
Staringlezing: 4D puzzelen in het Holoceen
De Sint-Elisabethsvloed in fysisch-geografische context

Wrakken zoeken in het IJsselmeer
Zwerftocht tussen stuwwal en veen in Drenthe
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	 Tijd voor feest / Na	maandenlang	in	2020	te	zijn	blijven	
hangen,	leek	2021	afgelopen	maanden	toch	echt	aangebroken.	
Kroegen,	restaurants	en	theaters	waren	weer	(beperkt)	open,	er	
mocht	weer	gedanst	worden.	Een	excellente	timing,	want	veel	
feestelijke	KNGMG	activiteiten	doen	het	uiteraard	nog	beter	in	
een	3D	variant.	

Zo	is	eind	september	de	Van	Waterschoot	van	der	Gracht	Pen-
ning	uitgereikt	aan	dr.	Carina	Hoorn.	De	penning	is	het	hoogste	
eerbewijs	dat	in	Nederland	aan	uitzonderlijk	verdienstelijke	
aardwetenschappers	kan	worden	uitgereikt.	Het	doet	mij	per-
soonlijk	bijzonder	deugd	dat	dit	jaar	de	penning	naar	een	vrou-
welijke	ontvanger	is	gegaan.	Zeker	reden	voor	feest	–	temeer	
omdat	het	slechts	de	tweede	maal	is	dat	een	vrouw	deze	onder-
scheiding	heeft	ontvangen!	Dus	voor	komende	jaren	en	nomina-
ties:	kraak	die	hersenen,	en	bedenk	welke	vrouwen	zich	uitzon-
derlijk	verdienstelijk	hebben	gemaakt	op	wetenschappelijk,	
maatschappelijk	of	onderwijskundig	gebied	voor	de	(toegepaste)	
aardwetenschappen	in	Nederland.	We	horen	het	graag!

Ook	zijn	er	dit	jaar	wel	honderd	(digitale)	feestjes	georganiseerd	
door	het	Netherlands	Journal	of	Geosciences	(NJG):	vanwege	het	
uitkomen	van	het	honderdste	volume	worden	er	honderd	oude	
NJG	publicaties	naar	voren	gehaald	op	LinkedIn.	Interessant	en	
goed	om	te	zien	dat	de	Nederlandse	academische	omgeving	
altijd	al	een	brede	interesse	heeft	gehad,	met	veel	variëteit.	De	
Nederlandse	geowetenschappen	hebben	een	lange	geschiedenis,	
die	per	highlight	in	een	paar	zinnen	wordt	samengevat.	Een	
feestje	om	te	lezen!	En	om	de	mijlpaal	nog	feestelijker	te	maken	
is	er	ook	een	moderne	ontwikkeling:	een	nieuwe	serie	met	pod-
casts,	‘The	Paper	Trail’.	Mocht	het	lezen	van	oude	NJG	artikelen	
je	toch	niet	zo	aanstaan,	dan	kan	je	deze	podcast	aanzetten	tij-
dens	een	wandeling	of	autorit.	In	de	podcasts	neemt	NJG	hoofd-
redacteur	Henk	Kombrink	je	mee	in	een	interview	met	de	
auteurs	van	onlangs	verschenen	NJG	artikelen.	Dit	gaat	niet	

alleen	over	de	inhoud,	maar	ook	over	de	achtergrond	en	de	
ervaring	tijdens	het	schrijven.	Je	kan	deze	podcasts	onder	ande-
re	vinden	op	de	muziek-app	Spotify.	

Begin	november	vond	het	Stormvloeden	en	Verdronken	Dorpen	
Symposium	plaats,	met	de	Staringlezing	door	dr.	Peter	Vos.	
Deze	dag	was	onderdeel	van	het	overkoepelende	programma	
600	Jaar	Elisabethsvloed.	Wellicht	is	‘feest’	hier	niet	de	beste	
beschrijving	voor	het	herdenken	van	dergelijke	dramatische	
gebeurtenissen	–	maar	dat	de	lezingen	zowel	digitaal	als	in	3D	
bijgewoond	konden	worden,	dat	is	een	knap	staaltje	techniek,	
en	ook	feestelijk!	Overigens	werd	het	symposium	op	de	voet	
gevolgd	door	de	75-jarige	verjaardag	van	de	NGV,	en	waren	er	
op	dezelfde	locatie	in	Almen	verschillende	lezingen	in	de	och-
tend	en	excursies	in	de	middag.	Daarmee	was	het	zowel	een	
feestje	voor	ons,	als	voor	de	lokale	horeca!	

Het	volgende	feest	is	mijns	inziens	nog	wel	het	beste:	het	110-
jarig	bestaan	van	het	KNGMG	komt	er	aan.	De	lustrumcommis-
sie	is	druk	aan	het	vergaderen	hoe	deze	feestelijkheden	het	
beste	aan	te	kleden.	Houd	hiervoor	de	nieuwsbrief	en	de	
KNGMG	website	in	de	gaten.	Tip	van	de	sluier:	het	wordt	mid-
den	mei!	Hopelijk	kunnen	we	bij	een	van	deze	gelegenheden	
het	glas	heffen	met	elkaar,	in	het	écht.	En	dan	bij	voorkeur	met	
een	drankje	in	de	zon	op	het	terras.	(Lustrumcommissie,	lezen	
jullie	mee?	Kunnen	jullie	alvast	zonneschijn	bestellen).	Dat	is	
nog	eens	iets	om	naar	uit	te	kijken!	Hopelijk	tot	snel.

Anne Pluymakers 
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  4D puzzelen  
in het Holoceen
De Sint-Elisabethsvloed, de watersnoodramp die 600 jaar geleden de graaf-
schappen Holland en Zeeland trof, vormde begin november de rode draad 
tijdens het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium. Kwartair geoloog 
dr. Peter Vos (Geologische Dienst Nederland TNO) sloot het symposium af met 
de jaarlijkse KNGMG Staringlezing. In zijn presentatie onderstreepte Vos dat de 
Sint-Elisabethsvloed en andere historische overstromingen plaats konden vinden 
mede door de honderden jaren van menselijke invloed op het Nederlandse 
kustlandschap. Tegelijkertijd bood de Staringlezing een dwars doorsnede van het 
uitgebreide karteerwerk en onderzoek van Vos naar de kustgenese van 
Nederland gedurende het Holoceen, een onderwerp op het snijvlak van 
archeologie en geologie dat Vos al ruim veertig jaren intrigeert.

.staringlezing

Geoarchologische opgravingsputten 
in Vlaardingen (2005) tonen de 
geologie van de afgelopen duizenden 
jaren.
Foto: Geologische Dienst Nederland 
TNO
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opgravingsputten een enorme meerwaarde 
hebben voor de geologische interpretatie en 
het maken van landschapsreconstructies. Vos: 
“Zulke putten bieden veel meer inzicht dan 
bijvoorbeeld boorkernen, het zijn kijkgaten in 
de grond. De sedimentologie valt er veel beter 
te bestuderen, en je kunt monsters nemen 
voor absolute en archeologische dateringen. 
Het geeft in een keer een doorsnede van de 
lithologie en chronologie.” Vos noemt de 
opgravingsputten dan ook “sleutelsites” voor 
zijn landschapsreconstructies.
In de jaren tachtig werkte Vos vooral als con-
tractmedewerker. Het waren tropenjaren 
waarbij hij van klus naar klus liep. Daar zaten 
wel prachtige projecten bij. Vanwege zijn ach-
tergrondkennis over diatomeeën raakte hij, 

tisch voor het oog. “Met deze nieuwe topkaart 
kan de oorspronkelijke geometrie van het 
voormalige oppervlak aan het begin van het 
Holoceen beter worden gereconstrueerd.”
De twee uitgestalde kaarten vormen de symbo-
lische puzzelrandjes die het onderzoeksgebied 
van Vos aan twee zijdes afbakenen. Het onder-
zoek naar landschapsvorming in het Holoceen 
greep hem tijdens het eerstejaars veldwerk in 
Friesland met onderzoeker Jaap Griede, die 
zich specialiseerde in de kustontwikkeling van 
Noord-Nederland. Vos was net begonnen met 
zijn opleiding Kwartairgeologie en Laaglandge-
nese aan de Vrije Universiteit in  Amsterdam. 
Een kleine vakgroep geleid door hoogleraar 
Albert Wiggers, zo vertelt hij, die destijds de 
weg plaveide voor onderzoek naar Kwartair-
geologie in Nederland. Er was in die jaren veel 
ruimte tot zelfontplooiing, en Vos greep die 
met beide handen.
Hij verrijkte zijn studie met meerdere bijvak-
ken, ook met vakken aan andere universitei-
ten. Zoiets is zelfs vandaag de dag nog vrij bij-
zonder, en hij koos niet altijd de meest voor 
de hand liggende onderwerpen. Een licht 
schouderophalen bij Vos: “Ik doe nou een-
maal graag wat niet iedereen doet.” Bij Poppe 
de Boer in Utrecht verdiepte hij zich in sedi-
mentologische processen, hij voegde bodem-
kunde toe aan zijn pakket bij hoogleraar fysi-
sche geografie Jan Seevink aan de UvA en hij 
dompelde zich in de wereld van diatomeeën 
bij Hein de Wolf. Van deze keuzes zou hij zijn 
hele verdere loopbaan baat hebben. Nog altijd 
is Vos penningmeester van de Nederlands-
Vlaamse Kring van Diatomisten - een kring 
die overigens niet onder het KNGMG valt.

 Sleutelmomenten / Ook zijn eerste 
baan is terug te leiden tot het vertakkende 
netwerk dat hij gedurende zijn studiejaren 
opbouwde: na een veldwerk bodemkunde in 
Italië kon Vos op aanbeveling van Seevink aan 
de slag als geoloog bij het voormalige Insti-
tuut voor Pre- en Protohistorie aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Zijn werk bij het Assen-
delferpolder project vormde een persoonlijk 
sleutelmoment: in de polders ten zuiden van 
Assendelft ervoer hij hoe de archeologische 

De Sint-Elisabethsvloed past in het rijtje van 
de grotere watersnoodrampen die de geschie-
denis van Nederland hebben getekend en 
gevormd. Historische bronnen laten zien dat 
overstromingsrampen in het Nederlandse 
kustgebied, zoals de Sint-Elisabethsvloed, 
voor een groot deel zijn te wijten aan mense-
lijke nalatigheid, bijvoorbeeld door het ver-
waarlozen van dijkonderhoud. Kwartair geo-
loog Peter Vos (TNO) poneert het zelfs nog 
stelliger: de catastrofale overstromingen in de 
Nederlandse geschiedenis, ook de Sint-Elisa-
bethsvloed, zijn een direct gevolg van de 
invloed die de mens had op het Nederlandse 
kustlandschap in de laatste duizend jaar van 
het Holoceen. Dus ja, de overstromingen van 
de polders achter de zeedijken waren zo beke-
ken een gevolg van ‘mensenwerk’. 
Vos doet zijn uitspraak niet lichtzinnig. Tien-
tallen jaren van geologische kartering en van 
studie naar het paleolandschap van Neder-
land in het Holoceen liggen er aan ten grond-
slag. Van Zeeland tot Noord-Nederland, er zijn 
weinig plekken te vinden in het Nederlandse 
kustgebied waar hij de afgelopen veertig jaar 
niet heeft gewerkt, de verbinding leggend tus-
sen de geologie en archeologie. 

