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	 IMPACT!!! / In	de	wereld	van	kennis	is	impact	al	jaren	een	
zogenaamd	buzzword:	iedereen	begrijpt	wat	je	er	mee	bedoelt,	
maar	iedereen	kan	er	een	eigen	invulling	aan	geven.	Het	beeld	
van	Van	Kooten	als	‘de	vieze	man’	dringt	zich	gelijk	bij	mij	op.	
“Eeh	wat	is	jouw	impact?	Is-ie	een	beetje	groot?”	Verder	blijkt	
kwantificatie	lastig.	Hoe	weet	je	wanneer	je	impact	hebt	gehad?	
Als	impact	al	valt	te	bepalen,	dan	is	het	achteraf,	vaak	zo	lang	na	
de	prestatie	dat	die	niet	meer	valt	te	herinneren.	

Dit	jaar	werden	flessen	ontkurkt	toen	de	impactfactor	van	het	
Netherlands	Journal	of	Geoscience	(NJG)	naar	3,263	steeg	(ja,	tot	
een	duizendste	nauwkeurig!).	Let	op,	een	impact	factor	van	drie	
of	hoger	wordt	als	goed	gezien,	zeer	goed	voor	een	regionaal	
tijdschrift.	Gepaste	trots	is	op	z’n	plaats	voor	iedereen	die	met	
hart	en	ziel	zich	inzet	om	ons	tijdschrift	tot	een	succes	te	
maken.	Voor	diegenen	die	niet	dagelijks	met	deze	materie	te	
maken	hebben:	de	impactfactor	is	het	aantal	citaties	in	een	refe-
rentiejaar	voor	alle	artikelen	van	het	betreffende	tijdschrift	van	
de	voorgaande	twee	jaar	gedeeld	door	het	totaal	aantal	artike-
len	van	de	voorgaande	twee	jaar.	Het	geeft	de	auteur(s)	een	indi-
catie	hoe	vaak	een	artikel	gelezen	en	geciteerd	gaat	worden	en	
daarmee	door	andere	wetenschappers	voor	hun	eigen	onder-
zoek	gebruikt	gaat	worden.	Dat	perspectief	maakt	publiceren	in	
een	bepaald	tijdschrift	interessant.	Dit	beeld	geeft	impliciet	
invulling	aan	het	woord	impact:	de	verwachting	dat	anderen	
jouw	werk	gaan	gebruiken.	Intrigerend.

Het	KNAW	publiceerde	alweer	in	2018	een	mooi	rapport	over	
onderzoek	en	maatschappelijke	impact.1		Het	toewijzen	van	
effecten	aan	individuele	onderzoeksprojecten	is	lastig,	terwijl	
veelvuldig	is	aangetoond	dat	in	het	algemeen	onderzoek	een	
positieve	impact	heeft	op	onze	maatschappij.	Van	het	hoogge-
waardeerde	bèta-onderzoek	tot	de	vaak	door	populisten	in	twij-
fel	getrokken	nut	en	noodzaak	van	de	letteren	en	geestesweten-
schappen.	Ze	dragen	allemaal	in	hoge	mate	bij	aan	ons	algeheel	
welzijn	en	economische	welvaart.	Landen	zonder	goed	functio-
nerende	universiteiten,	kennisinstituten	en	kennisinfrastruc-
tuur	blijven	achter	in	hun	ontwikkeling.	Dat	de	gewenste	beste-
ding	aan	R&D	in	Nederland	achterblijft	bij	het	doel	van	2,5	pro-
cent	van	het	Bruto	Nationaal	Product	en	geen	prominente	plek	
heeft	bij	de	formatie,	blijft	mij	verbazen.	Zeker	in	het	licht	van	
de	huidige	crisis	en	de	uitdagingen	die	ons	staan	te	wachten.	

Belangrijke	aanbeveling	voor	universiteiten,	hogescholen	en	
onderzoeksinstituten	in	het	KNAW-rapport:	“Neem	in	de	beoor-
deling	en	waardering	van	onderzoekers	expliciet	de	prestaties	
en	inspanningen	gericht	op	het	bereiken	van	maatschappelijke	
impact	mee.		Door	bijvoorbeeld	te	experimenteren	met	missie-

gedreven	programma’s	en	bestudeer	op	welke	wijze	deze	aan-
pak	sneller	en	beter	tot	maatschappelijke	impact	kan	leiden.”	
Wat	‘missiegedreven	werken’	is	wordt	mij	helaas	niet	duidelijk	
uit	de	begeleidende	tekst.	Het	voelt	alsof	ik	getuige	ben	van	de	
geboorte	van	een	nieuw	buzzword.

Ook	de	Europese	Commissie	worstelt	zo	met	kennisontwikke-
ling	en	innovatie.	In	een	publieksvriendelijk	rapport	uit	2019	
ontwikkelde	Maria	Mazzucato	het	missiegedreven	werken2.	Mis-
sies	moeten	ambitieus,	inspirerend,	multidisciplinair,	et	cetera,	
zijn.		Dit	spreekt	aan,	het	is	mijn	persoonlijke	observatie	dat	
sinds	een	jaar	of	vijf	elk	zichzelf	respecterende	overheids-	en	
kennisorganisatie	een	eigen	missie	heeft.	Daar	zijn	de	Sustaina-
ble	Development	Goals		(SDG’s)	van	de	Verenigde	Naties,	de	Sen-
dai	Risk	Reduction	Goals,	de	Europese	Missies,	en	Missies	van	
onze	eigen	overheid.	Mocht	je	een	missie	zoeken,	de	keuze	is	
reuze.

In	2019	nam	ik	deel	aan	de	jaarlijkse	vergadering	van	UNECE-
EGRM	(United	Nations	Economic	Commission	for	Europe	-	
Expert	Group	Resource	Management)	als	lid	van	de	expert	
group	voor	groundwater	resources.	Een	belevenis	op	zich	om	in	
Genève	door	de	gangen	van	het	monumentale	gebouw	van	de	
VN	te	lopen.	Uitzicht	op	het	Lac	Léman	en	de	Mont	Blanc.	De	
vergadering	wordt	simultaan	vertaald	in	drie	talen	(Engels,	
Frans	en	Russisch).	De	VN-veiligheidsraad	voelt	dichtbij.	De	
voorzitter,	David	MacDonald,	een	begenadigd	spreker,	noemde	
in	zijn	openingsspeech	de	SDG’s	en	het	belang	van	missiegedre-
ven	werken	en	hoe	we	deze	doelen	samen	kunnen	halen,	
excuus,	moeten	halen.	Aan	het	eind	van	zijn	speech	stelde	
David	een	vraag	aan	de	deelnemers:	“Welke	SDG	is	het	belang-
rijkst?”	Grote	stilte.	Nogmaals	de	vraag:	“Welke	SDG	is	het	
belangrijkst?”	Aarzelend	ging	een	arm	omhoog.	Iemand	riep	
het	cijfer	zes	en	wist	zelfs	de	titel	van	het	SDG	te	noemen	-	
schoon	water	voor	iedereen.	Met	duidelijke	teleurstelling	keek	
David	de	zaal	rond	en	noemde	SDG	17:	duurzame	samenwer-
king	met	partners	om	de	doelen	te	bereiken.	Dat	is	missiege-
dreven	werken	en	zo	kun	je	impact	bereiken.

Bob Hoogendoorn

1 Maatschappelijke impact in kaart, KNAW (2018). Amsterdam, ISBN 
978-90-6984-728-3. PDF beschikbaar via www.knaw.nl

2 Governing Missions in the European Union, Mariana Mazzucato (2019). 
Luxemburg, ISBN 978-92-76-08745-8, doi:10.2777/618697 KI-01-19-555-
EN-N
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De aarde als 
batterij
Waar sla je overtollige windenergie op als het lekker waait en windmolens 
overuren draaien? In de ondergrond, zegt ingenieur Hadi Hajibeygi van de 
TU Delft. Gebruik het overschot aan duurzame energie om water te splitsen 
in zuurstof en waterstof, en bewaar de waterstof als reservevoorraad 
energie voor windstille dagen, is daarbij het idee. De ondergrond is dan de 
ideale opbergplek. Geo.brief zocht hem (via een online gesprek) op.

.interview

Waterstof, gesteente en onderzoeker Hadi 
Hajibeygi in de CT-scanner in Delft.
Foto: Story of Science, CiTG Faculty, TU Delft
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belasting – dus in de praktijk bij het beurte-
lings toevoegen en weer wegnemen van 
waterstofgas. Een belangrijke vraag daarbij is 
welke parameters het belangrijkst zijn om het 
risico bij waterstofopslag in te schatten. Dit 
doen we met behulp van computermodellen.
Nu leveren dat soort modellen alleen 
betrouwbare resultaten op als de parameters 
die je er in stopt kloppen met de werkelijk-
heid. Maar we kwamen erachter dat er in de 
literatuur maar heel weinig gegevens te vin-
den zijn over het gedrag van waterstof in 
gesteente. Daarom doen we ook dat soort 
experimenten nu zelf, in een laboratorium 
dat wij met collega’s hebben opgezet. Het 
laatste artikel dat de deur uit ging, ging over 

“Nee, niet echt. Zoutkoepels zijn ondergrond-
se open ruimtes, ontstaan door de winning 
van zout uit de Zechsteinlagen. Hiervoor 
pompt men zoet water de grond in, en haalt 
het als pekelwater weer omhoog. Nederland 
heeft capaciteit voor honderden van zulke 
zoutcavernes, elk met een volume van bijna 
500 duizend kubieke meter - miljoenen liters 
dus. Ideaal voor plaatselijke opslag. CCS in 
zulke holtes is te duur – maar voor waterstof 
is de economische afweging anders. Dan is 
het geen dumpplek voor je afval, maar eerder 
een bank om je spaargeld op te slaan. Voor-
deel is ook dat er zoutsteen onder de Noord-
zee zit, en juist daar windparken komen.
Maar we moeten dus nog veel uitzoeken, hè? 
Bij zout heb je bijvoorbeeld te maken met 
creep, visco-elastisch-plastisch, non-lineair, 
tijdafhankelijk gedrag. Mooie wetenschappe-
lijke uitdaging.”

