Krijt), en tenslotte een regressieve mer-
gelige opeenvolging (Cenomanien - Turonien).

De meer dan 25 kilometer lange Gorges du Verdon is sinds 1997 onderdeel van een regionaal 
natuurpark met een oppervlak van 1800 vierkante kilometer. De vorming van de Gorges du 
Verdon werd in belangrijke mate bepaald door drie geologische en klimatologische factoren. 
Ten eerste de pulserende tektonische activiteit vanaf het Laat-Krijt in dit externe deel van de 
Alpiene gebergtegordel (‘Arc Castellane’), met name de Oligo-Miocene verplooiing en over-
schuivingen in deze ‘fold-and-thrust belt’ die aan de (zuid)west zijde wordt begrensd door 
de Digne Thrust. Tijdens de laat-Alpiene opheffing van de Haute Provence sneed de Verdon 
zich steeds dieper in het kalksteenpakket in, met name langs breukzones en diaklazen. Deze 
structurele elementen waren ook belangrijk voor de tweede factor, namelijk de diepe verkar-
sting van het carbonaatplatform, met mogelijk reeds uitgebreide karstvorming vanaf het 
 Messinien (ongeveer 7-5 miljoen jaar geleden) toen de zeespiegel van de Middellandse Zee 
veel lager was. De derde factor betreft de Pleistocene glaciaties in het stroomgebied van de 
Verdon, die resulteerden in lokaal sterke erosie door gletsjers en smeltwater.

Bijgaande foto van het westelijk einde van de Gorges du Verdon is genomen vanaf een uit-
zichtpunt (hoogte 1130 meter) langs de ‘Corniche Sublime’, de lokale naam voor de D71-weg 
hoog boven de linkeroever van de kloof. De foto toont een licht noord hellende, open anti-
clinale structuur in Midden Jura tot Onder Krijt kalkstenen. Het linkerdeel van de foto 
wordt ingenomen door de grillige bergkam van de Crête de Varnis die bestaat uit ‘Calcaires 
Blancs’. Dezelfde gesteenten vormen het massieve bovenste deel van de kloofwand aan de 
overkant van de rivier. De open plooi is een frontale structuur langs een overschuivingszo-
ne die, niet zichtbaar op de foto, dagzoomt direct achter de Crête de Varnis. Links op de 
achtergrond definieert deze overschuivingszone de grens tussen het geaccidenteerde kalk-
steengebergte en het lagere Valensole Plateau, dat voornamelijk bestaat uit syn- tot post-
tektonische klastische afzettingen van Miocene ouderdom. Verder naar het noorden gaat deze 
overschuivingszone over in de Digne Thrust, die op regionale schaal gebruik maakt van een 
décollement niveau in Boven Trias (Keuper) evaporieten en waarvan de horizontale ver-
plaatsing wordt geschat op twintig tot veertig kilometer.

Net voorbij het scherpe V-vormige dal aan het einde van de kloof passeert de Verdon het 
tracé van de overschuiving, en stroomt de rivier op een hoogte van ongeveer 475 meter in 
het omvangrijke stuwmeer van Sainte-Croix. Dit stuwmeer ontstond in 1974 na de bouw 
van een 85 meter hoge dam; samen met de andere vier stuwdammen van Électricité de 
France (EDF) langs de Verdon levert de waterkrachtcentrale van Sainte-Croix jaarlijks 500 
miljoen kWh aan groene stroom.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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Een X-ray tomografie scanner van de 
Multi-scale Imaging and Tomography 
(MINT) faciliteit van Technische 
Universiteit Delft. 
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Aardwetenschappelijk onderzoek naar aardwarmte, 
aardbevingen en ondergrondse opslag van CO2 vereist 
toegang tot uitstekende onderzoeksfaciliteiten, data en 
modellen. EPOS-NL (European Plate Observing System – 
Netherlands) biedt centrale toegang tot aard wetenschappelijke 
onderzoeksfaciliteiten en draagt bij aan twee van de 
belangrijkste centrale toegangspunten tot multidisciplinaire, 
aardwetenschappelijke data – op Europese schaal.

Universiteiten en kennisinstituten in Neder-
land ontwikkelen en herbergen verschillende 
faciliteiten, data en modellen. Echter, de toe-
gang hiertoe voor gebruikers buiten deze 
instituten kan vaak nog verbeterd worden. 
EPOS-NL, een samenwerkingsverband tussen 
Universiteit Utrecht (UU), Technische Univer-
siteit Delft (TU Delft) en het Koninklijk Neder-
lands Meteorologisch Instituut (KNMI) dat is 
gefinancierd door de Nederlandse organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), is 
ontworpen om zulke toegang op duurzame 
wijze te verbeteren, en om de nationale 
onderzoeksfaciliteiten verder te ontwikkelen. 