 Puzzelrandjes / Officieel is Vos al 
anderhalf jaar met pensioen, maar hij ont-
vangt nog steeds op zijn werkkamer in  het 
TNO-gebouw in Utrecht. “Ik houd mijn werk 
en privé niet zo gescheiden,” zo verklaart hij 
het zelf. Wollen trui, analoog horloge, stevige 
stappers aan de voeten – Vos is het slag mens 
dat altijd klaar lijkt te staan om in de auto te 
springen voor een bezoekje aan het veld. Zijn 
werkkamer ligt bezaaid met kaarten, in ver-
schillende stadia van opbouw. 
Net buiten zijn werkplek liggen twee mansho-
ge kaarten geëtaleerd; het papier lijkt nog 
praktisch na te ademen van de printer. Het 
zijn de nieuwe hoogtekaart van Nederland 
(AHN3) en de spiksplinternieuwe topkaart van 
het Pleistoceen. (“Die kaart kan altijd beter 
hoor,” observeert Vos in een bijzin). De kaart 
toont een schakering van kleuren van heel 
Nederland, met een enorme verfijning zicht-
baar in het rivierenlandschap, bijna pointillis-

De Sint-Elisabethsvloed zoals afgebeeld op het 
altaarstuk voor de Grote Kerk in Dordrecht, 
gemaakt door een anonieme kunstenaar. 
Rijksmuseum, Amsterdam.
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via Poppe de Boer, betrokken bij het onder-
zoeksproject dat deel was van de aanleg van 
de Oosterscheldekering. Vos werd naar de 
drooggevallen Galgeplaat in de Oosterschelde 
gevaren om daar in zijn eentje monsters te 
nemen. “We bekeken bijvoorbeeld of kiezel-
wieren een rol konden spelen bij het vasthou-
den van zand. Het project stopte na de vervol-
making van de keringen helaas abrupt.”
Vos werd vervolgens ingehuurd door Wim 
Westerhof voor het karteren van Tholen, 
kaartblad 49West. Het was zijn eerste klus 
voor de Rijks Geologische Dienst (RGD); voor 
Vos betekende het werk ook het ware start-
punt voor zijn paleografische karteerwerk. De 
overzichtskaarten van destijds zouden de 
basis vormen voor de paleogeografische kaar-
ten die hij in 1997 samen met archeoloog 
Robert van Heeringen publiceerde.

 Jaren van kartering / Begin jaren 
negentig solliciteerde hij voor een vaste functie 
bij de RGD, in de tijd voordat de verschillende 
districten werden opgeheven en de dienst in 
1997 bij TNO werd ondergebracht. Aan de ande-
re kant van de sollicitatietafel zat Sieb de Vries, 
zijn toekomstige collega met wie hij tientallen 
jaren het veld in zou trekken en nauw samen 
zou werken om geologische en paleogeografi-
sche kaarten te maken. Vele jaren van uitge-
breide karteringen in Noord-Nederland en 
Friesland volgden, waarbij Vos ook de samen-
werking zocht met archeologen in Groningen 
en Friesland. Zijn paleolandschappelijk onder-
zoek groeide gestaag verder onder andere met 
projecten in het Oer-IJ gebied en het Maas-
mondgebied in de Hollandse provincies.
“In 2006 werd ik benaderd door Jos Bazel-
mans van de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB), tegenwoordig 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). Ze wilden heel graag een betere paleo-
kaart van heel Nederland. Jos vroeg ons of wij 
de kaart van Waldo Zagwijn niet konden ver-
nieuwen. Deze kaarten, die in 2006 versche-
nen, vormden weer de basis voor de ‘Atlas van 
Nederland in het Holoceen’. Jos is ook een 
drijvende kracht achter het ontwikkelen van 
de Atlas geweest.”

Tijdens de Romeinse tijd is 
de mens grootschalig gaan 
ingrijpen in het Nederlandse 
kustlandschap

“Wel kregen we na publicatie de nodige kri-
tiek op de Atlas: we hadden er namelijk geen 
onderbouwing bij geleverd. Dus het commen-
taar was: waar is dat allemaal op gebaseerd, 
waar zijn je feiten?” Die toelichting op de 
Atlas groeide uit tot onderzoek waarop Vos 
promoveerde in juni 2015 met, om de cirkel 
compleet te maken, Poppe de Boer als promo-
tor. 
De laatste jaren richtte Vos zich op de karte-
ring van de kust. “Sieb en ik hebben daardoor 
een nieuwe versie van de geologische kaart 
van Zuidwest-Nederland kunnen maken en de 
nieuwe topkaart van het Pleistoceen, een van 

de laatste klussen van Sieb voor zijn pensi-
oen.”
Op de topkaart wijst Vos naar de kop van 
Noord-Holland, naar de aaneengesloten kust-
lijn ten zuiden van Texel. Het is deel van de 
zogenaamde convexe kustboog zoals gebaseerd 
op kaartinformatie van Zagwijn (1986) en 
Henk Schoorl (1999). “Dat moet nog worden 
aangepast.” Het afgelopen jaar heeft Vos 
gewerkt aan de het verbeteren van de paleo-
geografie in deze regio. Geologische en archeo-
logische gegevens laten zien dat in het Laat 
Holoceen de kust niet aaneengesloten was, 
maar dat de zee het kustgebied kon binnen-
dringen via zeegaten. Het biedt een mooie 
illustratie hoe hoe archeologisch onderzoek en 
geologische informatie samen de ‘bouwstenen’ 
van een landschapsreconstructie vormen. 

 Procesdenken / Archeologische gege-
vens leveren ook paleolandschapskennis op, bij-
voorbeeld of een gebied bij storm werd over-
stroomd. Gedurende de Bronstijd waren in de 
kop van Noord-Holland verschillenden neder-
zettingen op kwelders te vinden, vertelt Vos, 
terwijl hij een archeologische vindplaats aan-
wijst. “Als je twintig meter lange boerderijen 
vindt, die direct op het kwelderoppervlak 
waren gebouwd, dan heb je het over nederzet-
tingen die niet meer werden overstroomd tij-
dens stormperioden. Dit gegeven wijst er op dat 
het stormvloedniveau zeker één generatie lang 
daalde, terwijl het gemiddeld zeespiegelniveau 
in die tijd langzaam door steeg. De daling van 
het extreem hoge water (EHW) tijdens stormen 
kan worden verklaard door de verzanding van 
de Westfriese zeegaten. De getijdengeulen raak-
ten voor een groot deel dicht gezand, waardoor 
getijden- en stormwater minder makkelijk het 
getijdenachterland binnen kon dringen. Het 
getijamplitude in het systeem werd kleiner en 
het EHW-niveau daalde.”
“Maar daar hield het niet op: de verlanding 
zette door, het getijsysteem werd door een 
strandwal geheel afgesloten van de zee, waar-
door overtollig regenwater niet gemakkelijk 
meer naar zee kon stromen. Het gevolg was 
dat er  op grote schaal veen werd gevormd in 
het voormalige getijdengebied. En als je geen 

Peter Vos (links) en Sieb de de Vries 
sorteren boormateriaal uit.
Foto: Geologische Dienst Nederland TNO
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mogelijkheid hebt om te ontwateren, zoals 
het graven van sloten, dan moet je het vernat-
te veenland opgeven. Dat is in dit gebied dan 
ook gebeurd, daar zijn de mensen uiteindelijk 
weer weggetrokken. In de Bronstijd was het 
dus in de eerste periode van de verlanding 
gunstig om in dit gebied te leven – en daarna 
een tijd niet meer.” 
Geoarcheologische informatie levert dus ken-
nis over de processen die in het kustgebied 
hebben gespeeld. Procesdenken, noemt Vos 
het zelf. “Vooral wanneer je gebiedsdelen 
moet reconstrueren waar de oorspronkelijke 
afzettingen zijn verdwenen door erosie of oxi-
datie van veen, is procesdenken belangrijk. In 
de eerste plaats werk je vanuit de vaste pun-

vijf meter hoger dan de zeespiegel lag, gaan 
ontginnen.”
Drie processen grepen hierbij in elkaar. Door 
het op grote schaal gaan graven van kanalen 
en sloten zakte het veen door ontwatering als 
een plumpudding in elkaar. De zee kreeg via 
de sloten bovendien de mogelijkheid het hart 
van het veengebied te bereiken, wat de erosie 
van veen verder bevorderde. “Veen blijft niet 
in het systeem, zoals zand dat wel doet, het 
bestaat namelijk grotendeels uit water en ver-
dwijnt dus, de rest wordt meegespoeld en ver-
pulverd. Daar komt de oxidatie van het veen, 
het verteren van organisch materiaal aan de 
lucht, nog eens bovenop. Daardoor verlies je 
in korte tijd een enorm volume aan veen die 

Figuur 1&2. Paleogeografische kaart van Nederland 100 jaar na Christus en 1500 na Christus. De invloed van de mens is zichtbaar: de uitgebreide veengebieden 
(donkerpaars) langs het kustgebied zijn grotendeels omgevormd tot bedijkte kwelders (lichtgroen).
Bron: herziene kaarten (2021) uit Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste 
ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus). 

ten, de geologische data en hoogtekaartgege-
vens waar de afzettingen wel bewaard zijn 
gebleven. Daarna ga je het probleem veren-
gen en gebruik je proceskennis – ik noem het 
oneerbiedig  ‘geofantasie’ – om het gat in 
data op te vullen. De reconstructie van het 
kustsysteem valt voor een groot deel te sta-
ven, voor een ander deel is het interpretatie.”