Wat voor onderzoek doen jullie precies? 
“We doen vooral onderzoek aan de deforma-
tie van gesteenten. We berekenen bijvoor-
beeld hoe die zich gedragen bij cyclische 

Of en hoe zijn plan veilig en efficiënt in de 
praktijk valt te brengen onderzoekt Hajibeygi 
in het project ‘ADMIRE’ (Adaptive Dynamic 
Multiscale Integrated Reservoir Earth) waar 
hij afgelopen jaar een NWO VIDI-beurs voor 
ontving.

In hoeverre is waterstof opslaan in de 
ondergrond vergelijkbaar met CO2 opslaan 
in de ondergrond?
“Er zijn veel overeenkomsten. In beide geval-
len heb je een plek nodig waar veel ruimte is 
en het gas niet kan ontsnappen. Het grote ver-
schil is dat we CO

2
 opslaan om er vanaf te 

zijn, terwijl het bij waterstof om tijdelijke 
opslag gaat. Dat willen we op elk gewenst 
moment weer omhoog kunnen halen. CO

2
 

moet je zien als afval, waterstof eerder als 
goud. We hebben dus locaties nodig die 
bestand moeten zijn tegen cyclische belas-
ting, omdat je ze nu eens wilt bijvullen en 
dan weer wilt leeghalen. 

Aan wat voor locaties denk je dan?
“Er zijn verschillende mogelijkheden, welke 
het meest geschikt zijn hangt af van de con-
text. Ik vergelijk het vaak met het opbergsys-
teem bij je thuis. Dingen die je vaak gebruikt 
liggen voor het grijpen in laden en kasten. Op 
zolder liggen de spullen die je iets minder 
vaak nodig hebt. En wat je niet gebruikt maar 
wel wilt bewaren, heb je misschien in dozen 
naar een opslagruimte gebracht.
Voor waterstof lijken zoutkoepels het meest 
geschikt als plaatselijke opslagtank, waar je 
kleine voorraden telkens af kan tappen en bij 
kan vullen. Voor de grotere, wat langere 
opslag – bijvoorbeeld een seizoensvoorraad 
voor het hele land - zou je uitgeproduceerde 
gasvelden kunnen gebruiken. Voor een nog 
grotere, stabiele voorraad zijn zoute aquifers 
misschien geschikt. Maar alles hangt natuur-
lijk af van hoe de waterstof zich in de onder-
grond gedraagt, en hoe het met het omrin-
gende gesteente reageert. Dat is dus ook wat 
we aan het onderzoeken zijn.”

Voor CCS, carbon capture and storage, 
kijkt men niet naar zoutkoepels, toch?

Voor waterstof lijken zout
koepels het meest geschikt 
als plaatselijke opslagtank

Hadi Hajibeygi. 
Foto: CiTG Faculty, TU Delft
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een druk tot honderd bar en een temperatuur 
tot vijftig graden Celsius.
Ik ben zelf modelleur, maar loop nu ook vaak 
in het lab rond. Ik vind dat leuk. Laatst was 
iedereen geobsedeerd door een watergasbel 
die leek te verdwijnen en toen opeens weer 
tevoorschijn kwam. Echt fascinerend – want 
waarom gebeurt zoiets? Het bleek in dit geval 
overigens door een hapering van de camera te 
komen.
Zo wil ik ook graag eens met mijn geologie-
collega’s het veld in. Zij dringen daar zelf op 
aan, maar de coronapandemie staat die plan-
nen vooralsnog in de weg.”

Wordt er momenteel al ergens ter wereld 
waterstof ondergronds opgeslagen?
“Jazeker, maar niet op grote schaal en niet 
cyclisch. Ik denk dat er in totaal vier projec-
ten met waterstofopslag in zoutkoepels zijn. 
Sinds 1972 gebeurt dit al in Teesside in Enge-
land, er zijn een of twee projecten gaande in 
Texas, en in Groningen zijn ze met een veel-
belovende pilot bezig. Waterstofopslag in ver-

laten gasvelden wordt momenteel ontwikkeld 
en getest in Oostenrijk.”

Is waterstof opslaan in de ondergrond niet 
gevaarlijk?
“Vrijwel elke technologie gaat gepaard met 
risico’s. Het geldt voor autorijden, medische 
ingrepen… zelfs voor koffie drinken! Mensen 
zijn voortdurend voordelen aan het afwegen 
tegen gevaren. Dat geldt voor waterstofopslag 
dus ook. Maar we slaan ook op dit moment al 
gas op in de bodem natuurlijk: in Alkmaar, 
Bergermeer, Norg, Rijswijk. Dat gaat prima.
Het voordeel van waterstof is vooral dat we 
uiteindelijk zelf kunnen kiezen waar we het 
opslaan. Als de Groningers geen aardgaswin-
ning meer willen in hun provincie kunnen we 
er wel mee ophouden, maar de winning niet 
zomaar verhuizen. Voor de opslag van water-
stof hebben we de mogelijkheid om risicovolle 
locaties te mijden, en de beste locaties te selec-
teren. Dat moet natuurlijk wel in goed overleg 
met burgers ter plekke gebeuren – en dan 
bedoel ik écht overleg, door ze er vanaf het 
begin bij te betrekken. Als we eenmaal een 
plek gekozen hebben moeten we blijven moni-
toren wat er gebeurt – en meteen ingrijpen als 
het de verkeerde kant op lijkt te gaan. Als je 
geld op de bank zet, is het immers ook geen 
goed idee er nooit meer naar om te kijken?
Uiteindelijk wil je niet alleen weten waar je 
het waterstof veilig kan opslaan, maar ook 
waar je het zo puur mogelijk weer kan terug-
winnen. Bij opslag in lege gasvelden is een 
van de vragen dus of het waterstof niet gaat 
mixen met reservoirvloeistoffen, en of er geen 
chemische reacties gaan optreden.”

Oké, maar als het toch ontsnapt, wat dan?
“Waterstofmoleculen zijn heel licht en vluch-
tig. Als die op een of andere manier wegsijpe-
len, zullen ze zich snel verspreiden en zullen 
wij er weinig van merken. Maar als het in een 
grote hoeveelheid door een barst naar buiten 
zou komen is dat natuurlijk anders, dan 
komt het in de bodem terecht. Of dat de 
microbiologie verstoort kan ik niet zeggen, 
dat is niet onze expertise, daar doen anderen 
onderzoek naar. Pure waterstof komt van 

nature zelden in de bodem voor, dus je wilt 
wel weten wat het doet als het er toch terecht 
komt. 
Als het rechtstreeks de lucht in gaat is het wel 
gevaarlijk. Het is brandbaar spul, als het met 
zuurstof in aanraking komt is er ontploffings-
gevaar. Daarom zeg ik ook: je moet voortdu-
rend blijven monitoren. Als je de druk ziet 
dalen en je weet niet waarom, moet je onmid-
dellijk stoppen met waterstof injecteren, en 
het juist weer terughalen.”

Neemt waterstof veel ruimte in, als je het 
afzet tegen de hoeveelheid energie die het 
bevat?
“Ja, dat wel. Een kuub waterstof bevat drie tot 
vier keer minder energie dan een kuub 
methaan – namelijk 132 kWh bij vijftig bar 
en vijfentwintig graden Celsius. Ter vergelij-
king: een Tesla-batterij kan ongeveer honderd 
kWh opslaan.
Om die reden wordt ook groene methaan 
trouwens als een belangrijk gas voor de ener-
gietransitie gezien. Het idee daarbij is om 
wind- en zonne-energie te gebruiken om CO

2
 

en waterstof om te zetten in methaan, in een 
proces dat biomethanation wordt genoemd. 
Je kan het zien als een soort omgekeerde ver-
branding, omdat het CO

2
 consumeert. De 

ondergrondse reservoirs zouden daarbij als 
bio-reactor kunnen fungeren, waar de 
methaan uit H

2
 en CO

2
 wordt gemaakt.”

Ik las dat je dit jaar ook nog eens een 
onderwijsprijs hebt gewonnen, je bent de 
‘Most Innovative Teacher of the Year’. Wat 
is het geheim achter al dat succes?
“Mijn uitgangspunt is dat goed onderwijs 
niet alleen een kwestie is van goede cursus-
sen aanbieden, maar vooral ook van een 
geschikte omgeving creëren. Vergelijk het 
met tuinieren: jouw taak is daarbij om te zor-
gen voor goede omstandigheden en een 
vruchtbare bodem. Geef je planten zon, water 
en nutriënten – en dat alles op het juiste 
moment – en ze zullen floreren. Elk op hun 
eigen manier.
Als ik terugdenk aan mijn eigen studietijd, 
kan ik de inhoud van de meeste cursussen niet 

CV Hadi Hajibeygi

Hadi Hajibeygi studeerde werktuig-
bouwkunde aan de Sharif University in 
Teheran en promoveerde bij de ETH 
Zürich op vloeistoftransport in poreuze 
media. Hij werkte vervolgens aan 
Stanford University in de Verenigde 
Staten aan multischaalmodellen voor 
meerfasenstroming in poreuze media, 
en kwam uiteindelijk in 2013 bij de 
Technische Universiteit in Delft terecht. 
Dit voorjaar won hij de InterPore 
Award for Poreus Media research, die 
jaarlijks wordt uitgereikt door de inter-
nationale vereniging voor onderzoek 
aan poreuze materialen.
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Waterstofbellen in pekelvloeistof aan de onderkant van een 
(Bentheim) zandsteemmonster. 
Foto: CiTG Faculty, TU Delft. Uit: Hashemi et al., 2021.  
doi: doi.org/10.1016/j.advwatres.2021.103964

meer reproduceren, en me zelfs een groot deel 
van de docenten niet meer herinneren. Het 
gaat niet zozeer om wat je precies hebt 
geleerd, als wel om hoe je je ontwikkeld hebt. 
Het is daarom belangrijk om een gemeen-
schap te bouwen waar studenten niet alleen 
in contact staan met elkaar en met hun 
docenten, maar ook met mensen uit de indus-
trie en met beleidsmakers. Zo’n netwerk, 
waar ze altijd deel van uit blijven maken, is 
de basis van een levenslange leeromgeving.  
Dat houdt niet op na hun studententijd.
In mijn onderzoeksgroep staan de studenten 

centraal. Zij zijn er niet om mij te helpen 
met mijn onderzoek, ik ben er om hen te 
ondersteunen bij hun ontwikkeling tot 
wetenschapper. 
En je moet oog hebben voor de student als 
mens. Als iemand veel te laat komt opdagen 
kan je zeggen: ’Hé, je bent te laat!’, maar ook: 
‘Goh, was er iets aan de hand? Hoe is het 
eigenlijk met je?’”