 Centrale data / Steeds meer 
onderzoeks data wordt openlijk toegankelijk 
gemaakt, meestal bij instituutgebonden data-
centra in Nederland, of in het buitenland. Dat 
is op zichzelf goed nieuws. Echter, doordat de 
data bij zoveel verschillende datacentra wordt 
opgeslagen, is het opzoeken van gegevens 
vaak een tijdrovende klus. Om de vindbaar-
heid van data te verbeteren bestaan er organi-
saties die centraal (dus op een enkele webpagi-
na) toegang bieden tot meerdere, internatio-
nale databronnen. Op zo’n  enkele webpagina 
kan dan centraal data gevonden worden die 
door onderzoekers open gepubliceerd is bij 
een van de vele datacentra in Europa. EPOS-NL 
draagt actief bij aan twee van de belangrijkste 
centrale data aanbieders voor de vaste Aard-

EPOS-NL Centrale toegang 
tot onderzoeksfaciliteiten en data
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Ingestuurde onderzoeksvoorstellen hebben 
een erg hoge slagingskans. Zo verwacht EPOS-
NL in 2021 zo’n 25 van de 30 verzoeken te 
kunnen honoreren. Bij ingestuurde verzoeken 
komt duidelijk een wereldwijde interesse in 
EPOS-NL onderzoeksfaciliteiten naar voren, 
met aanmeldingen uit Canada, Japan, Israël, 
Iran, Spanje, het Verenigd Koninkrijk – en 
natuurlijk Nederland. 
Om aan een groeiende vraag naar het delen 
van onderzoeksfaciliteiten te blijven voldoen is 
recent een ander programma van start gegaan: 
EXCITE (zie ook Geo.brief 2021-03). EXCITE 
omvat een internationale groep van microsco-
pie- en tomografiecentra, en biedt vanaf 2022 
gratis toegang tot deze centra. Zo dragen EXCI-
TE en EPOS-NL samen bij aan het delen van 
top-onderzoeksapparatuur, ten behoeve van 
open Aardwetenschappelijk onderzoek wereld-
wijd. 

 Nieuwe apparatuur / Tot slot draagt 
EPOS-NL bij aan de verdere ontwikkeling van 
bovengenoemde onderzoeksfaciliteiten door 
het aanschaffen van het nieuwste van het 
nieuwste aan wetenschapsapparatuur. Deze 
nieuwe apparatuur wordt vervolgens weer 
gratis opengesteld voor andere wetenschap-
pers, zoals boven uitgelegd. 
Daarnaast levert EPOS-NL een belangrijke bij-
drage aan de ontwikkeling van de DAP aard-
warmte-put die in de komende jaren op de TU 
Delft campus geïnstalleerd wordt. Deze put 
zal zowel dienen als aardwarmtebron voor de 
universiteit als ook voor onderzoek naar de 
effecten van aardwarmteproductie in de 
Nederlandse ondergrond. Zulk direct onder-
zoek in een actieve aardwarmtebron is essen-
tieel in de zoektocht naar alternatieve ener-
giebronnen en naar een antwoord op het hui-
dige energievraagstuk. 

Ronald Pijnenburg, namens het EPOSNL team 

Website EPOSNL: www.EPOSNL.nl
EPOS dataportaal:  www.icsc.eposeu.org
ORFEUS: www.orfeuseu.org

wetenschappen in Europa: EPOS en ORFEUS. 
Voor multidisciplinaire data vanuit de vaste 
Aardwetenschappen wordt een van de belang-
rijkste centrale toegangspunten verzorgd door 
EPOS. EPOS is sinds 2010 actief als de Europese 
infrastructuur voor de vaste Aardwetenschap-
pen en is de oudere, Europese versie van EPOS-
NL. In het dataportaal van EPOS, de zogeheten 
Integrated Core Services, wordt gratis, centrale 
toegang verleend tot open data uit meerdere 
Aardwetenschappelijke disciplines tegelijk, 
waaronder momenteel seismologie, vulkano-
logie, geologie, geodesie en satellietobserva-
ties. Hier worden in het komende jaar nog 
andere disciplines aan toegevoegd, waaronder 
bijvoorbeeld gesteentemechanica, microsco-
pie, geochemie en paleomagnetisme. Het 
EPOS dataportaal kan nu al bezocht worden 

Ingestuurde onderzoeksvoorstellen 
hebben een erg hoge slagingskans

deze dataset, zodat ook deze openlijk toeganke-
lijk kan worden gemaakt in ORFEUS, ten 
behoeve van onderzoek naar bijvoorbeeld de 
aardbevingen in het Groningen-gasveld. 

T oegang tot onderzoeksfaciliteiten 
/ Verder biedt EPOS-NL gratis toegang tot top-
onderzoeksfaciliteiten aan Universiteit Utrecht 
(UU) en Technische Universiteit Delft (TU Delft), 
inclusief de daarvoor benodigde technische en 
wetenschappelijke ondersteuning. Zulke toe-
gang kan wereldwijd door aardwetenschappers 
twee keer per jaar aangevraagd worden, mid-
dels een 1 – 2 pagina tellend onderzoeksvoor-
stel. Onderzoeksfaciliteiten die via EPOS-NL 
gratis toegankelijk zijn, zijn:
*  Het Earth Simulation Laboratory aan UU en 

het Petrofysica Laboratorium aan TU Delft. 
Hier kan onderzoek worden uitgevoerd naar: 

 a.  Het gedrag van (breuk)gesteente in de 
diepe ondergrond, door experimenten 
onder hoge druk en temperatuur. Zulke 
directe metingen op ondergronds gesteen-
te zijn essentieel als input voor de model-
len die we gebruiken om aan te sturen op 
een veilige en duurzame exploitatie van 
de Nederlandse ondergrond. 

 b.  De processen achter grootschalige vervor-
ming van de aardkorst middels analoge 
(lab)modellen. Analoge modellen vormen 
een uitstekende manier om ons begrip 
van de altijd bewegende aardkorst te tes-
ten en uit te breiden. Denk hier bijvoor-
beeld aan het beter in kaart brengen van 
aardbevingsgevaar in dichtbevolkte gebie-
den, of aan zeespiegelstijging als gevolg 
van het stijgen of dalen van continenten. 