 Overstromingsrampen / Zijn werk 
in Zeeland illustreert bijvoorbeeld hoe ingrij-
pend de rol van de mens is geweest voor het 
Nederlandse kustlandschap. “Tijdens de 
Romeinse tijd is de mens daar grootschalig 
gaan ingrijpen in het landschap. In Zeeland 
zijn ze het veen, dat toen maximaal drie tot 
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door de zee wordt ingenomen. Als de mens 
niet zo had ingegrepen, was Zeeland vanaf de 
derde tot de achtste eeuw na Christus niet zo 
sterk onder water gelopen.”
Het door de mens uitgelokte verdrinkingspro-
ces herkent Vos doorlopend terug in de kustre-
constructie vanaf het eerste millennium, ook 
in de polders onder Dordrecht die tijdens de 
Sint-Elisabethsvloed volliepen. De grote over-
stromingen in de elfde en twaalfde eeuw, de 
Allerheiligenvloed in 1170, het ontstaan van 
het Wieringermeer, het verdronken land van 

Het was de mens die in het 
achter land de 
accommodatieruimte voor de 
zee maakte door 
bodemdaling

Zuid-Beveland (1530) en ook de overstromin-
gen in 1953, steeds weer waren de omstandig-
heden voor rampen door menselijk ingrijpen 
geschapen. “In het begin van het Holoceen 
creëerde de zeespiegelstijging de accommoda-
tieruimte voor de zee. Maar zo’n tweeduizend 
jaar geleden, en vooral vanaf 1000 na Christus, 
is niet de zeespiegelstijging of het klimaat lei-
dend, het is de mens die de accommodatie-
ruimte maakt door het landschap naar zijn 
hand te zetten.” (Zie Figuur 1 en 2).
Vos wijst nu naar de hoogtekaart. “De bodem-
daling was dus voor iedere overstroming cru-
ciaal. Daarbij komt dat door de grootschalige 
bedijking van de Nederlandse kweldergebie-
den het stormwaterniveau in de zeearmen 
sterk steeg omdat het stormwater zich niet 
meer kon uitspreiden over de kwelders. Het 
zeewater werd daardoor opgestuwd tegen de 
dijken. De door de mens veroorzaakte bodem-
daling en stijging van het stormvloed leidde 
tot grootschalige overstromingsrampen wan-
neer dijken braken. Dat geldt voor alle gebie-
den die in de geschiedenis overstroomden of 
verloren gingen, zoals de Biesbosch, het Ver-
dronken Land van Saeftinghe, en ook voor de 
watersnoodramp bij Schouwen. Na de dijk-
doorbraken in 1953 is Schouwen maanden-
lang onder water blijven staan, ze kregen de 
zeegaten bij Ouwerkerk en Schelphoek maar 
met grote moeite dicht. Dat kwam omdat de 
bodem van de klei-veenpolders onder het 
gemiddeld hoogwater was gezakt, waardoor 
eb en vloed vrij spel bleven hebben en grote 
getijgeulen ontstonden tot een diepte van wel 
38 meter. De diepe dijkdoorbraakgaten kon-
den alleen met caissons gedicht worden. En 
het geldt nog steeds: alle gebieden die nu ver 
onder het NAP liggen, dat zijn de voormalige 
veengebieden of drooggelegde meren, daar is 
het gevaar voor grote rampen het grootst. ”

 Klimaatverandering / Wie naar het 
verhaal van Vos luistert met de projecties van 
de toekomstige zeespiegelstijging in het ach-
terhoofd kan er somber gestemd door raken. 
“Het is ook geen vrolijk verhaal,” zegt hij er 
zelf over. Hij zoekt de curve van de zeespiegel-
stijging gedurende het Holoceen op (Figuur 

3). “Als je naar de zeespiegelstijging tijdens 
het Holoceen kijkt, de grootste stijging vond 
zo’n achtduizend jaar geleden toen we uit het 
laatste glaciaal kwamen. De laatste tweedui-
zend jaar speelde klimaatverandering bijna 
geen rol en was het de tektonische bodemda-
ling die leidde tot een beperkte relatieve zee-
spiegelstijging in het Nederlandse kustgebied. 
Door de geringe zeespiegelstijging in het Laat 
Holoceen kon de sedimentatie in de getijden-
gebieden de stijging van de zee bijhouden. 
Het was dus de mens die in het achterland de 
accommodatieruimte voor de zee maakte 
door bodemdaling. Maar in de toekomst kan 
door klimaatverandering de zee meerdere 
meters gaan stijgen en daarmee weer – net als 
aan het begin van het Holoceen – grote 
accommodatieruimte creëren – in het geval 
als de dijken het water niet tegen houden. 
Daar ligt ook het grote gevaar over honderd, 
tweehonderd jaar als de klimaatopwarming 
van de aarde doorzet.”
De kakelverse kaarten bieden zo genoeg stof 
voor reflectie en overpeinzing – maar ook tot 
inspiratie en nieuwe aangrijpingspunten voor 
Vos.  Met zijn vinger cirkelt hij over de gede-
tailleerd kaart van de top van de Pleistocene 
zandondergrond in het rivierengebied. “Dat 
is op de boringen uit de DINO database van 
TNO gebaseerd. Ik ben van plan deze kaart 
nog te vergelijken met rivierduin gegevens 
die aanwezig zijn bij het RCE. Dat betreft 
donkzandduinen waar in het verleden opgra-
vingen zijn gedaan en de diepteligging van 
het zand in detail bekend is. Dat zou een 
mooie verificatie zijn van de gekarteerde 
hogere zandkoppen op de topkaart van het 
Pleistoceen. Voor mij is het heel fijn dat ik 
hier bij TNO puur met kartering bezig kan 
zijn, kennis kan overdragen en me niet meer 
hoef bezig te houden met acquisitie van nieu-
we projecten. Maar om te zeggen, zijn we 
klaar? Nou nee. Een kaart is nooit af.”

Bjinse Dankert
Figuur 3. Relatieve stijging van de zeespiegel voor de 
Nederlandse kust tijdens het Holoceen.
Uit: Long-term landscape evolution of the Netherlands during 
the Holocene, described and visualized in national, regional 
and local palaeogeographical map series, Vos, P.C., 2015.
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De Sint-Elisabethsvloed 
  in fysisch-geografische context 

Als groots voorbeeld van stormvloedramp en landverlies wordt de 
Sint- Elisabethsvloed in Nederland graag aangehaald en opgevoerd, 
om het even in welke context precies. Men heeft het er immers al 
eeuwen over, dus het is een historisch onderwerp, dus altijd goed. 
Hé, en dit jaar is het ook nog eens precies 600 jaar geleden dat de 
overstroming plaats vond! Wat vinden we er nu eigenlijk bijzonder 
aan? Kim Cohen en Maarten Kleinhans (Universiteit Utrecht, dept. 
Fysische Geografie) vullen elkaar aan.

Zicht op de Biesbosch over de 
Nieuwe Merwede.
Foto: Paul van de Velde / Flickr

.onderzoek
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Kim:	Hee Maarten, Geo.brief heeft ons 
gevraagd wat bij te dragen over de Sint-Elisa-
bethsvloed, ook het KNGMG symposium gaat 
er over. Even zoeken hoe we daar nog wat ori-
gineels en actueels over kunnen zeggen.

Maarten:	Moet het alleen over de Sint-Elisa-
bethsvloed gaan? Of mogen we er ook bijvoor-
beeld de Dollard en de Ooster- en Westerschel-
de bijhalen?

Kim: Het liefst natuurlijk over de Sint-Elisa-
bethsvloed in het bijzonder. Wat was er dan 
zo groot of bijzonder aan specifiek de St. Eli-
sabethsvloed? En dan vanuit het fysisch geo-
grafisch perspectief, niet het historische. 

Maarten: En wat is dat dan volgens jou?

Kim: Nou, van alle grote stormvloeden die 
Zuidwest-Nederland in de Middeleeuwen trof-
fen, was het zo’n beetje de laatste, toen in 
1421-24. En ze reikte verder landinwaarts dan 
de inbraken daarvoor hadden gedaan. De 
inbraak tapte daardoor de Merwede (= Waal + 
Maas) aan die in dezelfde jaren toevallig ook 
een hoogwater met dijkdoorbraken had. Als 
incident was het dus een gevalletje ‘last but 
not least’. De nasleep was ook echt anders 
dan die van de eerdere inbraken, en de her-
stelmechanismen waren anders. De inbraak 
zette een polder onder water met een dikke 
slappe ondergrond: overwegend veen en 
humeuze klei tot een meter of twaalf diepte, 
het zuidelijke deel van het ‘peri-mariene’ 
gebied. Dat was anders dan wat eerder dich-
ter bij zee gebeurd was, waar veel meer oude 
getijdeafzettingen lagen, die veel minder slap 
zijn. Dus, lekker basic: omdat de de Sint-Elisa-
bethsvloed zover landinwaarts huishield, is 
ze anders dan haar Zeeuwse en Zuid-Holland-
se voorgangers.

Maarten: Ja, een klap op de vuurpijl van de 
serie inbraken – en de laatste ligt vanzelfspre-
kend het best in het geheugen. Het aantappen 
van het rivierennetwerk kan ook een soort 
natuurlijk omslagpunt zijn geweest: Rijn en 
Maas gingen voortaan meerdere van de Zeeuw-

se en Zuid-Hollandse estuaria bedienen, de 
afvoer was niet meer overwegend via Rotter-
dam. Over meerdere takken verdelen is vaak 
gunstig voor wateroverlast en sedimentatie. 
Het hoeft niet alleen op het conto van de zes-
tiende tot negentiende-eeuwse waterbeheer-
ders geschreven te worden dat er niet een nog 
latere, nog dieper reikende inbraak is geweest. 

Kim: Ja. Bitter sweet. Of in ieder geval: zoet-
watergetijde. De polder Groote Waard, die 
door de Sint-Elisabethsvloed tot Biesbosch 
verwerd, was qua ondergrond een ander soort 
polder dan wat bij eerdere stormvloeden ver-
der naar het westen verloren was gegaan. In 
de kaartjes van het ‘terugpolderen’ van de 
Zuid-Hollandse eilanden – gebaseerd op histo-
rische bronnen en wat je er aan oude dijkjes 
in het landschap terugvindt –  valt mij altijd 
op hoe snel het na de overstromingen daar 
weer voldoende terug opgeslibt is geraakt, 
met sediment uit zee, om het andermaal te 
kunnen bedijken. Ze waren daar al aan het 
aandijken, toen de Sint-Elisabethsvloed nog 
moest plaats vinden – en dat ging daar 
gestaag door in de vijftiende, zestiende en 
zeventiende eeuw.