Ik heb vaak het idee dat ingenieurs erg 
optimistisch zijn en denken de wereld 
naar hun hand te kunnen zetten, terwijl 
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geologen intussen waarschuwen voor alle 
onzekerheden en risico’s. U werkt op het 
snijvlak van deze vakgebieden. Herkent u 
wat ik zeg?
“Het is een van de redenen waarom samen-
werken zo belangrijk is. Het optimisme van 
ingenieurs heeft ons veel vooruitgang 
gebracht. Dat we overal heen kunnen vliegen 
komt doordat er ooit mensen een eerste vlieg-
tuig bouwden en er mee de lucht in gingen – 
al weten we nog altijd niet precies hoe turbu-
lentiestroming werkt. Aan de andere kant 
kan je achter je computer prachtige dingen 
uitdenken, maar weten aardwetenschappers 
als geen ander dat de echte wereld niet altijd 
in modellen te vangen is. En hoeveel er nog 
onbekend is! Soms is het alsof je een platte-
grond van een stad zit te maken, terwijl je 
alleen de weg kent die je in de taxi van het 
vliegveld naar het hotel hebt afgelegd.  Maar 
je hebt beide benaderingen nodig. We kun-
nen niet wachten tot we echt alles weten, 
maar moeten ook geen overhaaste beslissin-
gen nemen.”
 
En dit waterstofplan? Wordt dat een suc-
ces?
“Ja, daar ben ik van overtuigd. Binnen tien 
jaar is het een belangrijk onderdeel van de 
energietransitie geworden. En de afloop van 
het tijdperk van de fossiele brandstoffen bete-
kent dus niet het einde van de aardweten-
schappen!”

Marlies ter Voorde

Het voordeel van waterstof 
is vooral dat we uiteindelijk 
zelf kunnen kiezen waar we 
het opslaan

.aankondiging

NJG Volume 100
Dit is een bijzonder jaar voor het NJG - Netherlands Journal of Geosciences. Het 
NJG is namelijk aanbeland bij Volume 100, na een bewogen historie van overna-
mes en naamswijzigingen die in 1923 begon. Tijd dus om stil te staan bij dit 
moment en terug te blikken op het mooie archief aan publicaties dat inmiddels 
geheel digitaal beschikbaar en vrij toegankelijk is. We willen een aantal bijzondere 
auteurs laten vertellen over hun NJG-publicaties, en discussiëren over de toekomst 
van het blad. Kom dus op vrijdag 1 april naar het Teylers Museum in Haarlem, dat 
net zoals het NJG een mooie verzameling aan wetenschappelijke snuisterijen verte-
genwoordigt.

Datum
Vrijdag 1 april 2022, 14:00 – 18:00 

Locatie 
Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Programma
14:00 - Ontvangst en inloop
14:30 - Welkom - Stichting NJG
14:35 - NJG door de tijd - Henk Kombrink
14:45 - Praatjes door Bert Boekschoten, John Jagt en Michiel van der Meulen.
16:15 - Paneldiscussie met voormalige editors-in-chief
16:45 - De toekomst van NJG - Plenaire discussie 
17:00 - Afsluitende borrel

Aanmelding kan via de KNGMG web-
site, kosten voor deze bijeenkomst 
zijn 10 euro per persoon. Online 
deelname is gratis.

www.kngmg.nl/volume-100-voor-
het-njg/
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 Kolmårds marmer /	Kolmårds	marmer,	verhandeld	
onder	talrijke	andere	namen	waaronder	Vert	de	Suède	en	Jön-
köping		marmer,	is	een	echte	(lees	metamorfe)	marmer	die	de	
concurrentie	met	het	Griekse	cipollino	marmer	(Geo.brief	
1-2015)	aankan,	maar	veel	minder	bekend	is.	Een	fraai	voor-
beeld	bevindt	zich	in	Utrecht.	De	preekstoel	van	de	oudkatho-
lieke	Sinte	Gertrudiskathedraal	is	er	uit	vervaardigd.	Deze	Neo-
romaanse	kerk	is	in	1912-1914	gebouwd	naar	een	ontwerp	van	
architect	E.G.	Wentink	jr.	en	moet	herinneren	aan	de	oude	mid-
deleeuwse	kerk	van	Sinte	Marie.

Het	Kolmårds	marmer	is	een	Svecofennisch	(circa	1,9	miljard	
jaar)	serpentijn-marmer,	met	naast	serpentijn	allerlei	andere	
kalksilicaten	zoals	diopsied	en	tremoliet,	en	soms	phlogopiet,	
chloriet	en	magnetiet.	De	kleur	varieert	van	pastelgroen	tot	
groenzwart	en	bruingroen,	soms	blauwgroen.	De	belangrijkste	
groeven	zijn	bij	Bråviken,	25	kilometer	van	Norrköping.	De	
steen	wordt	sinds	een	aantal	jaren	opnieuw	ontgonnen.	Behal-
ve	als	lambrisering,	bekleding	van	kolommen	en	vloertegels	

heeft	de	steen	gepolijst	toepassing	gevonden	voor	vazen	en	
andere	voorwerpen,	in	Zweden	en	daarbuiten,	onder	andere	
aan	de	Opéra	in	Parijs	en	de	leeszaal	van	de	Universiteit	van	
Leeds	uit	de	jaren	dertig.	En	een	kansel	in	Utrecht	dus.	

De	lokale	toepassing	gaat,	getuige	een	doopvont	in	de	kerk	van	
Östra	Eneby	bij	Norrköping,	terug	tot	de	dertiende	eeuw.	De	
moderne	winning	begon	in	de	zeventiende	eeuw,	en	wel	door	
toedoen	van	een	Waal	met	nazaten	in	Zweden	en	Nederland:	de	
in	Luik	geboren	en	te	Amsterdam	overleden	Louis	de	Geer	
(1587-1652).	De	Geer	leverde	wapens	aan	de	protestanten	in	
Duitsland,	de	Nederlandse	admiraliteit,	de	VOC	en	de	WIC,	en	
tijdens	de	Dertigjarige	Oorlog	ook	aan	koning	Gustaaf	II	Adolf	
van	Zweden.	De	Geer	introduceerde	ook	het	in	Wallonië	al	
bekende	concept	van	de	hoogoven	in	het	ijzerrijke	Zweden.	Eén	
van	zijn	Zweedse	nazaten,	Aurora	de	Geer	(1753-1806),	had	een	
monoliet	badkuip	uit	Kolmårds	marmer.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Preekstoel in Kolmårds marmer, Sinte Gertrudiskathedraal, Utrecht.



9

G
eo

.b
rie

f 8
 / 

20
21

.boek

Strandjutten op zijn Deens
In vergelijking met zijn Nederlandse evenknie 
is de gemiddelde Deense verzamelaar van 
 fossielen een stuk beter bedeeld. Per slot van 
rekening kan hij of zij beschikken over de 
door Pleistocene ijsbulldozers verplaatste 
zwervers uit het noorden en oosten – maar 
ook over de eigen fossielrijke kliffen en de 
daaraan gebonden keienstranden. Nu is er 
een rijk geïllustreerd gidsje, in de reeks 
‘Naturserien’, bijgekomen: ‘Fossiler langs 
stranden’. Het is met name bedoeld voor de 
jongere verzamelaar en schijnt al aan zijn 
tweede druk toe te zijn – een succesverhaal 
dus! Doet goed voorbeeld goed volgen?

Paleontoloog/museumcurator Jesper Milàn 
(Geomuseum Faxe) timmert vaak, en veel, aan 
de weg waar het gaat om outreach en het 
populariseren van de aardwetenschappen, 
en paleontologie in het bijzonder. Dit boekje, 
door hem geschreven, verhaalt over en illus-
treert typische strandvondsten in Denemar-
ken: zoals ze gevonden worden, dus niet uit-
geprepareerd. Op enkele uitzonderingen na 
worden ook geen ‘indviklede latinske navne’ 
gebezigd en worden de afgebeelde fossielen 
alleen in grotere groepen gerangschikt.