*  De Multi-scale Imaging and Tomography 
(MINT) faciliteit, verdeeld over UU en TU 
Delft. Het nieuwste van het nieuwste aan 
microscopie (zie foto) is hier beschikbaar 
voor het gedetailleerd in beeld brengen van 
(aard)materialen, tot aan een resolutie van 
enkele nanometers. Hier kunnen processen 
in beeld gebracht worden die actief zijn op 
de allerkleinste schaal, maar het grootscha-
lige gedrag van de Aarde bepalen. 

(www.ics-c.epos-eu.org), maar wordt in 2023 
volledig opgeleverd voor wereldwijde, open 
toegang tot Europese data van de vaste Aard-
wetenschappen. EPOS-NL speelt een leidende 
rol in de organisatie van EPOS en zorgt ervoor 
dat ook de Nederlandse data vindbaar is in 
het EPOS dataportaal. 

 ORFEUS / Het ORFEUS Data Centrum 
van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut (KNMI) is één van de best ontwikkelde 
voorbeelden van centrale toegang tot seismolo-
gische data in de wereld. Waar het EPOS data-
portaal relatief jong is en nog vol in ontwikke-
ling, is ORFEUS actief sinds 1987 en biedt het 
momenteel toegang tot data uit meer dan 
 dertien duizend seismologische meetstations 
wereldwijd (www.orfeus-eu.org). Onlangs heeft 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
zestig terabyte aan seismologische data uit het 
recent uitgebreide meetnetwerk in Groningen 
aan geboden aan het KNMI, voor open publica-
tie. EPOS-NL ondersteunt de verwerking van 
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Schone technologieën en infrastructuur voor een koolstofarm 
2050 zijn in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid 
van minerale grondstoffen. De verwachte toenemende 
mondiale vraag naar deze grondstoffen zal het aanbod 
aanzienlijk gaan overstijgen, waardoor de energietransitie in 
gevaar komt. Er ontstaan nieuwe afhankelijkheden van landen 
en technologieën: onze huidige afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen lijkt te worden ingeruild voor afhankelijkheid van 
kritieke minerale grondstoffen, schrijft Lucia van Geuns.

 Mijnbouw 
voor een groene toekomst

In de Green Deal en de nieuwe industriestrate-
gie van de EU wordt erkend dat de toegang tot 
kritieke grondstoffen van strategisch belang is 
om de groene en digitale transformatie tot een 
succes te maken.1 Sinds 2020 heeft de Europe-
se Commissie dertig grondstoffen als kritiek 
aangemerkt, waaronder een aantal dat steeds 
belangrijker wordt in de energiesector, zoals 
kobalt en zeldzame aardmetalen. 
Alle gangbare voorspellingen laten zien dat de 
winning van minerale grondstoffen moet toe-
nemen, liefst op korte termijn. Maar nieuwe 
mijnbouwinitiatieven stuiten vaak op weer-
stand vanwege de schadelijke effecten op het 
milieu en de gezondheid, of door arbeidsmis-

.mijnbouw
Zoutbergen op de 
Salar de Uyuni in 
Bolivia, de grootste 
zoutvlakte van de 
wereld, en een van 
‘s werelds grootste 
lithium reserves.
Foto: Luca Galuzzi / 
Wikimedia



China beheerst van veel 
kritieke grondstoffen de 
gehele waardeketen. 

bruik. De Europese Unie pleit vooralsnog voor 
het bevorderen van duurzame en verantwoor-
de mijnbouwpraktijken. Het doel is dat uitein-
delijk door grootschalige recycling (‘urban 
mining’) en circulair gebruik de vraag naar 
belangrijke grondstoffen weer zal afnemen.  

 Mineralen voor nieuwe energie / 
De Wereldbank definieert in het in 2020 uit-
gebrachte rapport ‘Minerals for Climate Action: 
The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition’ 
een aantal minerale grondstoffen die essenti-
eel zijn voor de transitie naar hernieuwbare 
energiebronnen.2 De toekomstige afhankelijk-
heid van zonne- en windenergie laat een ver-
wachte toenemende vraag van twaalf grond-
stoffen zien (Tabel 1). 
Fotovoltaïsche cellen in zonnepanelen bevat-
ten aluminium, koper, zilver, staal en kwarts, 
evenals andere elementen, zoals indium, sele-
nium en tellurium, afhankelijk van de tech-
nologie. Het winnen van windenergie vereist 
staal, koper, aluminium, zink en lood en neo-
dymium voor magneten. Voor waterkracht is 

beton en staal nodig voor infrastructuur, 
naast koper en aluminium voor de turbines. 
Negentig procent van de verwachte vraag 
naar energieopslag zit in batterijen waar een 
mengsel van grafiet, lithium, kobalt, nikkel 
en mangaan voor nodig is. Vervanging van 
een of meer van deze metalen en mineralen 
door nieuwe batterijtechnologieën is moge-
lijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat voor 
2030 de huidige Li-ion batterijtechnologieën 
zijn verdwenen. 