Maarten: Hmm. Een soort wisselpolders. In 
de eerste eeuwen na de Sint-Elisabethsvloed 
bracht de Merwede vanuit het noordoosten 
een hoop zand het Biesbosch gebied in. Zo’n 
beetje het volledige zandbudget, zoals de Rijn 
dat bij Lobith invoert, werd er neergelegd. De 
Beneden-Merwede was daarentegen zo rap 
verzand dat het water daar alleen nog bij 
hoogwater doorstroomde. De getijdewerking 
via het Hollands Diep en het wegzakken van 
het zandplakkaat op de slappe ondergrond 
hebben het invangen van dat zand geholpen, 
maar in de Biesbosch was het vooral de rivier-

stroming die het leverde. De verandering van 
waterverdeling op het splitsingspunt van de 
Merwedes werd ook geprojecteerd op de split-
singen van de Rijn bij Lobith en Pannerden. 
In de achttiende en negentiende eeuw opper-
den wetenschappers dat de Sint-Elisabeths-
vloed ook stroomopwaarts een invloed had. 
“Doordat de weg naar zee voor de Waal-Mer-
wede korter geworden was, won deze rivier-
tak aan afvoer en trok ze bij Lobith de Neder-
rijn droog,” dat was zo ongeveer de hypothe-
se. Maar als je die stroomopwaartse invloed 
van opstuwing van  water en insnijding van 
de bedding in modellen narekent blijkt dat 
niet zo te werken. Het splitsingspunt bij 
Lobith is voor van alles gevoelig, maar niet 
voor het soort veranderingen door inbraken 
zo ver benedenstrooms als Biesbosch en Hol-
lands Diep.

Kim: Was er dan wel impact op het getijde-
rivierendeel?

Maarten: Ja, de stormvloedinbraken maakten 
dat er meer mondingen kwamen, met allerlei 
dwarstakken daar tussen. Vandaag de dag zijn 
er het Spui en de Dordtse Kil bijvoorbeeld, en 
een hele zwik oudere die inmiddels dicht zijn 
geslibt en terug-gepolderd en die vermoede-
lijk ook nooit zo diep waren als Spui en Kil 
nu. Die dwarstakken versterkten de circulatie. 
Het getij gaat er tweemaal daags in heen en 
weer, maar net wat meer de ene kant op dan 
de andere, en met net wat meer import van 
sediment tijdens vloed, dan export tijdens 
afgaand tij – met zoutminnende vegetatie en 
algenmatjes als helpers. Soms slibt zo’n tak 
dan dicht, maar soms ontstaat een soort ‘tidal 
floss’-effect waarbij het getij de tak open 
houdt.
Het sluiten van het Haringvliet in de twintig-
ste eeuw versterkte het tidal floss-effect in 
Spui en Kil en gaf daar lokaal behoorlijke 
 erosieproblemen. Maar terug naar dijken-
bouwers en landaanwinners. Ze waren niet 
overal even succesvol.

Kim: Aan de Dordtse kant van de Biesbosch 
gaat het terug aandijken ook vrij snel, dat is 

De Sint-Elisabethsvloed was 
dus vooral ‘de laatste, verst 
reikende’ inbraak in dit gebied
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een geologisch succesverhaal om aan te geven 
dat het niet alleen aan molentjes of dijkver-
nuft te danken is, maar dat de ondergrond in 
aanleg ook wel een beetje geschikt moet zijn. 
Gebieden verder naar het westen werden in 
dezelfde tijd op dezelfde wijze ontgonnen – 
maar dat waren veenpolders zonder kleidekje 
en die waren een stuk minder bestendig: dat 
werden zeventiende-eeuwse plassen en negen-
tiende-eeuwse droogmakerijen (Rotterdam 
Alexander, Zuidplas, Zoetermeer), minder 
duurzaam en steeds duurder in onderhoud. 
Steeds een nieuwe innovatie was daar nodig 
om landgebruik overeind te houden. Daar-
door hebben we daar nu nogal wat te doen 
met bodemdaling, waterbeheer en watervei-
ligheid, anticiperend op toekomstige zeespie-
gelstijging. 
Maar goed: dat contrast tussen veen en klei-
op-veen gaat dus ook voor de middeleeuwse 
Groote Waard op. Het deel dat in de Biesbosch 
verloren is gegaan, was een veenpolder. Zulk 
land lijkt, eenmaal onder water, moeilijk te 
redden. In de omgeving van Dordrecht lukte 

in de zestiende eeuw vol aan de gang. Aan de 
oostzijde van de Biesbosch is al in de vijftien-
de eeuw met een dwarsdijk dat deel van de 
oude polder Groote Waard gered. De rest was 
niet te bedijken door de sterke stroming. 
Ik denk dat dit oostelijke deel van de oude 
polder, Land van Heusden en Altena heet het 
nu, in de Laat Middeleeuwse situatie als pol-
der te redden was, doordat hier enkele deci-
meters rivierklei de bovengrond van het pol-
deroppervlak vormden. Als eerstejaars deed ik 
begin jaren 1990 boorveldwerk tussen Wer-
kendam en Sleewijk, waar de A27 de Merwede 
kruist. Het typische profiel in de eerste 
meters was (i) een zandig overslagdek van een 
meter of wat, dan (ii) een stugge, verblauwde 
komklei van enkele decimeters (de bouwvoor 
van de oude polder), en dan over op de guts 
en (iii) enkele meters veen (slappe hap tot in 
de middeleeuwen, nu flink compacter onder 
het gewicht van de overslag). 
Klei-op-veen polders zijn redelijk duurzaam 
gebleken, of in ieder geval te managen. Pal 
ten noorden van de Biesbosch ligt aan de 
overkant van de Merwede de Alblasserwaard 

Noord-zuid dwarsdoorsnede door de Biesbosch met zanddikte en plaatsnamen, bewerkt naar Kleinhans, Weerts & Cohen (2010)1. 

De nasleep van de vloed was 
eerst zo’n tweehonderd jaar 
sedimentatie in de Biesbosch 
van vooral rivierzand en slib
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Historische kaart door Pieter Sluyter (1560) van de verdronken Waard met de “limieten der visserijen van de 
grafelijkheid van Holland en de Prins van Oranje”.
Bron: Kaart 1895A, Hingman collectie, Nationaal Archief

het door het wat te laten aanplempen, het 
zuidwestelijke deel sloeg volledig weg en 
werd Hollands Diep en Amer, dankzij inwer-
king van het getij.

Maarten: Ik haal graag historische gegevens 
aan over het dijkbeheer van de Groote Waard 
in de veertiende en vijftiende eeuw. Men was 
zich er best behoorlijk van bewust dat de wes-
telijke dijk langs de polder (Moerdijk!) zijn 
zwakte had, en op het delven van veen langs 
de dijk stonden lijfstraffen. Maar het was ook 
de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 
met andere prioriteiten. Je zou ook het 
management van die tijd de schuld van de 
ramp kunnen geven. Wat later werd het naar 

keuze de natuur die de schuldige was, of God 
die het als straf voor zondigheid of voor het 
afwijken van de rechte leer bedoelde, of de 
vermaledijden die hun stukje dijk niet onder-
hielden ondanks dreigementen om hun duim 
eraf te hakken. 
Een van de mooiste historische kaarten laat 
zien dat de bewoners het landschap bleven 
gebruiken: de graaf van Holland en de prins 
van Oranje verdeelden de visgronden en Dor-
drecht hief met oorlogsschepen de tol bij de 
bovenmond van de ondergelopen Groote 
Waard bij Werkendam, die ze anders mislie-
pen omdat men de Beneden-Merwede meed 
en de nieuwe loop van de rivier volgde.

Kim:	De Sint-Elisabethsvloed was dus vooral 
‘de laatste, verst reikende’ inbraak in dit 
gebied, en ze kan als een omslagpunt gezien 
worden voor het netwerk van de benedenri-
vieren en de landinrichting in dat gebied. 

Maarten: De nasleep van de vloed was eerst 
zo’n tweehonderd jaar sedimentatie in de 
Biesbosch van vooral rivierzand en slib, het 
aandijken van polders in slikken en schorren-
gebied verder westwaarts, en het herverdelen 
van de afvoer van de Rijn en de Maas over 
meerdere Zeeuwse en Zuid-Hollandse estua-
ria, in plaats van vooral Oude en Nieuwe 
Maas bij Rotterdam. God schiep de wereld, 
inclusief de grote delta en kustvlakte van 
Nederland, en de Hollanders verloren er na 
enige eeuwen van gebruik hun slappe polder-
land, om het daarna op aangedikte wijze 
weer terug aan te winnen.

Kim:	Het is een voorbeeld van een verloren 
veenpolder, achteraf gezien aangelegd in een 
gebied dat slechts tijdelijk geschikt en te 
managen zou blijken. Maar ieder nadeel heeft 
zijn voordeel: delen waren wel te redden of, 
na een eeuw of wat geduld, opnieuw aan te 
dijken, en het echt diep weggeslagen midden 
deel (de Biesbosch, de Nieuwe Merwede) bood 
de mens blijvend ruimte voor de rivier.

Maarten: Het was dus niet zo bijzonder, die 
storminbraken, polders, getijwerking, de 
helende werking van sediment, en dat het 
meest landinwaarts gebied het laatst verloren 
gaat. Wel speciaal was het aantappen van de 
storminbraak op het riviernetwerk en hoe dat 
in de latere gebiedsontwikkeling is blijven 
doorwerken, tot en met de ruimte voor de 
rivier nu.