 Verzamelaars te over / Net als in ons 
land bestaat er in Denemarken een lange tra-
ditie van amateurgeologie en -paleontologie; 
Milàn heeft het over menig ‘ivrig amatørgeo-
log’. Voor hen die nog niet helemaal zijn inge-
voerd legt hij kort uit wat een fossiel is, hoe 
ze ontstaan en welke types er op Deense 
stranden kunnen worden opgeraapt. Een 
mooi kaartje, waarbij de bovenlaag is wegge-
peld, toont overduidelijk aan dat Denemar-
ken bijna volledig uit Krijt en jongere lagen 
bestaat. Voor veel oudere gesteentes (en fossie-
len) moet de ferry worden genomen naar 
Bornholm, het Deense eiland in de Oostzee. 
Een tweede kaartje laat zien waar de fossiel-
houdende zwerfstenen vandaan komen, met 
pijlen die de ‘transportroutes’ via ijsmassa’s 
aanduiden. In dit boekje komen achtereenvol-

gens de volgende groepen aan bod: stekelhui-
digen, weekdieren, brachiopoden (‘armfød-
der’), bryozoën, geleedpotigen, graptolieten, 
sponzen, koralen, planten, ichnofossielen 
(met name in vuursteen) en gewervelde die-
ren. Allemaal voorzien van ‘smukke tegnin-
ger’ van de hand van Lykke Bianca.
En waar moet dan gezocht worden? Ook dat 
komt ter sprake in een lijst van locaties op het 
vasteland en op de diverse eilanden die Dene-
marken rijk is, met jaloersmakende foto’s van 
Stevns Klint en Hvide Klint, maar ook van nog 
in bedrijf zijnde groeves als die in Faxe, Dal-
byover, Rørdal en Hillerslev. De zuid- en west-
kust van Bornholm komt eveneens in beeld,  
de relatief lage kliffen daar herbergen een 
grote fossielenpracht.

 Danekræ regeling / Het boekje 
besluit met een korte uiteenzetting over de 
filosofie van de succesvolle ‘danekræ’ rege-
ling: zeldzame fossielvondsten kunnen als 
‘geoheritage’ worden aangemerkt en door de 
staat worden aangekocht. Het spreekt voor 
zich dat die regeling een positieve uitwerking 
heeft op de dadendrang van de gemiddelde 
verzamelaar, en zo leidt tot behoud van uit-
zonderlijke fossielvondsten die beschikbaar 
blijven voor onderzoek en in een museum 
belanden. 
Het leeuwendeel van de afgebeelde fossielen 
komt relatief vaak voor; daar is bewust voor 
gekozen. Maar, ook een klein aantal heel 
aparte vondsten passeert de revue. Wat te 
denken van een paar ‘vervuursteende’ inktvis-
sen (Nautiloidea, p. 53), de kreeft Glyphea en 
een mariene pissebed in vuursteen (pp. 72, 
73) en een gedeeltelijk visskelet in datzelfde 
gesteente (p. 109)? Gelukkig zijn die allemaal 
al voorzien van de letters DK en een nummer 
en geregistreerd als ‘danekræ’.

 Aandachtspunten / Ik kan me niet 
aan de indruk onttrekken dat het correctie-
rondje voor de eerste druk een beetje afgeraf-
feld is, want een aantal vrij storende spelfouten 
(Turitella voor Turritella) en aantoonbaar fou-
tieve determinaties is blijven zitten. Eén voor-
beeld: ‘Paleoncæn’ in het kaartje op pagina 29.
Dat dit boekje in het Deens is geschreven, is 
geen enkel struikelblok. Met de nodige parate 
kennis van Duits en Engels is het allemaal goed 
te doen, en valt op hoeveel Deense woorden lij-
ken op de onze. Dat gezegd hebbende: wij ont-
beren die mooie klifformaties, maar kunnen 
best wedijveren met de Denen waar het gaat 
om fossielen op onze stranden. Een rijke scha-
kering van Paleozoïsche tot Cenozoïsche voor-
beelden is vlot opgesomd. Nu nog de inleiden-
de tekst! Wie durft? Of, nog beter: wie doet?     

John W.M. Jagt
john.jagt@maastricht.nl

Fossiler langs stranden • Jesper Milàn (tekst) • Lykke Bianca 
(tekeningen) • 2021 • Koustrup & Co., Hillerød, Denemarken 
• 141 pp. • ISBN 9788793159631 • DKK 159 (circa €21)
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 Plaattektoniek sleutel voor

 afkoelen Antarctica 
Hoe en waarom is de ijskap op Antarctica ont-
staan? Deze vijftig jaar oude vraag lijkt nu defini-
tief te zijn beantwoord na nieuw onderzoek door 
een internationaal team van onderzoekers, 
onder leiding van dr. Isabel Sauermilch (Univer-
siteit Utrecht). Nieuwe computermodellen, die 
de oceaancirculatie van Antarctica simuleren, 
werpen een nieuw licht op het vraagstuk.

De nieuwe oceaansimulaties met hoge resolutie 
laten zien dat de tektonische opening van zee-
straten in de Zuidelijke Oceaan een fundamentele 
verandering van oceaanstromingen en hittetrans-
port veroorzaakte. Dit zette een sterke afkoeling 
van Antarctica van vijf graden Celsius in gang.
Het nieuwe onderzoek, recentelijk verschenen in 
Nature Communications, toont daarmee aan dat 

.nieuws

Een verdieping in de zee-
wegen van enkele honderden 
meters leidde tot een 
dramatische afkoeling 

het opengaan van zeestraten een grotere rol 
had in het vormen van de Antarctische ijskap 
dan eerder gedacht. Een verdieping in de zee-
wegen van enkele honderden meters leidde tot 
een dramatische afkoeling van het Antarctische 
kustwater. Samen met afnemende concentraties 
koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer, speelde 
deze tektonische gebeurtenis een cruciale rol in 
de eerste ijstijd van Antarctica en in de overgang 
van de aarde naar een zogenaamde ijskastwe-
reld (icehouse Earth).

Landbruggen 
De laatste landbruggen die Antarctica verbonden 
met de omringende continenten, Australië en 
Zuid-Amerika, braken ongeveer 34 miljoen jaar 
geleden op. Het poolcontinent werd hierdoor 

Gletsjers en besneeuwde bergtoppen van 
Antarctica.
Foto: NASA/Nathan Kurtz

voor het eerst geïsoleerd van andere landmas-
sa’s en dat leidde tot een grote reorganisatie van 
de oceaanstromingen in de Zuidelijke Oceaan. 
Er kwam een koude, circumpolaire stroom op 
gang die warme sub-polaire zeestromingen, die 



De oppervlaktetemperaturen rond Antarctica voor 
(links) en na (rechts) de opening van de zeewegen 
van de Zuidelijke Oceaan. De oceaansimulaties met 
hoge resolutie laten zien dat het eenvoudig verdiepen 
van beide toegangspoorten tot >600 m diepte een 
temperatuurdaling tot vijf graden Celsius veroorzaakt.

voorheen warme oppervlaktewateren naar de 
Antarctische kust transporteerden, verdreef. 
Tegelijkertijd begonnen ijskappen zich op 
Antarctica op te bouwen. De aarde onderging 
hiermee een van de meest fundamentele 
gebeurtenissen voor haar klimaat: de overgang 
van warme broeikas- naar koude ijskastomstan-
digheden.
De resultaten van de nieuwe studie tonen het 
belang aan van plaattektonisch aangedreven 
processen in de klimaatgeschiedenis van het 
zuidpoolgebied. Het begrijpen van de klimaat-
geschiedenis van Antarctica is cruciaal om kli-
maatmodellen te kunnen valideren die toekom-
stige klimaatomstandigheden voorspellen en 
om te begrijpen hoe het klimaat zich zou kun-
nen gedragen bij hogere atmosferische CO2-
concentraties. Zonder begrip van de rol van tek-
tonische processen op klimaatverandering valt 
het klimaatverleden van de aarde niet goed te 
gebruiken als analogie voor het klimaat van de 
toekomst.

Bron: UU

Sauermilch, I., Whittaker, J.M., Klocker, A. et al., 
(2021). Gateway-driven weakening of ocean gyres 
leads to Southern Ocean cooling. Nature 
Communications (12), 6465.
doi: 10.1038/s41467-021-26658-1
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Frits Hilgen (UU) ontvangt 
Antonio Feltrinelli-prijs

De prestigieuze Antonio Feltrinelli-prijs 
voor Geowetenschappen is dit jaar toe-
gekend aan dr. Frits Hilgen, universitair 
hoofddocent Aardwetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht (UU). Hilgen won 
de prijs vanwege zijn vernieuwende 
werk in de ontwikkeling van een nieuwe 
geologische dateringsmethode: de 
astronomische dateringsmethode. 

De prijs werd 12 november in Rome op 
het hoofdkantoor van de Accademia Nazi-
onale dei Lincei in ontvangst genomen. 
De Accademia is een van de meest voor-
aanstaande en oudste Europese weten-
schappelijke genootschappen en bestaat 
al sinds 1603. Het genootschap rekende 
onder anderen Galileo Galilei onder de 
eerste leden.

Volgens de Accademia is Frits Hilgen een 
absolute vernieuwer die uitgaande van 
gedetailleerde gesteenteanalyses de 
Astronomische Tijdschaal voor de laatste 
dertig miljoen jaar heeft opgesteld. Zijn 
werk heeft geleid tot soortgelijk onder-
zoek voor verschillende delen van de 
geologische tijdschaal voor de afgelopen 
545 miljoen jaar, met fundamentele toe-
passingen voor het dateren en begrijpen 
van klimaatveranderingen, veroorzaakt 
door schommelingen in Milankovicć-
parameters, die vastgelegd zijn in zowel 
mariene als continentale sedimentaire 
archieven.

De Antonio Feltrinelli-prijs wordt elke vijf jaar 
door de Italiaanse Accademia Nazionale dei 
Lincei uitgereikt voor bijzondere prestaties in 
onder andere de literatuur, filosofie, wiskunde 
en geschiedenis. Het is pas de tweede keer dat 
de prijs wordt toegekend aan een aardweten-
schapper. De eerste ging naar Harry Hammond 
Hess in 1966, die nog meevoer tijdens een van 
de zwaartekrachtexpedities van geofysicus 
Felix Andries Vening Meinesz (naar wie het 
Vening Meineszgebouw van de faculteit Geo-
wetenschappen in Utrecht is vernoemd).