 Kritieke grondstoffen / Figuur 1 
toont het huidige mondiale aanbod van kri-
tieke grondstoffen.3 Een aantal voorbeelden: 
meer dan de helft van de wereldwijde jaarlijk-
se productie van grafiet komt uit mijnen in 
China. Een kleine zestig procent van de 
wereldvoorraad kobalt komt als bijproduct 
van de koperwinning uit de Democratische 
Republiek Congo. Het gedolven kobalt wordt 
voornamelijk geraffineerd in China voordat 
het beschikbaar is voor de industrie. China 
controleert meer dan 85 procent van de pro-

Tabel 1. Verwachte toename van de vraag naar de 
twaalf meest benodigde grondstoffen voor een 
groene energietoekomst. 
Bron: Wereld Bank Rapport (2020) 

Grondstof
% toename vraag 
in 2050 t.o.v 2018

Grafiet 494

Kobalt 460

Lithium 488

Indium 231

Vanadium 189

Nikkel 99

Zilver 56

Neodymium 37

Lood 18

Molybdenum 11

Aluminium 9

Koper 7

Figuur 1. Het wereldwijde aanbod van kritieke grondstoffen.1

ductie van zeldzame aardmetalen (LREEs = 
light rare earth elements; HREEs = heavy rare earth 
elements).
China beheerst van veel kritieke grondstoffen 
de gehele waardeketen. Ontwikkeling van deze 
ketens vereist tientallen jaren van planning 
en investeren in mijnen, logistiek, handels-
platformen en in de productiesectoren. Dank-
zij de nauwe samenwerking tussen staat en 
industrie kon China een geïntegreerde lange-
termijnstrategie volgen met als doel het 
nationale belang te bevorderen. Dit heeft 
China in een zeer gunstige internationale 
positie gebracht, waardoor de afhankelijkheid 
van met name de EU van Chinese invoer van 
kritieke grondstoffen fors is toegenomen.4 
Het is daarom niet alleen een gebrek aan bin-
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creëert maar ook de manier waarop toeleve-
ringsketens zijn georganiseerd in strategische 
sectoren (grondstoffen, halffabricaten en 
eindproducten). 

 Forse uitdagingen / De uitdaging om 
mondiaal op een korte termijn een 500 pro-
cent toename in het aanbod van bijvoorbeeld 
grafiet, kobalt en lithium te realiseren is 
gigantisch. Daarnaast is de importafhanke-
lijkheid voor de EU op het gebied van kritieke 
grondstoffen fors (zie figuur 1). Door de hoge 
kosten, de internationale competitie en de 
strenge milieuwetten zijn er nog maar een 
beperkt aantal mijnen operationeel binnen 
Europa. De EU streeft ernaar de winning van 
grondstoffen binnen de EU weer te verster-
ken. De doorlooptijden van het vinden van 
materiaal tot het daadwerkelijk delven zijn 
vaak tien jaar of langer. Dan begint het ont-
wikkelen van de toeleveringsketen pas echt: 
raffinage, chemische behandelingen tot het 
fabriceren van het halffabricaat en het eind-
product. 

Maar er zijn alternatieven, zoals het terug-
winnen van kobalt uit het afvalmateriaal van 
bestaande mijnen. Niet-gemijnde kobalt uit 
de huidige nikkelmijnen in Europa zouden 
een groot deel van het metaal kunnen leveren 
dat nodig is om de Europese Li-ion batterijen 
industrie te bedienen. Daarnaast zou kobalt, 
mangaan, nikkel en koper kunnen worden 
gewonnen uit mangaanknollen in de oceaan 
– hoewel dit vooralsnog een controversiële 
manier van mijnbouw is. Lithium is geen 
zeldzaam metaal en wordt in meerdere delen 
van de wereld gewonnen, met name uit de 
hardrockafzettingen in Australië of uit zout-
meren in Chili (Salar de Atacama). De geolo-
gie van Europa is ook gunstig voor een reeks 
nieuwe potentiële bronnen voor het metaal.
Eind 2020 kondigde de Europese Commissie 
maatregelen aan om de Europese grondstof-
fenvoorziening veiliger en duurzamer te 
maken.1 Het actieplan beoogt onder andere 
om de aanvoer uit derde landen te diversifië-
ren en de eigen capaciteit van de EU voor de 
winning, verwerking, recycling, raffinage en 
scheiding verder te ontwikkelen. Een aantal 

Europese mijnbouw- en verwerkingsprojecten 
kan tegen 2025 operationeel zijn. Figuur 2 
laat zien dat veel grondstoffen voor batterijen 
in de EU liggen in regio’s die sterk afhankelijk 
zijn van steenkool- of koolstof-intensieve 
industrieën en waar batterijfabrieken zijn 
gepland. Ook stimuleert de Commissie het 
gebruik van haar aardobservatieprogramma 
Copernicus om de exploratie naar en exploi-
tatie van hulpbronnen te verbeteren. 

 Mijnbouw in transitie / Grondstoffen-
voorziening is mondiaal in beweging. Er zijn 
talloze internationale initiatieven waar de 
problematiek van duurzame aanvoer van kri-
tieke grondstoffen geagendeerd is. De EU Sci-
ence hub website ‘Raw Material Information Sys-
tem (RMIS)’ is een indrukwekkende poging om 
alle aspecten inzichtelijk te maken. De COVID-
19-crisis heeft aangetoond dat wereldwijde 
toeleveringsketens snel kunnen worden ver-
stoord. De toekomstige groene en digitale eco-
nomie rust op (internationale) samenwerking 
in keten- en afvalstromen, transparantie van 
productieketens en aandacht voor duurzame 
winning van grondstoffen. Een forse uitda-
ging voor alle aspecten van de geologie en 
mijnbouw. 