Kim Cohen en Maarten Kleinhans

1 Kleinhans, M.G., Weerts, H.J.T., Cohen, K.M. 2010. 
Avulsion in action: reconstruction and modelling 
sedimentation pace and upstream flood water levels 
following a Medieval tidal-river diversion catastrophe 
(Biesbosch, The Netherlands, 1421–1750 AD). 
Geomorphology, 118, 65-79
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Capelinhos eruptie, 
       Azoren
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 ongeveer 38°35’50” Noord en 28°49’41” West / Het middel-
punt van de omvangrijke Azoren archipel ligt op een afstand van 1600 kilo-
meter ten westen van Lissabon in de Atlantische Oceaan. Deze zeer actieve 
vulkanische eilandengroep, die in 1427 werd ontdekt door een Portugese 
zeevaarder, omvat negen eilanden met een totaal landoppervlak van 2345 
vierkante kilometer. Marien geologisch onderzoek toont aan dat deze eilan-
den de topjes vormen van het onregelmatige Azoren Plateau, een basal-
tisch hoog langs de Mid-Atlantische Rug dat op een waterdiepte van twee 
kilometer een oppervlak heeft van maar liefst 5,8 miljoen vierkante kilo-
meter. Dit grote plateau is de laatste dertig miljoen jaar gevormd door 
intens (onderzees) vulkanisme rondom de ‘triple junction’ van de Noord-
Amerikaanse, Europese en Afrikaanse platen. Radiometrische dateringen 
van vulkanische gesteenten tonen aan dat alle eilanden jonger zijn dan 
negen miljoen jaar.
De twee meest westelijke eilanden (Corvo en Flores) liggen ten westen van 
de Mid-Atlantische Rug, op de Noord-Amerikaanse plaat. De andere zeven 
eilanden liggen langs een aantal transform en oblique strike-slip breukzo-
nes die de grens vormen tussen de Europese en Afrikaanse platen. De Pico 
stratovulkaan (2351 meter hoog) op het gelijknamige eiland is de hoogste 
berg van Portugal; hoewel deze vulkaan minder dan 270.000 jaar oud is, 
ligt de top ervan ruim 3500 meter boven de omringende zeebodem.
Sinds de stichting van de eerste nederzettingen op de Azoren in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw zijn er meer dan 25 vulkanische uitbarstingen 
en minstens 23 tsunami’s geregistreerd in de archipel. Een opmerkelijke 
onderzeese eruptie begon eind september 1957 op slechts anderhalve kilo-
meter van de uit lavasteen opgetrokken vuurtoren van Capelinhos (zie 
foto), die in 1903 was gebouwd op een kustklif bij de toenmalige westpunt 
van het eiland Faial. Deze uitbarsting vond plaats langs een WNW-OZO 
strekkend tektonisch lineament dat op het eiland goed herkenbaar is door 
de aanwezigheid van twintig vulkanische kegels en dikke lavastromen; dit 
zogenaamde Capelo vulkanische complex is de laatste achtduizend jaar 
regelmatig actief geweest. De Capelinhos uitbarsting ging gepaard met 
sterke, ondiepe aardbevingen die, samen met dichte asregens, veel dorpen 
op het eiland in korte tijd verwoestten of zwaar beschadigden. De eruptie 
duurde tot eind oktober 1958; in totaal werd 2,5 vierkante kilometer land 
toegevoegd aan het eiland Faial in de vorm van dikke (palagoniet) tuffen en 
enkele basaltische lavas.
De jonge vulkanische afzettingen, die linksachter op de foto een reeds diep 
geërodeerd schiereiland vormen, blokkeren het licht van de vuurtoren 
(hoogte zeventig meter) in westelijke richtingen. Daarom werd na de erup-
tie besloten de vuurtoren niet te herstellen. De verlaten vuurtoren stond 
vervolgens tientallen jaren als eenzame blikvanger in het kale vulkaan-
landschap, totdat hij in 2008 een markant onderdeel werd van een nieuw 
geologisch museum, het Capelinhos Volcano Interpretation Centre. Dit 
ondergrondse museum, mede gefinancierd door de Europese Unie, belicht 
onderwerpen zoals vulkanisme in het algemeen, de geologie van de Azoren 
en het in 2010 opgerichte Azoren GeoPark, en natuurlijk de Capelinhos uit-
barsting zelf, met onder meer een 3D-hologram video van de bijna dertien 
maanden durende eruptie.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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Archeologische resten in Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de RCE. Bij bouwprojecten 
of grootschalige graafwerkzaamheden houdt de dienst de vinger aan de 
pols om te voorkomen dat waardevolle sporen uit het verleden verloren 
gaan. Maar niet alleen op land is de dienst actief. Ook, of misschien zelfs 
vooral, onder water is veel te doen.

Wrakken zoeken  
    in het IJsselmeer

.geoarcheologie

Het onderzoeksschip Gemini 
tijdens onderzoek van de 
vaarweg Urk – Den Oever. 
Foto: Deep BV Hydrography & 
Geophysics



In enkele weken is meer dan 
negenhonderd kilometer gevaren 
in een gebied van bijna tachtig 
vierkante kilometer

Niet alle scheepswrakken verbergen kostbare 
schatten (de eind achttiende eeuw boven de 
Waddeneilanden vergane Lutine is een uitzon-
dering), maar voor de (geo)archeoloog zijn ook 
eenvoudiger zaken van groot belang. Voor de 
RCE, die door corona in het afgelopen jaar wei-
nig ‘droog’ veldwerk kon doen, reden om geld 
beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de 
locatie, geschiedenis, en mogelijke archeologi-
sche waarde van scheepswrakken in het Wad-
den/IJsselmeergebied, met name rondom Texel 
en voor de kust van Hoorn, in het Hoornse 
Hop, een inham van het tegenwoordige Mar-
kermeer. Rondom die laatste locatie vond in 
1573 de Slag op de Zuiderzee tegen de Span-
jaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog plaats. 
Seger van den Brenk, senior archeoloog bij 
maritiem archeologisch onderzoeksbureau 
Periplus Archeomare, en Jan Graven, geofysi-
cus bij surveybedrijf Deep, zijn vanaf het begin 
bij het onderzoek betrokken. Deep doet het 
‘veld’werk, en Periplus Archeomare verzorgt 
de dataverwerking en rapportage.

 Bodem in 2D en 3D / Om de zeebo-
dem in kaart te brengen werden in het Hoorn-
se Hop drie apparaten gebruikt: de side-scan 

sonar, de multi-beam echo sounder en de mag-
netometer. Gesleept achter een op constante 
snelheid varend surveyschip verzamelden zij 
hun gegevens. Een side-scan sonar zendt, zijde-
lings en loodrecht op de vaarrichting, een 
akoestisch signaal uit dat weerkaatst wordt 
door de bodem, en dan weer wordt opgevan-
gen (zie Figuur 1). Wat geregistreerd en weer-
gegeven wordt is de sterkte van het gereflec-
teerde signaal. Een onregelmatigheid, zoals 
een oud wrak dat (gedeeltelijk) nog uit de 
bodem steekt, levert een ‘schaduw’ op, en 
wordt daardoor opgemerkt. Ook maken inten-
siteitsverschillen van het signaal het mogelijk 
om afwijkende materialen te onderscheiden. 
Een stalen object op een zachte modderbodem 
valt direct op. De sonar maakt dus een tweedi-

Figuur 1. Illustratie van de werking 
van een side-scan sonar. 
Illustratie: USGS & Mysid / Wikimedia

Figuur 2. Een achttiende-eeuws vissersschip bij Warder (iets ten noorden 
van Edam); links sonarbeeld; rechts multibeam echosounderbeeld.
Bron: Periplus Archeomare

mensionele ‘kaart’ van de oppervlakte van de 
bodem (zie Figuur 2). Door een goed uitgeme-
ten lijnenpatroon te varen wordt de gehele 
bodem ‘gezien’. Zoals bij veel instrumenten 
geldt ook hier: hoe hoger de frequentie van het 
signaal, hoe groter de nauwkeurigheid. Daar-
bij is er wel een ondergrens aan de grootte van 
detecteerbare voorwerpen. In de praktijk blijkt 
die bij zo’n 25 x 25 centimeter te liggen, bij 
heel goede data kan dat mogelijk 10 x 10 centi-
meter zijn.
Op de meest veelbelovende locaties werden 
ook detailopnames gemaakt met een multi-
beam echosounder. Deze werkt net als de side-
scan sonar met gereflecteerde akoestische sig-
nalen, maar kan, door ook de tijd van het 
teruggekeerde signaal te meten in combinatie 
met een bewegingscompensator en een 
geluidssnelheidsmeter, een zeer gedetailleerd 
3-dimensionaal beeld van het zeebodemopper-
vlak genereren (zie Figuur 2). Op plekken waar 
de ‘normale’ side-scan sonar een mogelijk inte-
ressant object op de bodem had opgemerkt, 
werd de multibeam ingezet voor nader onder-
zoek. Zo mogelijk wordt zo’n extra opname 
gepland terwijl de survey nog bezig is: het 
‘veldwerk’ team stuurt alle gegevens dagelijks 
door naar de analisten, die dan de interessante 
locaties kunnen aangeven terwijl het schip 
nog in de buurt is.

 Waterdiepte / Met welke factoren moet 
de survey rekening houden? Jan Graven: “Het 
lijnenpatroon dat we varen is afhankelijk van 
de sensoren, de waterdieptes, en het detail-
niveau waarop we willen kijken. De gekozen 
vaarlijn-afstand blijft altijd een compromis. 
Voor ondiep werk op het Marker- en IJsselmeer 
gebruiken we vaak veertig meter onderlinge 
lijnafstand. Dat kan naar tachtig meter gaan 
als we alleen een ‘grof’ onderzoek van een 
gebied doen. Ook is de ‘range’ (de breedte 
waarover het akoestische signaal wordt uitge-
zonden) van de side-scan instelbaar. Daarbij 
geldt dan weer dat verder kijken ook minder 
detail oplevert. Voor archeologisch onderzoek 
gebruiken wij vaak vijftig meter aan elke kant 
(dus een strook data van honderd meter 
breed). Voor detailopnames van bijvoorbeeld 
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een mooi wrak houden we dan een 25 meter 
range aan (vijftig meter breed in totaal). Er is 
een relatie tussen waterdiepte en haalbare 
range: hoe ondieper, hoe smaller de range. 
Maar zelfs bij erg ondiep water kan een goede 
side-scan nog een 35m range halen (terwijl de 
buitenboordmotor al afketst op de gezonken 
wrakken...).”

 Resultaat / Voor het onderzoek in het 
Hoornse Hop is in enkele weken meer dan 
negenhonderd kilometer gevaren in een 
gebied van bijna tachtig vierkante kilometer. 
Wat heeft het opgeleverd? Hoofddoel van het 
project was het in kaart brengen van archeolo-
gische resten om de geschiedenis van de zee-
slag beter te leren kennen. Dat er schepen in 
het gebied liggen was bekend, ook een enthou-
siaste groep amateur-archeologen heeft, 
gesteund door de gemeente Hoorn, al eerder 
onderzoek gedaan. In totaal zijn nu 35 locaties 
extra onderzocht. Van tien daarvan is zeker 
dat er scheepswrakken liggen; op 24 plaatsen 
zijn mogelijke resten aangetroffen. 
Natuurlijk zouden de archeologen het liefst 
onmiddellijk het duikpak aantrekken om de 
gevonden wrakken te gaan bekijken. Helaas zal 

dat niet in alle gevallen mogelijk zijn, zulk 
duikonderzoek is kostbaar. Gelukkig heeft de 
RCE geld beschikbaar gesteld voor meer gede-
tailleerd onderzoek aan twee wrakken. Voor 
nadere bestudering van andere wrakken kan 
een beroep gedaan worden op vrijwilligers. 
Een groep duikers van de Stichting Archeo 
ODC, die specifiek geïnteresseerd is in de zee-
slag uit 1573, heeft zich hiervoor gemeld en is 
ook al met hun duikprogramma begonnen. 
Gezien de grote hoeveelheid wrakken die in 
het Hoornse Hop ligt, heeft de RCE de coördi-
natie van de vrijwilligers en het verzamelen 
van hun resultaten gedelegeerd aan de Lande-
lijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
(LWAOW).