Bron: UU

Dr. Frits Hilgen.

´
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Amarilmijn op Naxos, 
       Griekenland
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 ongeveer 37°07’10” Noord en 25°33’04” Oost / Naxos is het 
grootste eiland van de Cycladen, een archipel in de Egeïsche Zee. Mede door 
aardwetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat 
Naxos een dome-vormig ‘metamorphic core complex’ vormt binnen het 
omvangrijke Attica-Cykladische massief in de interne Helleniden. Dit core 
complex bestaat uit hoog-metamorfe gesteenten, zoals migmatieten, schisten 
en marmers, met daarin granietintrusies en pegmatieten. De metamorfose 
vond plaats gedurende subductie-gerelateerde compressie-tektoniek tijdens 
het Eoceen tot Vroeg Mioceen. Vervolgens werd dit deel van de continentale 
korst snel opgeheven door intense extensie-tektoniek, waarbij ‘unroofing’ 
plaatsvond langs vrij vlakke afschuivingen. Langs deze breuken worden de 
metamorfieten nu begrensd door onder meer Neogene sedimenten.
Vanaf het Neolithicum werd op grote schaal marmer ontgonnen op Naxos en 
het nabijgelegen eiland Paros. Meerdere groeves leverden marmer voor de 
bouw van tempels en monumentale bouwwerken. Voor de fijne bewerking van 
dit marmer werd een andere lokale delfstof gebruikt, namelijk amaril (Engels: 
emery; Grieks: smyrida; Latijn: naxium). Dit is een donker, fijnkorrelig gesteen-
te dat vooral voorkomt als meta-bauxiet lagen en -lenzen in het noordoostelijk 
deel van Naxos. Amaril bestaat voornamelijk uit korund (Al

2
O

3
), ijzerhoudend 

spinel, magnetiet en/of hematiet en kwarts, en heeft een dichtheid van circa 
3,5 – 4 gram per kubieke centimeter. Omdat korund, spinel en magnetiet een 
hardheid hebben van respectievelijk 9, 8 en 6 op de schaal van Mohs, was ama-
ril in fijngemalen vorm zeer geschikt voor het schuren en polijsten van 
natuursteen, metaal en edelstenen.

Tot en met de middeleeuwen werd amaril bijna uitsluitend gewonnen aan het 
oppervlak. De Industriële Revolutie leidde tot veel meer toepassingen van ama-
ril, bijvoorbeeld in de productie van staal en de fabricage van schuur papier, 
polijst- en slijpschijven en antislip-materialen. Daarom werden er in de loop 
van de negentiende eeuw tientallen kleine mijnen geopend op het eiland, met 
tot honderden meters diepe schachten. Deze mijnen werden - onder staatstoe-
zicht - bestuurd door families dan wel coöperatieven van  mijnwerkers in de 
‘smyridochoria’ (vertaald: amarildorpen). De werkomstandig heden in deze een-
voudige mijnen waren ronduit slecht en er waren regel matig dodelijke onge-
lukken. Amaril was in die tijd het belangrijkste exportproduct van Grieken-
land, en vrijwel de enige bron van buitenlandse valuta.
In verband met de toenemende vraag naar amaril werd in 1926 besloten 
tot de aanleg van een ‘hub-and-spoke’ netwerk van kabelbanen met stalen 
emmers. Dit netwerk was operationeel tussen 1930 en 1975, en verbond 
de meest belangrijke mijnen via een aantal tussenstations met een nieuwe 
overslag- en laadfaciliteit in het haventje van Moutsouna aan de oostkust van 
het eiland. Bijgaande foto van een mijn ten oosten van het bergdorp Koronos 
toont een deel van het vervallen netwerk van masten en stalen kabels, waar-
mee in totaal een afstand van ruim vijftien kilometer werd overbrugd naar 
zee. De vraag naar amaril liep vanaf de jaren vijftig sterk terug, mede door 
het gebruik van synthetische carborundum (SiC), en sinds 1994 is er bijna 
niet meer geëxporteerd. Voor binnenlands gebruik wordt er nog jaarlijks een 
beperkte hoeveelheid amaril gewonnen door een kleine groep parttime mijn-
werkers.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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 Wat voor gegevens? / Het bouwen van de atlas is geïniti-
eerd in 2012. In mei 2021 is er een grote update gemaakt, waarbij 
de atlas onder andere is uitgebreid met een intuïtieve kaartviewer. 
De gegevens zijn afkomstig van een netwerk van kennisinstellingen 
en adviesbureaus, waaronder Deltares, Wageningen University & 
Research en het KNMI. De meer dan honderd kaarten zijn opge-
splitst in vier klimaatthema’s: wateroverlast, droogte, hitte en over-
stroming. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt in vier cate-
gorieën: klimaatverandering, fysieke gevolgen, impacts en basis-
kaarten. Kaarten kunnen worden gecombineerd of apart worden 
bekeken.

 Waarvoor? / Het combineren van de verschillende klimaatthe-
ma’s en categorieën kan worden gebruikt om te onderzoeken welke 
gebieden mogelijk kwetsbaar zijn en waar extra maatregelen nodig 
kunnen zijn. De atlas is geschikt voor overheden, onderwijsinstellin-
gen en burgers geïnteresseerd in de klimaatbestendigheid van hun 
omgeving. Zo kan bijvoorbeeld informatie worden verkregen over 
wateroverlast in combinatie met extreme regenval zoals verwacht in 
Nederland in 2050, of overstromingsdiepte en kwel in het Groene 
Hart. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat over-
heden een zogeheten stresstest uitvoeren voor de vier klimaatthe-
ma’s om zo de kwetsbare gebieden in beeld te brengen, zowel in 
landelijk als stedelijk gebied. Deze test moet elke zes jaar herhaald 
worden.

Mogelijke overstromingsdiepte en 
kwel in het Groene Hart in 2050.
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 Welke data is beschikbaar? / De vier beschikbare scena-
rio’s voor 2050 zijn gebaseerd op het IPCC-rapport uit 2013 en ont-
wikkeld door het KNMI. De scenario’s zijn gesplitst in onder andere 
een laag scenario (beperkte klimaatverandering) en een hoog scena-
rio (sterke klimaatverandering). Zo neemt in het hoge scenario de 
verwachte natuurbrandgevoeligheid op de Veluwe in 2050 sterk toe, 
en loopt het potentiële gemiddelde neerslagtekort op Texel op tot 
dertig centimeter per jaar.
Vanuit de kaartviewer kan eenvoudig een pdf-bestand worden 
gedownload. Ook kunnen de achterliggende GIS-data via ArcGIS 
online worden geraadpleegd of worden aangevraagd (WMS formaat) 
om in detail te kunnen bekijken.

 Extra informatie / De atlas biedt ook kaartverhalen die extra 
achtergrondinformatie geven voor de vier klimaatthema’s. Deze hel-
pen de gebruiker om de in de viewer geselecteerde kaarten beter 
te begrijpen en te gebruiken. Elk thema heeft een wisselend aantal 
categorieën die elk naar een aparte website leiden. 
 

Wenche Asyee

Website stresstest klimaatverandering: klimaatadaptatienederland.nl/
stresstest/monitor/kaart

   De Klimaateffectatlas. De landelijke klimaateffectatlas, ontwikkeld door Climate 
Adaptation Services (CAS) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
combineert landelijke gegevens en geeft via interactieve kaarten een indicatie van de 
omvang van mogelijke klimaateffecten in Nederland.
www.klimaateffectatlas.nl
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Toen milieuchemicus Jort Hammer de mogelijkheid kreeg om voor zijn 
postdoc-onderzoek naar Japan te verhuizen, dacht hij voor zijn vertrek te 
belanden in een futuristisch high-tech wonderland, vol gadgets en robots 
die hem zouden bedienen. Dat Japan ook volhardt in bureaucratische 
hoepels en ouderwets papierwerk was dus even wennen. 

  Geduld en  
avontuur in Japan

Op de motor door Hokkaido, het 
noordelijkste eiland van de vier grote 
Japanse eilanden, in de late zomer.

.zaken overzee
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Op mijn eerste werkdag deed ik 
vier uur over het kopiëren van mijn 
Japanse IDkaart

Ik was blij verrast toen mij werd gevraagd om 
voor de Geo.brief een stukje over mijn wer-
kende leven in Japan te schrijven. Mijn onder-
zoek ligt op dit moment namelijk niet meer 
zo heel dicht bij de wereld van bodem en geo-
logie, wat natuurlijk de kern van de Geo.brief 
is. Zo ben ik ooit wel begonnen: ik startte 
mijn studerende leven als student Aardweten-
schappen aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Na het afronden van mijn Bachelor 
wilde ik mij breder oriënteren en ben ik de 
masteropleiding Oceanography and Limnolo-
gy gaan volgen aan de Universiteit van 
Amsterdam. Dit is een biologie-master met 
focus op de interacties tussen organismen, 
bodem en water. Mijn masterthesis schreef ik 
over de toxiciteit en effecten van plastic afval 
en andere chemicaliën in het milieu (zoals de 
nu zo bekende PFAS). Hierdoor raakte ik 
steeds geïnteresseerder in milieutoxicologie. 
Een artikel dat voortkwam uit mijn master-

thesis is al honderden keren geciteerd en is 
inmiddels een standaardwerk geworden bin-
nen de wetenschappelijke discussie omtrent 
plasticvervuiling in de oceanen1. Vervolgens 
heb ik een PhD in milieuchemie volbracht 
aan de Universiteit Utrecht, waarbij ik onder 
meer keek naar het gedrag van surfactanten 
(moleculen die actief zijn op het raakvlak tus-
sen bijvoorbeeld twee vloeistoffen of tussen 
vloeistof en een vaste stof, zoals water en sedi-
ment) in het milieu. Je zou dus kunnen stel-
len dat ik uiteindelijk meer een (milieu)che-
micus ben geworden – maar dan wel één met 
een aardwetenschappelijke invalshoek. 