Lucia van Geuns

Website EU Science hub:  
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/%20

Referenties
1  Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path 

towards greater Security and Sustainability https://
eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52020DC0474&from=EN 

2  https://pubdocs.worldbank.org/
en/961711588875536384/MineralsforClimate
ActionTheMineralIntensityoftheCleanEnergy
Transition.pdf 

3  Study on the EU’s list of Critical Raw Materials 
(2020), Final Report https://ec.europa.eu/growth/
sectors/rawmaterials/specificinterest/critical_en 

4  https://hcss.nl/report/securingcriticalmaterials
forcriticalsectorspolicyoptionsforthe
netherlandsandtheeuropeanunion/ 

Figuur 2. Batterijgrondstoffenmijnen, batterijfabrieken en 
kolenmijnen. Inzet: regio oostelijk Duitsland en Polen.1
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De rechten 
   van landschap 
 en natuur
De mondiale vraag naar grondstoffen neemt sterk toe, terwijl het aanbod 
schaarser wordt. De transitie in westerse landen naar duurzame, 
hernieuwbare energie, bijvoorbeeld opgewekt door zonnecellen en 
opgeslagen in batterijen, leidt tot een toenemende vraag naar ‘kritische 
grondstoffen’ zoals metalloïden en zeldzame aardmetalen. Die vraag zal 
binnen vijftig jaar verdubbelen. De ecologische en sociaal-maatschappelijke 
verduurzaming in de grondstofwinning steeds belangrijker en 
noodzakelijker, schrijven Kenneth Rijsdijk en Harry Seijmonsbergen.

Luchtfoto van olievervuiling in de 
Niger Delta, Nigeria.In een 
langslepende rechtszaak, gestart 
door vier Nigeriaanse boeren en 
ondersteund door Milieudefensie, 
oordeelde het gerechtshof begin 
2021 dat oliebedrijf Shell 
verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor veroorzaakte 
milieuvervuiling in het buitenland. 
Foto: Marten van Dijl / Flickr
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Er wordt gewerkt aan een 
juridische basis om ecocide 
op te nemen in het 
internationaal strafrecht

Die verdubbeling is vooral te danken aan de 
grondstoffenhonger in de rijke westerse lan-
den, terwijl de feitelijke mijnbouw in veel 
gevallen plaatsvindt in ontwikkelingslanden1. 
Recentelijk is een op satellietbeelden geba-
seerde database gepubliceerd met meer dan 
21 duizend actieve bovengrondse mijnbouw-
locaties voor mineraalwinning, die inmiddels 
tezamen meer dan de oppervlakte van Groen-
land (57 duizend km2) beslaan2. Dat betekent 
o.a. dat binnen de mijnbouw schaalvergroting 
en exploratie naar meer en andersoortige 
(olie)producten en kritische grondstoffen 
steeds verder toeneemt. Een voorbeeld is de 
opschaling van teerzandwinningen in de Ver-
enigde Staten, die kan leiden tot een extra 
toename van broeikasgassen en gepaard kan 
gaan met schade aan terrestrische en lacus-
triene ecosystemen en grondwaterreservoirs. 
Ook het fracken van oliehoudende schalies 
kan leiden tot verontreiniging van aquifers, 
waardoor irrigatiewater en drinkwater 
onbruikbaar worden.

 Aanklacht / Bedrijven die daadwerkelijk 
de omgeving blijvend vervuilen en verstoren, 
kunnen tegenwoordig worden berecht. Bedrij-
ven die daarentegen aantoonbaar maatrege-
len hebben genomen om milieuschade tegen 
te gaan, of die zich committeren aan vergroe-
ning, blijven buiten schot. Shell is recentelijk 
op 1 december 2020 aangeklaagd en inmid-
dels veroordeeld vanwege het niet willen 
ingaan op eisen van Milieudefensie om in de 
toekomstige bedrijfsvoering te streven naar 
het volledig terugdringen van maatschappe-
lijk leed en het voorkomen van schade aan 
het milieu. De rechter heeft gesteld dat Shell 
haar wereldwijde CO

2
 uitstoot in 2030 met 

45 procent moet verminderen ten opzichte 
van 2019. Dit betekent dat Shell met haar toe-
komstige beleid moet voldoen aan het Parijs-
klimaatakkoord en daarmee de transitie naar 
duurzame energie erkent en bevordert. 
De aanklagers kozen Shell uit omdat het 
bedrijf gedurende de afgelopen vijftig jaar 
verantwoordelijk is geweest voor circa twee 
procent van de mondiale uitstoot van broei-
kasgassen en daarmee één van de grootste 

uitstoters van CO
2
 wereldwijd is. 