 Verdronken landschap / Bij bijna al 
het onderzoek dat Deep uitvoert wordt ook 
een magnetometer ingezet om het lokale 
(aard)magnetisch veld in kaart te brengen. 
Doel daarvan is het opsporen van (ferro)mag-
netische voorwerpen die een afwijking van dit 
veld veroorzaken. Door het achtergrondsig-
naal, dus het aardmagnetisch veld zelf, in de 
dataverwerking weg te filteren, kunnen zeer 
lokale, begraven, ‘bodemvreemde’ objecten 

(kanonnen, bommen, resten van neergestorte 
vliegtuigen) gedetecteerd worden. Dat wegfilte-
ren van het achtergrondsignaal is overigens 
nog niet zo eenvoudig. Het signaal is nooit sta-
biel en verloopt in tijd en zelfs in vaarrichting. 
Gelukkig is dat verloop gradueel, en door de 
grote, langdurige trend weg te filteren blijft 
het signaal van ‘kleine’ vreemde objecten over. 
Maar Deep en Periplus Archeomare zijn erin 
geslaagd het signaal nog verder ‘uit elkaar te 
trekken’. Als de vele data die verzameld zijn op 
een andere manier gefilterd worden, namelijk 
zó dat de kleine, zeer lokale verstoringen ver-
oorzaakt door vreemde voorwerpen uit de 
totale magnetische respons verwijderd wor-
den, blijkt het mogelijk om op de trend van 
het aardmagnetisch veld nog een ánder gesu-
perponeerd effect, een ‘sediment-effect’, te 
onderscheiden. Een effect, minder lokaal dan 
de ‘vreemde’ voorwerpen, dat, als het op zijn 
beurt ook gefilterd wordt uit het aardmagneti-
sche deel van het signaal, patronen in de 
bodem laat zien die hoogstwaarschijnlijk de 
loop van oude kreken en geulbeddingen aan-
geven. Beddingen die opgevuld zijn met mate-
riaal dat een iets andere magnetische signa-
tuur heeft dan zijn omgeving (zie Figuur 3). 
Door het combineren van verschillende sur-
veys in het IJsselmeer en het Markermeer ont-
staat nu een steeds duidelijker beeld van deze 
oude waterlopen. En dat is weer interessant 
voor de RCE, omdat oeverwallen bij uitstek de 
plekken zijn waar aanwijzingen voor oude 
bewoning aangetroffen zouden kunnen wor-
den. De dienst heeft dan ook geld beschikbaar 
gesteld om een aantal gebieden voor een der-
gelijke geoarcheologische kartering in te 
meten. Deep zal daarvoor een speciale, door 
het bedrijf ontwikkelde, sensor gebruiken, de 

Figuur 3. Uit het magnetometer-signaal komen sedimentologische patronen tevoorschijn.
Bron: Periplus Archeomare

Door het combineren van 
verschillende surveys ontstaat 
een steeds duidelijker beeld 
van oude waterlopen
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De Van Waterschoot van der Gracht Penning is op 
donderdag 30 september uitgereikt aan dr. Carina 
Hoorn.
Carina heeft het hoogste Nederlandse eerbewijs 
voor aardwetenschappen in ontvangst mogen 
nemen vanwege haar baanbrekende palynolo-
gisch en geologisch onderzoek naar de ontwik-
keling van het Amazonebekken. Carina’s uit-
muntende wetenschappelijke werk wordt 
gekenmerkt door het toepassen van technieken 
en methoden afkomstig uit de biologie op com-
plexe geologische vraagstukken. Door deze 
multidisciplinaire aanpak heeft Carina het funda-
ment weten te leggen voor wat tegenwoordig 
als algemeen geaccepteerde wetenschappelijke 
verklaring wordt gezien voor biodiversiteitsont-
wikkelingen in het Amazonebekken. Door dit 
werk heeft Carina voor een ware paradigmashift 
binnen de aardwetenschappen gezorgd. De 
door Carina beslechte, al decennia durende, 
discussie betekende het einde voor de verkla-
ring dat klimatologische schommelingen tijdens 
het Pleistoceen van invloed waren op de huidi-
ge biodiversiteit van het Amazonegebied. De 
bewijsvoering van Carina heeft namelijk aange-
toond dat geologische ontwikkelingen die al 
plaatsvonden tijdens het Oligoceen en Mioceen 
hiervoor bepalend waren, zoals de vorming van 
het Andesgebergte.

De uitreiking van de penning aan Carina vond 
plaats tijdens een symposium getiteld “Appli-
cations of palynology in earth sciences”, 
gehouden op het Science Park van de Univer-
siteit van Amsterdam, waar Carina werkzaam 
is bij het Institute for Biodiversity and Ecosy-
tem Dynamics. De versoepelingen van de 
coronamaatregelen lieten het destijds toe om 
het symposium in een hybride vorm te hou-
den, met voor het eerst sinds anderhalf jaar 
weer een KNGMG symposium met een goed 
gevulde zaal. De middag werd georganiseerd 
in samenwerking met de Palynologische 
Kring. De aanwezigen, onder wie Carina’s 
man Alastair Milne en hun twee dochters, kre-
gen een divers programma voorgeschoteld, 
dat een brede inkijk gaf in de stand van zaken 
binnen het palynologische werkveld. Hoofd-
spreker tijdens het symposium was uiteraard 
Carina zelf; ze gaf een mooi overzicht van 
haar al bijna 35-jaar durende carrière, de 
onderzoeksvragen waar ze zich momenteel 
mee bezig houdt, en zij benadrukte het 
belang van disciplines overschrijdend, weten-
schappelijk onderzoek tussen de biologische 
en aardwetenschappelijke vakgebieden. 

Kay Koster

Uitreiking Van Waterschoot van der Gracht Penning 

Carina Hoorn met haar man Alastair Milne en hun twee dochters.
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Terella Magnetometer sensor, die een hoge 
gevoeligheid paart aan verbeterde toepassings-
mogelijkheden (hogere vaarsnelheid, grotere 
data-opslag). Een beperking inherent aan de 
manier waarop de data wordt verkregen, is wel 
dat de magnetometer in wezen een 2D plaatje 
genereert, geen 3D beeld waarin laterale en 
verticale relaties in het sediment gezien kun-
nen worden. Het is dus niet mogelijk om een 
tijdssequentie voor de patronen af te leiden. 
We kijken van bovenaf op kreken of geultjes 
die niet noodzakelijkerwijs allemaal op het-
zelfde moment bestonden. Toch geeft de distri-
butie van de patronen mogelijk een indicatie 
voor waar zich al dan niet archeologisch inte-
ressante locaties kunnen bevinden.

 Zeeslag / Kunnen nu binnenkort ook alle 
vragen over de zeeslag in 1573 beantwoord 
worden? Vast niet. De slag op de Zuiderzee was 
een onverwacht succes tijdens de Opstand, 
oftewel Tachtigjarige Oorlog. Geuzen uit Mon-
nickendam, Edam en andere Noord-Hollandse 
plaatsen weerhielden, na het mislukte beleg 
van Alkmaar, de Spanjaarden ervan West-Fries-
land vanuit de Zuiderzee aan te vallen en te 
veroveren. Voor die aanval was een sterke, 
zwaarbewapende Spaanse vloot gebouwd in 
Amsterdam, waar het leger van Alva zich had 
teruggetrokken. De helft van die vloot, oor-
spronkelijk bestaande uit twaalf schepen en 
zes jachten, werd tijdens het gevecht tot zin-
ken gebracht. Of het bij (een deel van) de nu 
gelokaliseerde schepen ook werkelijk om de in 
1573 gezonken Spaanse schepen gaat, is nog 
niet zeker. Maar er is goede hoop dat in de toe-
komst een tipje van de sluier opgelicht zal 
kunnen worden. 

Frédérique van Schijndel

Website stichting Archeo ODC: archeodc.org
Website RCE: www.cultureelerfgoed.nl
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.excursie

   Zwerftocht 
tussen stuwwal 
   en veen 
in Drenthe

De KNGMG Noord kring organiseerde begin 
september een excursie in Drenthe met de focus 
op de glaciale afzettingen en de veen afzettingen. 
Van pingoruïnes tot hoogveen, de verschillende 
excursiepunten toonden de diversiteit van de 
Kwartairgeologie die in Drenthe steeds beter 
wordt voorzien van informatie voor het grote 
publiek.

De Steilrand van 
Donderen, ongeveer 
twee meter hoog, geeft 
goed inzicht in de 
ondiepe ondergrond 
van Drenthe, met 
daarin een opeen-
volging van glaciale 
en interglaciale 
afzettingen. 
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Eén van de grote stenen is 
afgevlakt als gevolg van het 
transport in de gletsjer

De excursie verving de excursie naar de Harz, 
die dit jaar en vorig jaar niet door kon gaan in 
verband met de reisbeperkingen in coronatijd. 
(De Harz excursie is verplaatst naar april 2022.) 
Door een excursie in het noorden van het land 
te organiseren, konden de meeste deelnemers 
thuis overnachten en was de logistiek haalbaar. 
Deze KNGMG Noord excursie werd samenge-
steld en begeleid door Heinz Bürgisser, Jaap 
Copper en Willem Schuurman, samen met 
John Verbeek. Ook Guido Hoetz, Daan Den 
Hartog-Jager en Iwan de Lugt hebben tijdens 
de excursie toelichting gegeven bij de verschil-
lende excursiepunten. Over het vraagstuk van 

de Hondsrug waren er bijdrages van Gerrit 
Kuipers, Wytse Sikkema en Rob Wervelman. 
Deze glaciale afzetting vormt een rechte 
streep op de kaart met een hoogteverschil van 
twintig meter, waarbij de vraag was of dit ver-
band houdt met een breuksysteem of dat er 
een andere verklaring voor deze zeer rechte 
glaciale afzetting is. Het leverde mooie discus-
sies op tijdens de koffiepauzes die vaak tij-
dens de verschillende excursiepunten voort-
gezet werden. In totaal gingen 27 deelnemers 
mee naar acht verschillende excursiepunten 
(zie overzichtskaart).
 