 Op avontuur / Na het afronden van 
mijn PhD wilde ik graag ergens op avontuur 
buiten Europa. Via mijn netwerk kreeg ik de 
mogelijkheid om een postdoc positie in Japan 
te vervullen. Japan! Bij het horen van Japan 
dacht ik meteen aan het futuristische high-

Een surftrip met een hier populaire 4x4 Suzuki Jimny die eigenlijk veel te klein voor mij is.

tech wonderland, waar je in restaurants 
bediend wordt door robots, waar de WCs 
bestaan uit een soort van wasstraten, en waar 
desalniettemin het overgrote deel van mijn 
laboratoriummaterieel vandaan komt. Wie 
wil daar nu niet heen? Het leek mij een top-
avontuur en zonder dat mijn vriendin en 
ik Japan eerder hadden bezocht, vertrokken 
we naar het land van de rijzende zon. 
Gedurende onze eerste dagen in Tokio 
bezochten we verschillende tech-districts 
waar je elke gadget die je maar kunt beden-
ken kan krijgen. In sommige restaurants wer-
den we inderdaad ontvangen en bediend door 
robots, en we aten overheerlijke sushi aan een 
lopende band. 

 Bureaus zonder computers / Ech-
ter, al snel kwam ik erachter dat Japan toch 
minder high-tech was dan wat ik had ver-
wacht. Dit viel mij als eerste op tijdens de 
rondleiding in ons nieuwe, vrij verouderde, 
appartementje toen men met trots het fax-
apparaat liet zien. Later weer, toen ik tien 
pagina’s met uitgeschreven informatie per 
post moest versturen om een bankrekening te 
kunnen openen. Een actie die ik vier keer 
moest herhalen, omdat ik na de eerste week 
een brief terug kreeg met een afwijzing van-
wege een (verder niet aangegeven) fout inge-
vuld antwoord ergens binnen deze pagina’s. 
En al helemaal toen ik ontdekte dat mijn 
bankpas geen pinpas was, maar slechts 
gebruikt kon worden om cash uit de ATM te 
halen (die overigens gesloten zijn buiten 
werktijden). 
De eerste weken was ik vooral verrast over 
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hoe anders Japan was ten opzichte van de 
impressies die ik van het land had aan de 
hand van het high-tech nieuws dat er van-
daan komt. Mijn beeld van hoe Japan werkt 
werd mij duidelijker tijdens onze inschrij-
ving bij het gemeentehuis. Dat bestond uit 
een enorm grote hal met een vijftigtal men-
sen achter bureaus zonder computers, met 
stapels papieren die constant gekopieerd en 
bestempeld werden. 
De bureaucratie heerst in dit land. Op zich is 
dit natuurlijk geen probleem, we moeten alle-
maal wel eens een formulier invullen met 
onze persoonlijke gegevens. Wat ik hier merk 
is dat er totaal geen communicatie is tussen 
instanties of zelfs binnen een instantie. Zo 
moest ik, voor de aanvraag van een tweede 
bankpas voor mijn (al bestaande) bankreke-
ning, nogmaals diezelfde tien pagina’s met 
gegevens invullen. Terwijl ze die gegevens wel 
al hebben; je aanvraag wordt namelijk afge-
wezen als je iets anders invult  dan je eerder 
deed bij het openen van je rekening. 

 Protocol / Nu, twee jaar later, heb ik 
beter door hoe Japan in elkaar zit. Het is 
gewoon heel belangrijk om de dingen die je 
doet, perfect uit te voeren. Niet per se omdat 
men in eerste instantie perfectie nastreeft, 
maar vooral eigenlijk omdat men geen fouten 
wil begaan. In Nederland willen we nog wel 
eens een snellere route nemen wanneer dat 
efficiënter is, bijvoorbeeld je rijbewijs en pas-
poort vernieuwen bij dezelfde balie. Dat is in 
Japan not-done: alles moet exact volgens proto-
col en dat protocol moet in details zijn uitge-
schreven. Elke afwijking van dat protocol is 
dan dus je eigen verantwoordelijkheid. Als jij 
tien keer dezelfde dingen invult, dan weet de 
instantie tenminste heel erg zeker dat ze de 
goede informatie hebben. Gelukkig is deze 
instelling over het algemeen beperkt tot grote 
bedrijven of overheidsinstanties, zoals post-
kantoren of gemeentehuizen. Ik hoor vaak van 
Japanners dat ze hier zelf ook gek van worden, 
al hebben ze gedurende hun leven veel meer 
geduld opgebouwd dan ik ooit zal hebben. 
Het instituut waar ik werk heet het National 
Institute for Environmental Studies (NIES) en 

Duiken rond Ishigaki, het zuidelijkste eilandje van Japan.

Ramen shops en barretjes in het traditionele Asakusa-district van Tokio.
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ligt in Tsukuba, vijftig kilometer ten noorden 
van Tokio. Het instituut is nauw verbonden 
met de overheid via het Ministerie van Milieu. 
Op mijn eerste werkdag deed ik daarom ook 
vier uur over het kopiëren van mijn Japanse 
ID-kaart, omdat het kopieerapparaat een per-
soonlijke kaart van het instituut nodig had. 
De kopieerkaart van de secretaresse mocht ik 
niet gebruiken, omdat dat haar persoonlijke 
kaart was, en ik moest dus naar het hoofdkan-
toor om een bezoekerskaart aan te maken 
voor die dag. Daarvoor hadden ze eerst mijn 
paspoort nodig, dat thuis lag. Een fietsrit en 
weer tien pagina’s aan formulieren later werd 
mijn paspoort gekopieerd om de bezoekers-
kaart aan te maken, zodat ik daarmee mijn 
ID-kaart kon kopiëren. 

 PFAS / Naast de bureaucratische hoepels 
waar je af en toe doorheen moet springen is 
mijn leven in Japan een fantastisch avontuur. 
Het NIES is een groot instituut waar breed 
onderzoek wordt gedaan naar effecten van de 
mens op de omgeving en het gevolg van che-
micaliën op de volksgezondheid. Het is mis-
schien vergelijkbaar met het RIVM in Neder-
land. Ik werk in een leuk team en het hoofd 
van ons team is een bekende wetenschapper 
binnen de milieuchemie. Over het algemeen 
zijn er niet veel internationale wetenschap-
pers die naar Japan komen. Daarom is er dus 
veel kennisuitwisseling tussen mij en de 
onderzoeksgroep.
Het is heel interessant om te leren op wat 
voor manier Japan bijvoorbeeld omgaat met 
chemicaliën die risicovol zijn voor het milieu 
of de mens, of hoe ze bijvoorbeeld met afval 
en afvalverbranding om gaan. Nederland is 
bijvoorbeeld vrij vooruitstrevend in het 
omgaan met per- en polyfluoralkyl substan-
ces (PFAS), de groep stoffen waar ik mee werk 

Het echte avontuur is buiten 
mijn werk te vinden

Mount Yōtei, een oude vulkaan, in Hokkaido 
tijdens de wintermaanden.
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– daar kan Japan nog veel van leren. Ik ben 
zelf niet direct betrokken bij de regelgeving 
omtrent risicovolle chemicaliën, maar het 
PFAS onderzoek waar ik nu aan werk zal wel 
deels bepalen hoe Japan in de toekomst de 
productie of het gebruik van deze groep stof-
fen gaat reguleren.

 Perfectie in eten / Het echte avontuur 
is natuurlijk buiten mijn werk te vinden. Het 
eten is heerlijk hier, Tokio staat met 1100 res-
taurants per honderdduizend inwoners op 
nummer één met de grootste dichtheid aan 
restaurants. Met totaal 150 duizend restau-
rants kun je elke dag van je leven in een 
ander restaurant dineren als je wilt. Zoals 
met zoveel dingen in Japan wordt er ook per-
fectie verwacht in het voorbereiden en pre-
senteren van eten. Dat is terug te zien aan de 
vele restaurants met Michelinsterren in Tokio 
(226), maar ook al in de goedkope ‘ramen 
shops’ bij mij om de hoek. In alle serieusheid 
wordt je eten bereid; een fooi geven wordt 
niet geaccepteerd, dat zou betekenen dat je 
een mindere kwaliteit had verwacht dan je 
uiteindelijk kreeg. 
De afgelopen twee jaar hebben wij hier het 
geluk gehad dat de besmettingen tijdens de 
coronacrisis vrij laag zijn gebleven. Hierdoor 
waren er weinig strenge maatregelen die ons 
dagelijks leven beperkten. Het was bijvoor-
beeld mogelijk om binnen Japan te vliegen. In 
de winter heb ik daarom in het noorden van 
Japan, waar veel sneeuw valt, leren snowboar-
den. Een paar maanden later heb ik in het 
zuidelijkste puntje van Japan leren duiken. 
Tussendoor probeer ik in weekenden te sur-
fen, hiken, of te genieten van Tokio. Ik heb 
Japan nog lang niet uitgespeeld en ben van 
plan nog een tijdje hier rond te hangen!

Jort Hammer
jorthammer@gmail.com 

1  Hammer, J., Kraak, M. H. S., & Parsons, J. R. 
(2012). Plastics in the marine environment: The dark 
side of a modern gift. Reviews of Environmental 
Contamination and Toxicology (Vol. 220). https://doi.
org/10.1007/978-1-4614-3414-6_1

Izu Peninsula, twee uur ten westen van Tokio.