Deze veroordeling past in een nieuw, verande-
rend mondiaal bewustzijn waarvan ook ande-
re mijnbouwbedrijven zich rekenschap moe-
ten geven. Veel grote bedrijven zijn zich 
tegenwoordig zeker wel bewust van hun rol 
ten opzichte van milieu en klimaat en streven 
oprecht naar verduurzaming en reducering 
van schadelijke uitstoot. Maar de praktijk van 
bijvoorbeeld mijnbouwwinning is complex, 
en milieuwetten en ethische normen, alsook 
plannen omtrent maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO), verschillen per 
land of regio. Vaak wordt door één en hetzelf-
de mijnbouwbedrijf in verschillende regio’s 
MVO op een andere manier ingevuld. Zo blijkt 
dat westerse goudwinningsbedrijven zich in 
hun thuislanden strikt houden aan de daar 
geldende strengere milieu- en gezondheids-
normen, maar diezelfde normen niet hante-
ren in niet-westerse landen die vaak een soe-
peler milieubeleid hebben. 
Hoewel deze bedrijven zich daarmee netjes 
aan de lokale regelgeving houden, lijkt het een 
kwestie van tijd totdat het aantoonbaar meten 
met twee maten kan gaan leiden tot aanzien-
lijke schadeclaims. Zo wordt de milieu-, econo-
mische en sociale schade die mijnbouwactivi-
teiten veroorzaken in ontwikkelingslanden bij-
voorbeeld bijgehouden door een activistische 
wetenschapsgroep in het Mapping Environ-
mental Justice project3. Op hun website staan 
meer dan drieduizend geregistreerde schade-
gevallen. Deze database maakt het mogelijk 
om na te gaan of er na het verstrijken van 
enkele jaren verbetering is opgetreden of dat 
de activiteiten ongestoord door zijn gegaan. 
Potentieel kan dit de juridische onderbouwing 
van toekomstige aanklachten tegen schade 
 veroorzaakt door mijnbouw ondersteunen.

 Rivieren / Een andere trend is het 
gebruik van het strafrechtelijk instrument 
om rivieren tot rechtspersonen te maken, 
zodat zij beschermd kunnen worden. Vervui-
ling die direct of indirect rivieren bereikt, 
heeft grote gevolgen voor de benedenstroom-
se bewoners en ecosystemen. Omdat rivieren 
vaak landsgrenzen vormen en/of onder 

beheer staan van verschillende provincies die 
verschillende jurisdicties hebben, is het hand-
haven van milieuwetgeving moeilijk. Door 
rivieren als rechtspersonen te registreren kan 
er eenduidig beleid bepaald worden en hand-
having plaats vinden. Een voorbeeld is de 
Atrato rivier in Colombia, die sterk verontrei-
nigd was door illegale mijnbouwactiviteiten, 
wat leidde tot een enorme natuurramp. 
Tijdens een rechtszaak in 2016 besliste de rech-
ter dat, gezien de aantasting van de levensom-
standigheden zoals gezondheid, water, voed-
selveiligheid, milieu en cultuur, de Atrato 
rivier een beschermde status zou moeten krij-
gen. Dit besluit heeft ervoor gezorgd dat de 
rivier daadwerkelijk als rechtspersoon is 
geduid4. In 2017 kregen ook de Ganges en 
Yamuna / Brahmapoetra rivieren in India en de 
Whanganui rivier in Nieuw Zeeland deze sta-
tus, en onlangs heeft Bangladesh al haar rivie-
ren tot rechtelijke entiteiten gemaakt. Hoewel 
de praktijk zich nog moet bewijzen, zouden 
vervuilende mijnbouwactiviteiten in de boven-
stroomse vanggebieden van rivieren met een 
dergelijke juridische statuur makkelijker kun-
nen worden voorkomen of aan de orde gesteld.

 Ecocide / Intussen wordt er ook gewerkt 
aan de mogelijkheid om bedrijven aansprake-
lijk te stellen voor ecocide. Onder ecocide ver-
staat men het bewust vernietigen van ecosyste-
men door het doden van talloze planten- en 
diersoorten. Het Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) maakt al melding van een 
“ongekende bedreiging van levensvormen”. Op 
het moment van schrijven kunnen, internatio-
naal gezien, individuen wel veroordeeld wor-
den voor milieuschade, maar kan een internati-
onaal opererend bedrijf nog niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het vernietigen van ecosys-



De Whanganui rivier in Nieuw-Zeeland heeft sinds 2014 de status van een 
rechtspersoon met een overeenkomst waarin de rechten van de rivier zijn vastgelegd. 
De rivier wordt vertegenwoordigd door twee tot zes voogden.
Foto: Tim Proffitt-White / Flickr

temen en natuur. Daarom wordt er gewerkt aan 
een juridische basis om ecocide op te nemen in 
het internationaal strafrecht5. De Franse presi-
dent Macron stelde op 29 juni 2020 dat ecocide 
als een internationaal misdrijf zou moeten wor-
den geregistreerd, waarvoor bedrijven aanspra-
kelijk gesteld kunnen worden. 
Gezien de toename in de exploratie en het 
belang van de consolidatie van natuurbescher-
ming in het internationaal recht, zal niet alleen 
de maatschappelijke, maar ook de juridische 
druk op mijnbouwbedrijven de komende tijd 
toenemen. De verwachting is dat het toekennen 
van rechtspersoonlijkheid aan landschap en 
natuur zal leiden tot een grotere inzet en hoge-

re investeringen van mijnbouwbedrijven en tot 
duurzamere exploitatie. 
Dit onderwerp is een illustratie van de interdis-
ciplinaire uitdagingen waar de geowetenschap-
pen voor staan. Naast exploratie en exploitatie 
wordt ook de ecologische en sociaalmaatschap-

pelijke verduurzaming in de grondstofwinning 
steeds belangrijker en noodzakelijker. Het is 
daarom juist nu van groot belang om de aanko-
mende generatie aardwetenschappers en mijn-
bouwkundigen in interdisciplinair onderwijs 
bewust te maken van deze maatschappelijke en 
juridische dimensies. Studenten kunnen hier-
uit ook inspiratie halen om in hun werkzame 
leven bij te dragen aan de realisatie van milieu-
vriendelijke en duurzame winning van minera-
len en de bestendiging daarvan in een duur-
zaam beleid voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Kenneth F. Rijsdijk en  
Harry A.C. Seijmonsbergen