 Stuwwal Havelte / De introductie van 
glaciale evenementen en afzettingen vond 
plaats bij de stuwwal in Havelte, het eerste 
excursiepunt. Hier ligt de Havelterberg, een 
heuvel van ongeveer twintig meter boven het 
overwegend vlakke landschap. Deze stuwwal, 
het derde aardkundig monument van Dren-
the, is onderdeel van een stuwwalboog die in 
het vroege Saaliën is gevormd. Aan de andere 
kant van de stuwwal bevindt zich een oude 
landingsbaan van een Duits vliegveld uit de 
Tweede Wereldoorlog. Vliegvelden in deze 
regio zijn bijna allemaal aangelegd op de zan-
den naast de stuwwallen, om een stabiele, 
droge ondergrond te garanderen. 
Boven op de Havelterberg liggen oude graf-
heuvels uit de IJzertijd, onderaan staan twee 
hunebedden, waarschijnlijk opgebouwd uit 
lokaal gevonden stenen die meegevoerd zijn 
door de gletsjer. Van vergelijkbare stenen is 
de oorsprong bepaald, waarbij blijkt dat de 
meeste grote stenen en ander gletsjermateri-
aal afkomstig uit Scandinavië zijn. 
Ook de stenen op hunebed D53 zijn interes-
sant voor geologen, want het zijn granieten 
uit verschillende oorsprongsgebieden. Eén 
van de grote stenen is afgevlakt als gevolg van 
het transport in de gletsjer (Foto 1), naar we 
aannemen doordat de steen onderin de glet-
sjer over de bodem meegesleept is. De mate 
van afslijting geeft ook aan dat deze steen 
over een grote afstand getransporteerd moet 
zijn. Op de steen zijn krassen te zien die de 
transportrichting aangeven.

 Pingoruïnes / Wie de satellietkaart van 
Drenthe bekijkt, zal veel kleine gaten in het 
landschap zien. Meerdere van deze meertjes 
zijn het gevolg van een glaciaal proces dat 
Pingo genoemd wordt. De term uit het Inuit 
betekent ‘heuvel die groeit’, en refereert aan 
de groei van een ijsheuvel in de ondergrond. 
De kern van ijs groeit langzaam aan tijdens 
een ijstijd en duwt de grond erboven omhoog. 
Zo ontstaat er een heuvel, waarvan de grootte 
afhankelijk is van de voeding van water en 
van het smelten van het ijs nadat de afdek-
kende laag van een à twee meter dikte open-
barstte. Door het afstorten van dekmateriaal 
vanaf de pingo-heuvel heeft zich vaak een 
randwal gevormd. Na het smelten van het ijs 
aan het einde van de ijstijd stortte de heuvel 
in, en bleef er een depressie in het landschap 
over. Dit is nu vaak een meertje, de mooiste 
met een randwal eromheen. 
Pingoruïnes komen veel voor in Drenthe.  Bij 
de Zeegse Duinen ligt een pingoruïne op 
ongeveer één kilometer lopen van de ingang 
(Foto 2). Het Taarlose Veentje, ofwel de Pingo 
van Loon, is ook een mooi voorbeeld van hoe 
deze pingo’s eruitzien. Bij het Taarlose Veen-
tje is het mogelijk om op de randwal om de 
pingo-ruïne heen te lopen.

Foto 1. Iwan de Lugt geeft uitleg over een 
hunebedsteen op hunebed D53, die is afgevlakt 
door transport onder een gletsjer. 

Overzichtskaart van Drenthe met de acht 
excursiepunten en bodemtypes.  
1: Stuwwal Havelte; 2 & 4: Stuifzanden; 3: 
Ontsluitingen glaciale afzettingen in Drenthe; 5: 
Pingoruïnes; 6: de VAM berg; 7: Hoogveen bij 
Bargerveen-Weiteveen-Zwartemeer; 8: Turfwinning.
Kaart: M. Nijman via NAM (data van KNMI, Deltares, 
Wageningen UR, TNO-NITG)
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Foto 2. Pingoruïne bij de Zeegse Duinen met een duidelijke randwal 
rond het huidige meertje. Het ondiepe deel van het meertje heeft een 
begroeiing van moerasgagel. Deze staat met de wortels in het water. 

 Hoogveen / Een groot deel van Drenthe 
was in het Holoceen bedekt met hoogveen. De 
ondoordringbare keileemlaag die vrijwel overal 
ligt veroorzaakt een slechte afvoer van het 
regenwater. In deze waterrijke omgeving begon 
hoogveen te groeien wat een veenpakket van 
vele meters dik vormde. Door compressie van 
het dikke veenpakket ontstond turf. Dit ‘bruine 
goud’ is in de laatste paar eeuwen vrijwel 
geheel afgegraven, er zijn slechts een paar res-
tanten over in het Bargerveen. Oorspronkelijk 
was het Bourtangermoeras 300 duizend hectare 
groot, het grootste aaneengesloten hoogveenge-
bied van Europa. Daarvan is nu nog maar een 
klein deel over in het Bargerveen. Hiervan is 
2.100 hectare aangekocht als natuurgebied om 
weer veengroei te laten plaatsvinden.

Vlak bij de parkeerplaats van de Schaapskooi 
in het Bargerveen is een ontsluiting in het 
talud van de greppel waar het contact tussen 
de Pleistocene zanden en het Holocene veen-
pakket zichtbaar is (Foto 3). 
Aan de andere kant van het veen is veengroei 
van dichtbij te bekijken. De dominante 
begroeiing in het veen bestaat uit veenmos, 
maar ook het pijpestrootje en bijvoorbeeld 
zonnedauw (Foto 4) is er te zien. Na het verho-
gen van de waterstand zijn veel bomen dood-
gegaan, een onderdeel van het herstellen van 
het veen. Nieuwe begroeiing bestaat uit ber-
ken, wilgen, wollegras en heide. Ook zijn er 
oude akkers van de veenarbeiders te zien 
waarop boekweit werd verbouwd. 

 Turfwinning / In het Veenmuseum in Bar-
ger-Compascuum is, na een treinritje, goed te 
zien hoe de turfwinning werd uitgevoerd. Op 
deze plek is een mooie ontsluiting waarin de 
opbouw van de veenlagen goed te zien is (Foto 
5). 
De bovenste laag, de bonkaarde van ongeveer 
dertig centimeter dik, werd eerst afgegraven 
en later ingemengd in de zanden onder de 
veenlaag. Daaronder ligt een kurkachtige 
laag van ongeveer tien centimeter, waarna de 
echte turflagen volgen. Bij de afgraving ont-
watert het veen, de oorspronkelijke dikte was 
groter. Turf werd tussen eind april en 21 juni 
gewonnen, waarna het twee keer zes weken 
moest drogen. Tussendoor werd het dan 
omgekeerd, om te zorgen dat de blokken 
goed droog waren voor transport. Turf gewon-
nen in Drenthe werd vervoerd naar de grote 
steden in het westen van het land, waar het 
heel lang de inwoners warm heeft gehouden. 
De winning werd na 1925 geautomatiseerd, 
en stopte definitief in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw.

 Stuifzanden / In het Nuilerveld bij Pesse 
(het eerste aardkundig monument van Dren-
the) is te zien hoe het landschap zich heeft 
aangepast nadat de veenlagen waren afgegra-
ven, een proces dat begon in de zeventiende 
eeuw. Een duidelijke scheiding tussen het lage, 
afgegraven gedeelte en de hogere ‘herenplaten’ 
is zichtbaar. Hierbij heeft een omkering van 
het reliëf plaatsgevonden, want bij het afgra-
ven van het veen groef men tot op de onderlig-
gende dekzanden. Tussen het veen lagen lager-
gelegen delen met vennetjes, waarin het water 
werd vastgehouden. Na het afplaggen van de 
laag bovenop de dekzanden, is het zand van de 
dekzanden door de wind verwaaid. Daarbij is 

Een groot deel van Drenthe 
was in het Holoceen bedekt 
met hoogveen
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Foto 3. Jaap Copper geeft uitleg over het contact tussen 
Pleistocene zanden en het Holocene veenpakket bij een 
ontsluiting in de greppel naast de toegangsweg naar de 
Schaapskooi Bargerveen bij Bargerveen-Weiteveen. 

Foto 4. Actieve veenbegroeiing met veenmos 
en zonnedauw in het Zwartemeer gedeelte van 
het Bargerveen. 

Foto 5. Opbouw van de verschillende veenlagen bij het Veenmuseum in Barger-
Compascuum.  De bovenste dertig centimeter is de bonkaarde, daaronder ligt 
het grauwveen, een zeer lichte turflaag van tien centimeter; daaronder het 
zwartveen, de laag die tot turf werd gedroogd. De bonkaarde werd weer terug 
verwerkt in de blootgelegde zandgronden, om het water vast te houden op de 
nieuw ontgonnen akkers. In gebieden waar te weinig bonkaarde werd 
teruggebracht in de zandgronden ontstonden stuifzandgebieden. 

het zand terechtgekomen in de nattere delen 
van de vennetjes, waar het al snel door vegeta-
tie vast werd gelegd. Hierdoor zijn de vroegere 
hogere delen helemaal uitgeblazen, en zie je 
een scherpe rand bij de overgang naar de 
hogergelegen nattere vennetjes, die nog zijn 
voorzien van de niet-waterdoorlatende bodem-
laag en dus de extra laag van de ingeblazen 
zanden. Recentelijk zijn om het Nuilerveld 
heen bossen aangelegd, waardoor de stuifzan-
den vast zijn komen te liggen, ze zijn nu met 
gras begroeid en in gebruik als weiland voor 
schapen en Hooglander runderen (ossen).
Waar de stuifzanden in het Nuilerveld vastlig-
gen, zijn ze bij de Zeegser Duinen nog actief 
aan het stuiven. De oorsprong van de zanden 
is dezelfde als in het Nuilerveld: ook de water-
vasthoudende lagen werden afgegraven, waar-
door het water hier niet wordt vastgehouden, 
en in droge periodes gaat het zand stuiven. 
Op verschillende plekken in Drenthe zijn 
stuifzanden te vinden, zoals in het Drouwe-
nerzand. 

 VAM berg & Hondsrug / Het letterlij-
ke hoogtepunt van de excursie was op de VAM 
berg. Deze berg van 48 meter boven NAP is 
aangelegd door de afvalverwerkingsmaat-
schappij VAM, met sintels van de vuilverbran-
ding. Op de top is er een mooi uitzicht over 
heel Drenthe – behalve aan de zuidkant waar 
een nieuwe bergrug bijgebouwd wordt van 
het nieuwe afval, met een geplande hoogte 
van 63 meter boven NAP. De VAM berg is al 
opgenomen in diverse wielerwedstrijden. 
Naast de fietsweg ligt er ook een mountain-
bike pad en een ruiterpad. Er ligt een mooie 
wandelroute naar boven, met helaas veel 
schapenpoep. 
Tijdens de excursie is er ook tijd genomen om 
te kijken naar de morfologie van de Hondsrug. 
Deze lange rechte stuwwal heeft een heel ande-
re vorm dan de andere stuwwallen in Neder-
land. Vergelijkbare rechte stuwwallen zijn wel 
gevonden in Groenland, waarbij de morfologie 
vaak bepaald wordt door een grote stroom 
afvoerwater van de gletsjer, een zogeheten 

megaflute. Omdat de richting van een mega-
flute ook breukgerelateerd kan zijn, werd in de 
discussie ook de ondiepe geologie besproken, 
waarbij in de seismiek van tweehonderd meter 
en dieper geen structuren zijn aangetroffen die 
geheel parallel lopen met de Hondsrug. In de 
diepe geologie van het Carboon zijn wel breu-
ken te vinden in dezelfde richting – maar daar-
overheen ligt het Zechstein-zout en een geolo-
gie zonder breuken in die richting. In de ondie-
pe geologie van driehonderd meter en ondie-
per, zijn in het ondergrondmodel wel offsets te 
zien, maar of deze dezelfde richting volgen zou 
moeten worden uitgezocht. 