20

G
eo

.b
rie

f 8
 / 

20
21

Velen zullen Reinoud zich herinneren als een inspi-
rerend (veld)geoloog en wetenschapper. Hij had 
een levensgroot hart voor onderwijs, iets wat voor-
al tijdens veldwerken en excursies opviel. Veel van 
het huidige veldwerk curriculum in Utrecht is door 
Reinoud ontworpen. Aan studenten onderwees hij 
structurele en metamorfe geologie en hij begeleid-
de het veldkarteren in de Pyreneeën. Meerdere 
generaties studenten zullen zich zijn energie in het 
klaslokaal en in het veld herinneren, en ook zijn 
verhalen en anekdotes op avonden in de Pyrenee-
en terwijl hij op zijn flamencogitaar speelde. Rein-
oud verstond de kunst om inzicht over complexe 
materie te verschaffen terwijl, volgens de studen-
ten, ‘je niet eens doorhebt dat je iets ingewikkelds 
leert.’

Eind jaren ‘90 was Reinoud onderwijsdirecteur 
voor de programma’s Geologie, Geofysica en 
Geochemie, destijds nog afzonderlijke doctoraal-
opleidingen. Gebruik makende van zijn ervaringen 
hielp hij met het vervlechten van de opleidingen 
Fysische Geografie en Aardwetenschappen tot 
een gezamenlijk curriculum, en daarna bij het 
omvormen tot een bachelor-masters opleiding.  
Hij was voorzitter van de examencommissie en 
mentor van promovendi. In 2010/2011, na een 
gezamenlijke voordracht van de studentenvereni-
gingen U.G.V. en Drift’66, werd Reinoud verkozen 
tot ‘Docent van het Jaar’. De aanbeveling 
beschreef, onder andere, dat ‘wanneer Reinoud 
aan het woord is, komen rotsen tot leven en ver-
snelt de geologische tijdschaal naar een spectacu-
laire vuurwerkshow.’

Reinoud was een warme, enthousiaste en inspire-
rende man, een coach, mentor en docent, en een 
vriend. Het is waarschijnlijk niet mogelijk om meer 
geoloog te zijn dan Reinoud. Hij laat zijn vrouw 
Dolors, zijn twee kinderen en twee kleinkinderen 
achter. Hij zal node worden gemist en warm wor-
den herinnerd. 

Douwe van Hinsbergen en 
Jan-Willem de Blok

Reinoud Vissers
1947 – 2021

In de avond van 16 november is onze oud-col-
lega en vriend Reinoud Vissers, emeritus 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, op 
73-jarige leeftijd overleden.

Reinoud Vissers studeerde geologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam in de jaren zeventig. In 
1978, terwijl hij nog bezig was met zijn promotie-
onderzoek naar de tektonisch-metamorfe evolutie 
van de Betische Cordillera, kwam hij naar de Uni-
versiteit Utrecht. Zijn onderzoek, waarop hij in 
1981 promoveerde, leidde tot zijn eerste grote bij-
dragen aan ductiele deformatie structuren en oro-
gene ‘collapse’. De twee artikelen die hij samen 
met John Platt schreef, het in 1981 gepubliceerde 
artikel over kinematische indicatoren in grote 
schuifzones en de publicatie in 1989 over ‘con-
vective removal’ van de lithosfeer als verklaring 
voor hooggradige metamorfose in de Alboran 
regio (Spanje), behoren tot zijn meest bekende 
werk.

Het onderzoek van Reinoud verbond structurele 
geologie met geofysica. Hij werd in 1986 
benoemd tot assistent-professor, in 1999 tot 
hoogleraar Geologie, in het bijzonder orogenese 
en lithosferische extensie. In de jaren negentig en 
in het begin van de 21e eeuw richtte Reinoud zijn 
aandacht op mantelgesteentes in de Betische 
Cordillera, de Pyreneeën en in Noord-Italië. Hij 
begeleidde met succes promotieonderzoeken 
naar de petrologie, structuur en deformatieme-
chanica in mantelgesteenten en mantel schuifzo-
nes. Halverwege de jaren 2000 keerde zijn aan-
dacht terug naar deformatieprocessen in de korst 
en werkte hij aan sedimentaire bekkens en de 
kristallijne geologie van Centraal-Anatolië. Voor 
zijn gehele wetenschappelijke oeuvre werd hij in 
2011 door de Geologica Belgica onderscheiden 
met de prestigieuze André Dumont medaille. Ook 
na zijn pensioen in 2012 bleef hij actief met onder-
zoek en was hij regelmatig in het departement 
Aardwetenschappen te vinden. In deze jaren 
richtte hij zich opnieuw op het Iberisch schierei-
land en op het nog openstaande vraagstuk van 
de evolutie van de Pyreneeën waarbij Reinoud 
bezig was om de kinematische, paleomagneti-
sche en geologische data met elkaar te verzoe-
nen. Zoals hij het zelf zei: “Nu ik geen enkele ver-
plichtingen meer heb, heb ik de tijd om alles te 
bestuderen en te publiceren waar ik eerder niet 
aan toe kwam.”

.in memoriam



voor hij door Zoran Marković en Miloš Milivojević 
van het Museum of Natural History in Belgrado 
werd uitgenodigd. Zijn eerste bezoek was in 
2003. Zijn laatste veldwerk was in 2019, hij was 
toen 88. Er zijn in dit project nu vijftien studies 
gepubliceerd. 

Veel studenten hebben hun hoofdvak bij Hans 
gedaan of zijn onder zijn leiding gepromoveerd. 
Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 
werd een conferentie georganiseerd met als 
thema ‘Distribution and Migration of Tertiary 
Mammals in Eurasia’. Meer dan tachtig weten-
schappers uit 22 landen namen er aan deel. 
Toen werd ook de Stichting Hans de Bruijn 
Fonds opgericht, met als doel de paleontologie 
te promoten. In 2010 werd Hans erelid van de 
Society of Vertebrate Paleontology, in 2013 werd 
hij Ridder in de orde van Oranje-Nassau. 

Hans was een buitenman: jagen, tuinieren en 
veldwerk waren zijn passies. Minimaal eenmaal 
per jaar ging hij een maand het veld in om fossie-
len te verzamelen, vaak vergezeld door zijn vrouw 
Jes en later ook met zijn zwarte labrador. Velen 
zullen zich hem herinneren als de pijprokende 
heer in zijn pick-up truck vol gereedschap. Gedu-
rende deze reizen verzamelde hij veel meer fos-
sielen dan hij wetenschappelijk kon bewerken, 
anderen profiteerden daarvan en bestudeerden 
ze. De meeste van zijn meer dan 110 publicaties 
waren met co-auteurs, het resultaat van zijn grote 
netwerk. Hij had veel vrienden in het vak, vaak 
logeerden bezoekende wetenschappers bij hem 
thuis. Hans was discreet, tactvol, beleefd, vast-
houdend, maar altijd vriendelijk en behulpzaam. 
Hij is eerder beschreven als een down-to-earth 
wetenschapper, die niet van speculeren hield; hij 
bleef dicht bij wat de fossielen hem lieten zien. 
Zijn collega’s zullen hem missen om zijn bedacht-
zame adviezen en zijn kritische blik.  

Anne van de Weerd, Anneke Bosma, 
Jelle Reumer & Wilma Wessels

Hans de Bruijn 
1931 – 2021

Op 11 september 2021 overleed Hans de 
Bruijn. Hans was wereldberoemd als paleon-
toloog van kleine zoogdieren van het Tertiair 
van Eurazië en een van de grondleggers van 
dit specialisme. 

Hans de Bruijn studeerde geologie in Utrecht, 
promoveerde in 1965 bij professor G.H.R. van 
Koenigswald, en was staflid bij de vakgroep Stra-
tigrafie en Paleontologie van 1963 tot aan zijn 
vervroegde pensionering in 1992. Daarna bleef 
hij zeer actief als gastonderzoeker bij de vak-
groep. Ook als gastonderzoeker kwam hij vrijwel 
dagelijks op de universiteit, deed onderzoek en 
publiceerde. Zijn laatste bezoek was in januari 
2020 vlak voordat de coronapandemie de univer-
siteit op slot deed gaan. 

Het promotie-onderzoek van Hans betrof de 
paleontologie en stratigrafie van het continentale 
Calatayud bekken in Spanje. In die tijd besloot 
hij om zich toe te leggen op fossiele knaagdie-
ren, veelbelovend voor de biostratigrafie van 
continentale bekkens. Hans zag snel het belang 
van ‘screen-washing’ waarbij grote monsters 
worden genomen, gedroogd en gewassen. 
Deze methodiek stelde hem in staat snel veel 
fossielen te verzamelen, ook in fossielarme sedi-
menten. Over de jaren werd de apparatuur ver-
beterd; nu bestaat die uit een grote demontabe-
le zeefinstallatie en een zware motorpomp waar-
mee tonnen sediment in enkele dagen kunnen 
worden gewassen. Hans heeft vele tonnen sedi-
ment op zijn rug gedragen en jaren achter de 
microscoop gezeten om de kleine fossielen uit 
het residu te pikken.

Zijn eerste onderzoeksgebieden waren de con-
tinentale bekkens van Spanje, later ook die van 
Griekenland (vanaf 1969) en Turkije (vanaf 
1979) waar hij met studenten veldwerk deed. 
Vaak werd Hans betrokken bij projecten om 
niet-mariene sedimenten te dateren. Hij maakte 
ook deel uit van het Siwaliks project van de 
Howard-universiteit (VS) en de geologische 
dienst van Pakistan; in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw deed hij veldwerk in het continen-
tale Eoceen en Mioceen van dit land. Andere 
gebieden waar Hans veldwerk deed waren 
Wight (VK), Sardinië, Kazachstan, de Emiraten, 
Libië, Georgia en Kroatië. Zijn laatste grote pro-
ject was het Paleogeen van de Balkan waar-

21

G
eo

.b
rie

f 8
 / 

20
21



22

G
eo

.b
rie

f 8
 / 

20
21

. nieuws

Zuurstofrijk gesteente 
smelt sneller
Hoe meer zuurstof een steen bevat, hoe mak-
kelijker je magma kunt maken. Nieuwe experi-
menten door onderzoekers van de Vrije Uni-
versiteit en uit China laten zien dat het zuur-
stofgehalte een essentiële rol speelt in het 
smelten van gesteenten. 