De auteurs zijn docenten van de interdisciplinaire 
Master Aardwetenschappen Track: Future Planet 
Ecosystem Science aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij onderzoeken de invloed die 
landschap en landgebruik hebben op de natuur.
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Geophagia
Het eten van grond en gesteente, geofagie, is 
wijdverbreid, maar weinig vastgelegd. Ook in 
Nederland werd en wordt grond genuttigd. 
Een merkwaardige verzameling van 400 mon-
sters en objecten, allemaal eetbare aarden, 
wordt vanaf november – behoudens corona – 
tentoongesteld in het World Soil Museum te 
Wageningen.

Masha Rudnaya, van Russische afkomst met 
een geologische grootvader, promoveerde te 
Eindhoven, maar volgde nadien haar eigen 
kunstzinnige nieuwsgierigheid naar dit onder-
werp onder de naam Masha Ru. Masha Ru 
bereisde vele landen op zoek naar grond-eters. 
Een bekende toepassing is fijn krijtpoeder, dat 
als neutralisant gezondheidshalve aan rabarber 
wordt toegevoegd. Dat gemalen en gezeefde 
krijtmateriaal kwam vroeger van Jasmund op 
Rügen en uit Aken. Het krijtslib verhardde in 
rechthoekige staven, en werd dan als schoolkrijt 
gebruikt. Deze toepassing hoort echter tot het 
verleden – huidige ronde krijtjes schrijven min-
der stoffig, krassen de schoolborden niet kaal 
en bestaan uit gips. Nog steeds worden er ook 
krijtstaafjes vervaardigd uit de krijtformaties in 
zuidwestelijk Rusland, te Belgorod, vernoemd 
naar het witte gesteente. Daarmee wordt niet 
meer geschreven, maar men beschouwt ze 
thans als een soort snoepgoed, en ze zijn als 
zodanig in de handel.

   Löss bij de drogist / Ook in Nederland 
werd en wordt grond genuttigd. Opmerkelijk is 
het grafmonument van de heilige kluizenaar 
Gerlach (± 1120-1166) in de naar hem ver-
noemde parochiekerk, even ten westen van Val-
kenburg. Daarin ligt een voorraad losse kalkare-
niet, uit een nabijgelegen Maastrichtien-ontslui-
ting, met een schepje en papieren zakken 
ernaast. Het kalkgruis wordt als geneeskrachtig 
gezien. Oorspronkelijk gebruikte men niet dit 
materiaal, maar verspoelde löss, uit de grafkuil 
van Sint Gerlach, waaraan medische eigen-
schappen werden toegekend. Onder de merk-
naam Luvos is al ruim een eeuw lang gezuiverd 
löss in de handel; een eetlepel van deze heilaar-
de voorkomt en heelt ingewandsstoornissen. Bij 
drogisten in Nederland is Luvos ruim te verkrij-

.museum

gen. Het is een feit dat zeer veel stuifklei, 
gehecht aan knollen en wortels, dagelijks moet 
zijn meegegeten in de lange tijd die voorafging 
aan een behoorlijke spoelwatervoorziening. Ook 
zijn eieren van ingewandswormen niet bestand 
tegen hygroscopisch kleimineraal. 
Gesteentepoeder als heilmiddel werd in vroege-
re tijden verkregen door met een spijker langs 
stenen kerkmuren te schrapen. De grote, rond 
1150 uit Bentheimer zandsteen opgetrokken, 
Plechelmuskerk te Oldenzaal heeft er een diep 
gegroefde buitenkant aan overgehouden. Zie-
ken die een snuifje van dit kwartspoeder inna-
men koesterden hun hoop op herstel, bevor-
derd door dit ritueel. 

   Pan de dios / Nog verder terug in het ver-
leden bewerkten Neolithische boeren graan 
door de korrels tussen maalstenen tot meel te 
wrijven. Die stenen (vaak zandsteen of lava) sle-
ten door dit proces; het gesteentepoeder vorm-
de een (ongezocht vast) bestanddeel van hun 
dieet. Het poeder deed gebitselementen snel 
slijten – neolithische gebitten werd karakteristiek 
glad gekauwd.

Wijdverbreid is ook het eten van kaolien-achtige 
verweringsklei. In Nederland vind je die in de aan-
bieding bij Afrikaanse, Surinaamse en Chinese 
winkels als bestanddeel van de dagelijkse dis. Bij-
zonder fraai is het Guatemalteekse pan de dios. 
De klei wordt in de bedevaartsplaats Esquipulas 
in een mal geperst met een religieus patroon, en 
op markten verkocht. De vromen die dit aanschaf-
fen nuttigen deze klei-repen, in het bijzonder om 
gezuiverd ter kerke te kunnen gaan. 
Het Museum of Edible Earth (de verzameling van 
Masha Ru) biedt meer geo-verrassingen, die we 
kunnen gaan zien als de tijden gunstig blijven.  