Tekst en foto’s: Madelon Nijman

Voor een bijdrage aan de discussie over de 
Hondsrug of het aanvragen van een digitale kopie 
van de veldgids mail KNGMG Noord via: 
KNGMGNoord@gmail.com
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 Lahn-marmer /	Als	er	één	natuursteensoort	is	die	de	
Barok	en	dan	in	het	bijzonder	de	Barokaltaren	in	Duitsland	
kenmerkt,	dan	is	het	de	Lahn-marmer,	ook	wel	Nassausch	mar-
mer	genoemd.	Net	als	veel	andere	‘marmers’	gaat	het	om	dich-
te,	goed	polijstbare	kalkstenen.	In	het	geval	van	de	Lahn-mar-
mer	zijn	er	tientallen	varianten	in	kleur,	textuur	en	structuur	
en	fossielinhoud.	Rode	en	grijze	tot	zwarte	varianten	overheer-
sen.	Alle	combinaties	waren	aanleiding	voor	een	eigen	handels-
naam	–	iedereen	zijn	eigen	steen.	Lahn-marmer	werd	onder	
tenminste	125	handelsnamen	verhandeld,	waaronder	Auberg,	
Aull,	Bongard,	Brunhildestein,	Edelfels,	Famosa,	Kirchenrot,	
Orania,	Schupbach,	Ulmenbach,	Unica	en	Wirbelau,	al	dan	niet	
met	toevoegingen	die	de	kleur	aanduidden.	Het	enkele	jaren	
geleden	vernieuwde	Lahn	Marmor	Museum	naast	het	kleine	
station	in	Villmar	laat	een	keur	aan	varianten	zien.	Door	de	
eeuwen	heen	(de	winning	gaat	terug	tot	ongeveer	1600)	waren	
de	stenen	afkomstig	uit	meer	dan	honderd	groeves.

Net	als	alle	‘marmers’	verliest	ook	de	Lahn-marmer	buiten	
zijn	kleur	en	polijst.	Het	is	vooral	een	steen	voor	interieurs.	
Een	interessante	uitzondering	op	al	deze	interieurtoepassin-
gen	is	de	lokale	Marmorbrücke	in	Villmar,	gebouwd	in	1894-
1895	en	precies	honderd	jaar	later	gerenoveerd.	Daar	heeft	
men	dan	ook	niet	de	moeite	genomen	de	kalksteen	te	polijs-
ten.	Binnen	is	de	Lahn-marmer	in	de	Barok,	maar	ook	daarna,	
toegepast.	In	de	decennia	voor	de	Tweede	Wereldoorlog	
waren	de	Verenigde	Staten	een	belangrijke	en	voor	de	groot-
ste	toenmalige	exploitant	de	belangrijkste	afzetmarkt.	

Hoogtepunt	van	Lahn-marmer	gebruik	in	de	Verenigde	Staten	
is	ongetwijfeld	het	Empire	State	Building	in	New	York	uit	de	

jaren	dertig.	In	dit	gebouw	werden	allerlei	marmers	toege-
past,	waaronder	ook	Noir	Belge,	Jourdan,	Botticino	en	Rosso	
Levanto,	maar	ook	ongeveer	6500	vierkante	meter	Auberg	
Grau	en	daarnaast	Famosa	Rot,	Bongard,	Edelfels,	Schupbach	
Schwarz	en	andere	varianten.	In	Nederland	sprak	men	in	de	
jaren	tachtig	van	de	negentiende	eeuw	van	“het	betrekkelijk	
nieuw	Nassausch	marmer.”	We	kennen	niet	zo	heel	veel	toe-
passingen.	Mooi	is	de	rode	variant	(uit	de	Unica-groeve?)	
gebruikt	als	bekleding	van	de	plinten	in	het	Academiegebouw	
in	Utrecht	(1892-1894),	ronduit	spectaculair	de	bekleding	met	
Brunhildestein	van	de	kolommen	in	de	raadszaal	in	het	Rot-
terdamse	stadhuis	(1914-1920)	van	architect	Henri	Evers.	

De	steen	is	afkomstig	uit	Midden	tot	Laat	Devonische	riffen	in	
de	Lahn-syncline	aan	weerszijden	van	de	gelijknamige	rivier	
in	Hessen,	die	verder	gevuld	is	met	vulkanisch-sedimentaire	
afzettingen	en	daarmee	geassocieerde	ijzerertsvoorkomens.	
De	riffen	komen	voor	nabij	submariene	vulkanen.	Stromato-
poren	en	koralen	maken	de	bulk	van	de	riffen	uit,	die	verder	
een	grote	soortenrijkdom	laten	zien	met	cyanobacteriën,	
goniatieten,	zeelelies	en	talrijke	andere	organismen.	Deze	
rijkdom	is	fraai	te	zien	in	de	voormalige	Unica-groeve	in	Vill-
mar,	thans	een	monument.	De	meeste	andere	oude	groeves	
zijn	in	aanzienlijk	mindere	staat:	de	winning	werd	rond	1970	
gestaakt.	De	massieve	kalkstenen	worden	echter	nog	steeds	
ontgonnen.	De	firma	Schaefer	Kalk	wint	de	esthetisch	minder	
aansprekende	varianten	sinds	circa	1860	voor	industriële	
doeleinden,	en	doet	dat	nog	steeds	in	grootschalige	dagbouw.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Lahn-marmer als bekleding van de plinten 
in het Academiegebouw, Utrecht.

Detail van het rif in de voormalige 
Unica-groeve, Villmar.
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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

15 december 2021
Petroleum Geologische Kring lezing:  
spreker Will McMahon (University of  
Cambridge) met presentatie “Robust  
understandings of co-evolving life and  
Earth environments aid interpretations of 
Mars’ sedimentary-stratigraphic record”.
Locatie: KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag. 
Van 17:00 – 19:00 uur. Info: www.pgknet.nl

11 januari 2021
KNGMG Noord lezing: “Geothermal 
 Opportunities in the Netherlands”.  
De lezing wordt gepresenteerd door  
Harmen Mijnlieff (TNO, Utrecht).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM,  
Schepersmaat 2, Assen. Vanaf 16:30.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

14 januari 2021
Viering 100e volume NJG. Locatie: Teylers Muse-
um, Spaarne 16, Haarlem. Van 14:00 – 18:00 uur.

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

17 mei 2022
Tiende Internationale Symposium over 
Bodemdaling (TISOLS) georganiseerd door 
het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.
Locatie: Sint Janskert, Achter de Kerk 2, Gouda. 
Info: www.kennisprogrammabodemdaling.nl/
home/events/tisols-2022

5 – 7 september 2022
European Conference for Mathematics 
Of Geological Reservoirs (ECMOR) 2022 
 conferentie. Hybride evenement. 
Locatie: online / The Hague Conference 
 Centre, Anna van Buerenplein 29, Den Haag.
Info: eage.eventsair.com/ecmor-2022

. agenda. nwo

. njg

NJG Volume 100
Het NJG – Netherlands Journal of Geosciences  
– is aanbeland bij volume 100. Dit wordt gevierd 
op 14 januari 2022 in het Teylers Museum te 
Haarlem met verschillende presentaties en een 
discussie over de toekomst van het NJG.

Datum
Vrijdag 14 januari 2022, 14:00 – 17:00 

Locatie 
Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem

Aanmelden
kngmg.nl/volume-100-voor-het-njg

Kosten
10 euro/persoon, online deelname gratis.

.personalia

NIEUWE KNGMG-LEDEN
K. Sonnemans
H.J. Raad
E. van der Klooster
A.G. Ocampo Mendoza
I.N. Westerhoff

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
J.H.M. Schonk
V. van der Kraan
drs. M.S.H. Niemarkt

OVERLEDEN
J.H. Brouwer

Tijdens het 18e Nederlands Aardwetenschappe-
lijk Congres (NAC 2022), op donderdag 10 en 
vrijdag 11 maart 2022 in Utrecht, zal wederom 
een Vening Meineszprijs worden uitgereikt. Voor 
deze prijs worden kandidaten gezocht. 

De Vening Meinesz prijs is bestemd voor aard-
wetenschappers die minder dan zes jaar gele-
den gepromoveerd zijn (voor de VMP 2022 
betekent dat in 2016 of later) en als wetenschap-
pelijk onderzoeker werkzaam zijn in Nederland. 
In geval van zorgtaken kan deze termijn worden 
verlengd volgens de NWO-extensieclausule.
De prijs is mogelijk gemaakt door een schen-
king van prof.dr.ir. F.A. (Felix) Vening Meinesz in 
1962 aan NWO. De prijs bedraagt tienduizend 
euro en is bedoeld ter financiering van onder-
zoeksgerelateerde kosten. De prijs wordt om de 
twee jaar uitgereikt. Sinds 1965 ging de prijs 
naar achtereenvolgens dr. R.D. Schuiling (1965), 

dr. J.D.A. Zijderveld (1968), dr. G.B. Engelen 
(1972), dr. J.A. Schouten (1972), dr. ir. N. van 
Breemen (1976), dr. A.M.H. Nolet (1983), dr. 
R.K. Snieder (1989), dr. F. Marin (1998), dr. W. 
Krijgsman (2000), dr. W. van Westrenen 
(2006), dr. G. van der Werf (2008), dr. A. Sluijs 
(2010), dr. J.W.H. Weijers (2012), mevr. dr. J.E. 
Vonk (2014), dr. L.V. de Groot (2016), dr. ir. N. 
Wanders (2018) en dr. T. de Haas (2020). 
Voordrachten moeten een curriculum vitae 
met publicatielijst bevatten, een motivering 
met betrekking tot de reden van de voor-
dracht, de reeds geleverde wetenschappelijke 
prestaties en de verwachtingen die de indie-
ner van de kandidaat heeft. 

De deadline voor aanmelding is maandag 3 
januari 2022. Voor aanmeldingen en vragen 
kunt u terecht bij Bernard Westerop, b.wester-
op@nwo.nl, 070-344 0637.

Oproep: kandidaten gezocht voor Vening 
 Meinesz prijs 2022
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