Eerdere presentaties van deze verzameling von-
den onder meer plaats in Jakarta (2017), Düs-
seldorf en NIAS-KNAW te Amsterdam (2018), 
Petersburg, Havana en Lagos (2019), Archan-
gelsk (2020), Budapest en Moskou (2021). En 
vanaf november dus geprogrammeerd in het 
World Soil Museum in Wageningen. Het muse-
um is open op woensdagmiddagen en op 
afspraak via stephan.mantel@wur.nl. Verder is 
er een manifestatie Earth as Superfood in voor-
bereiding op het podium Impulse (Stipperseng 
2, Wageningen), meer informatie te verkrijgen 
via impulse.fb@wur.nl. Hier wordt ook in een 
aards diner, medio november, voorzien. Dan 
kunnen fijnproevers allerlei aarden gaan door-
gronden!

Bert Boekschoten
g.j.boekschoten@vu.nl

Geophagia
World Soil Museum, 
Dievendaalseweg 3
Wageningen

Ook in Nederland werd 
en wordt grond genuttigd

Pan de Dios, een eetbaar amulet uit klei, 
gemaakt in Esquepilas, Guatemala.
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2 november 2021
KNGMG Noord lezing: “Using X-ray Fluores-
cence in tight gas cores to address Mineral 
Presence and Porosity Prediction”. De lezing 
wordt gepresenteerd door prof. Gertjan Weltje 
(Leuven Universiteit).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM,  
Schepersmaat 2, Assen. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

5 november 2021
Stormvloeden en Verdronken Dorpen Sympo-
sium – met Staringlezing door dr. Peter Vos

13 november 2021
Uitgestelde reünie GeoVusie: viering van het 
achtste Lustrum van studievereniging GeoVUsie. 
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, Wis- en 
Natuurkundegebouw. 
Info: www.geovusie.nl

19 november 2021
Studiedag zandwinning. De dienst Continen-
taal Plat van de FOD Economie organiseert 
een studiedag over de zandwinning in het 
Belgische deel van de Noordzee. Locatie: 
Zwin Natuur Park, kostprijs deelname: €150.
Info: www.kngmg.nl/events

26 november 2021
Reünie voor de Amsterdamse geologen. 
Locatie: Sportkantine ASV Swift, Plantage 
Parklaan 20A, Amsterdam. Vanaf: 18:00
Info: www.sgia.nl

7 december 2021
KNGMG Noord lezing: “Origin and Occurrence 
of the Various Elements on Planet Earth and 
Sister Planets”. De lezing wordt gepresenteerd 
door prof. Floris van der Tak (Kapteyn Instituut, 
Groningen).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM,  
Schepersmaat 2, Assen. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

10 – 11 maart 2022
18e editie van het Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres (NAC). Locatie: Utrecht.

The Middle Pleistocene to early Holocene sub-
surface geology of the Norderney tidal basin: 
new insights from core data and high-resoluti-
on sub-bottom profiling (Central Wadden Sea, 
southern North Sea) by Robin M. Schaumann, 
R.M. Capperucci, F. Bungenstock, T. McCann, 
D. Enters, A. Wehrmann and A. Bartholomä. 
DOI: https://doi.org/10.1017/njg.2021.3

The data analysed for this paper provide a bet-
ter understanding of the Quaternary stratigraphy 
of the central Wadden Sea as well as the influen-
ce of the subsurface geology on the architecture 
and evolution of Holocene tidal channels.

Changes in floodplain geo-ecology in the Bel-
gian loess belt during the first millennium AD 
by Nils Broothaerts, W. Swinnen, R. Hoevers, 
G. Verstraeten. 
DOI: https://doi.org/10.1017/njg.2021.9

Learn how a decrease in human activity during 
the first millennium AD affected fluvial systems 
and led to regrowth of forests and a local reacti-
vation of peat growth.

. agenda. njg
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Recent verschenen
Artikelen in het Netherlands Journal of Geosci-
ences verschijnen niet meer in geprinte vorm. 
Via deze rubriek informeren wij KNGMG-leden 
welke publicaties er recentelijk in het NJG zijn 
verschenen.

.personalia
VERHUISBERICHT KNGMG-
LEDEN
J.H. van Konijnenburg
L.D. Minnigh
J.P.J. Reijs

OVERLEDEN
E. Breman

De reünie voor de 
Amsterdamse 
geologen vindt dit 
jaar plaats op vrij-
dag 26 november 
2021, in de Sportkantine ASV Swift, Plantage 
Parklaan 20A te Amsterdam.

Aanvang 18:00 uur. De Instituutslezing wordt 
uitgesproken door Ignace van Campenhout: 
“Rotterdam van kabels tot karboon”

Zie verder: www.sgia.nl

ENGIE Photo contest
The European Federation of Geologists 
(EFG) announces, as part of the ENGIE pro-
ject (Encouraging Girls to Study Geoscien-
ces and Engineering), a photo contest for 
teenagers from 13 – 18 years old. Girls, as 
the main target group of the ENGIE project, 
are especially encouraged to participate in 
the contest.

Grab your camera and show us the beauty 
and variety of geology by participating in our 
photo contest!
You may submit up to 3 photos in total in the 
following three sub-categories

* Activities in which you have participated 
in the framework of the ENGIE project
* Geology in our every-day life
* Landscape and environment

Deadline for participation: April 15 2022

More information:
www.engieproject.eu/2021/09/21/engie4geo-
diversity-photo-contest/

. aankondiging
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Panorama van Salar de Uyuni in Bolivia, de 
grootste zoutvlakte van de wereld, en een 
van ‘s werelds grootste lithium reserves.  
Foto: Dan Lundberg / Wikimedia  