Het belang van verschillende zuurstofgehaltes in 
gesteenten is volgens veel aardwetenschappers 
niet groot. Verschillen worden vooral in verband 
gebracht met het effect van zuurstof op het oxi-
deren of reduceren van ijzer. Wanneer een steen 
veel zuurstof bevat, is ijzer geoxideerd; bij wei-
nig zuurstof kan ijzer als metaal aanwezig zijn.
Nieuwe experimenten laten nu het belang van 
hoge zuurstofgehaltes in gesteenten zien. Ste-
nen rijk aan zuurstof smelten veel gemakkelijker 
(bij veel lagere temperaturen, tot wel honderd 
graden) dan stenen die arm aan zuurstof zijn. 
De experimenten zijn gedaan aan synthetische 
stenen die helemaal geen ijzeratomen bevatten, 
dus het effect wordt niet door het oxideren van 
ijzer veroorzaakt – maar door de zuurstofatomen 
zelf.

   La Palma / De resultaten van het onder-
zoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift PNAS. 
De nieuwe inzichten kunnen leiden tot een nieu-
we interpretatie van de rol van zuurstof bij het 
veroorzaken van vulkaanuitbarstingen en van de 

rol van zuurstof in het inwendige van planeten.
De studie maakt duidelijk dat huidige modellen 
over vulkanisme op aarde – zoals de vulkaanuit-
barsting op La Palma – onvolledig zijn. De effec-
ten van het zuurstofgehalte op het smeltgedrag 
van aardse gesteenten zijn op dit moment nog 
onbekend. Vervolgonderzoek door de weten-
schappers suggereert dat ook gesteenten van 
de aarde veel makkelijker smelten als er veel 
zuurstof in aanwezig is.

   Exoplaneten / Het onderzoek werpt even-
eens nieuw licht op de evolutie van exoplaneten 
(planeten die rond andere sterren dan onze 
eigen zon draaien). De experimenten laten zien 
dat exoplaneten met veel zuurstof een kleine 
metalen kern zullen hebben (omdat weinig ijzer 
gereduceerd is) en bedekt kunnen worden met 
een diepe oceaan van magma (omdat gesteen-
ten gemakkelijk smelten).
Door het ontgassen van de grote hoeveelheden 
magma zal hun atmosfeer bestaan uit grote 
hoeveelheden zuurstofrijke gassen zoals bij-
voorbeeld CO2 en waterdamp. Daarentegen zul-
len exoplaneten met weinig zuurstof een grote 
metalen kern hebben en maar voor een klein 
deel smelten. Er vindt maar weinig ontgassing 
plaats en hun dunne atmosfeer zal vooral 
bestaan uit kleine hoeveelheden zuurstofarme 
gassen zoals CH4 (methaan).

Bron: VU
> Lin, Y., Van Westrenen, W., Mao, H., 2021. Oxygen 
controls on magmatism in rocky exoplanets. PNAS 
118 (45). doi.org/10.1073/pnas.2110427118 

De studie maakt duidelijk  
dat huidige modellen over 
vulkanisme op aarde 
onvolledig zijn
 

Baggeren bepaalt de 
toekomst van de 
Nederlandse delta
Niet klimaatverandering, maar baggeren bepaalt 
hoe de Nederlandse delta er deze eeuw uit zal 
komen te zien. Vaargeulen die de havens van 
Rotterdam met de zee verbinden worden regel-
matig gebaggerd om te voorkomen dat grote 
containerschepen vast komen te zitten. Doordat 
afgelopen decennia schepen steeds groter zijn 
geworden, worden de vaargeulen steeds dieper 
uitgebaggerd. Momenteel verliezen rivieren en 
havens rondom Rotterdam door dit baggerwerk 
jaarlijks twee miljard kilo sediment. Nieuw 
onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan 
dat dit sedimentverlies de komende eeuw nog 
flink gaat toenemen.

Het jaarlijkse verlies van sediment wordt een 
‘negatief sedimentbudget’ genoemd: de hoeveel-
heid sediment die het deltagebied verlaat is groter 
dan de hoeveelheid die het deltagebied binnen-
komt. Net als bij een bankrekening: de hoeveel-
heid sediment in de Nederlandse delta komt in 
het rood te staan. 

Promovendus Jana Cox berekende het sediment-
budget voor de Rijn-Maasdelta in de toekomst. Zij 
voorziet dat in de komende vijftig jaar, alhoewel 
klimaatverandering twintig tot dertig procent meer 
slib dan nu in de delta aanvoert (door meer stor-
men en overstromingen), baggeren jaarlijks een 
veel grotere hoeveelheid sediment verwijdert. “In 
2085 zal er jaarlijks twaalf miljard kilo sediment 
verloren gaan, genoeg om het stadion De Kuip 
om de maand te vullen. Hoewel ik voor mijn 
onderzoek alleen naar de Nederlandse havens 
keek, is een negatief sedimentbudget een trend 
die we in veel grote delta’s over de hele wereld 
zien: China, Vietnam, de VS en Australië.”

Bron: UU
> J.R. Cox, F.E. Dunn, J.H. Nienhuis, M. van der Perk, 
M.G. Kleinhans, 2021. Climate change and human 
influences on sediment fluxes and the sediment 
budget of an urban delta: the example of the lower 
Rhine–Meuse delta distributary network. Canadian 
Science Publishing. 
doi: 10.1139/anc-2021-0003

Pahoehoe lavastroom
Foto: Zach Jackson / Flickr
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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

1 februari 2022
KNGMG Noord lezing: ‘Acoustic Detection of 
Fault Dynamics; Monitoring Fault activity prior 
to large scale movement’. De lezing wordt 
 gepresenteerd door Auke Barnhoorn (TU Delft).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM, 
 Schepersmaat 2, Assen. Vanaf 16:30.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

1 maart 2022
KNGMG Noord lezing: ‘Geological Modelling 
of Thin Heterolithics’. De lezing wordt gepre-
senteerd door Madelon Nijman (NAM, Assen).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM, 
 Schepersmaat 2, Assen. Vanaf 16:30.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

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

18 maart 2022
Reünie voor de Amsterdamse geologen met 
de Instituutslezing door Ignace van Campen-
hout: ‘Rotterdam van kabels tot karboon’.
Locatie: Sportkantine ASV Swift, Plantage 
Parklaan 20A, Amsterdam. Vanaf: 18:00
Info: www.sgia.nl

1 april 2022
Viering 100e volume NJG. 
Locatie: Teylers Museum, Spaarne 16, 
 Haarlem. Van 14:00 – 18:00 uur.

17 mei 2022
10e Internationale Symposium over Bodem-
daling (TISOLS) georganiseerd door het Nati-
onaal Kennisprogramma Bodemdaling.
Locatie: Sint Janskekt, Achter de Kerk 2, 
Gouda. 
Info: www.kennisprogrammabodemdaling.nl/
home/events/tisols-2022

. agenda. nwo . njg

Recent verschenen

.personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
J. Tonkes
J. Vellekoop
C.S. de Leeuw

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
B.J.H. Westerop

Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart 2022 
organiseert NWO de 18e editie van het 
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 
(NAC 2022) in het Van der Valk Hotel in Utrecht. 
Voor het eerst zal het NAC onderzoekers uit de 
aard- én milieuwetenschappen bijeen brengen.

De Schot Iain Stewart zal als één van de keyno-
te sprekers het congres openen. Stewart is 
hoogleraar duurzaamheid in Jordanië en hoog-
leraar geocommunicatie in Plymouth. Bij het 
publiek is hij bekend als presentator van een 
aantal wetenschappelijke programma’s van de 
BBC, zoals ‘Earth: the power of the planet’ 
(2007). 

Andere keynote sprekers zijn Claire Chenu 
(AgroParisTech), Ylona van Dinther (UU), Cathe-
lijne Stoof (WUR) en Eilard Hoogerduijn Strating 
(Royal Haskoning DHV). Het programma biedt 
ruimte aan een mix van presentaties, posters, 
workshops en tijd om te netwerken. Dit alles 
wordt samengesteld door de programmacom-
missie onder leiding van Jelle Assink (KNMI), 
afhankelijk van de ingediende abstracts en ver-
dere inbreng vanuit de achterban.

Tijdens het NAC worden meerdere prijzen uitgereikt: 
de Vening Meineszprijs, de Escher- en Jelgersma-
prijs en de NJG-prijs voor de beste publicatie. 

Na de digitale aflevering van het NAC in 2021 
heeft NWO voor 2022 besloten een ‘hybride’ bij-
eenkomst te organiseren: zowel fysiek aanwezig 
in Utrecht als op digitale wijze te volgen. Hoe dit 
precies gaat uitpakken is op dit moment nog 
niet bekend. NAC 2022 houdt zich aan de door 
de overheid vastgestelde maatregelen om ver-
dere verspreiding van het coronavirus te voorko-
men.

Inschrijven voor NAC 2022 is mogelijk tot 3 
maart via www.nacgeo.nl

18e Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres Artikelen in het Netherlands Journal of Geosciences 

verschijnen niet meer in geprinte vorm. Via deze 
rubriek informeren wij KNGMG-leden welke publi-
caties er recentelijk in het NJG zijn verschenen.

> An enigmatic lower jaw from the Lower 
Muschelkalk (Anisian, Middle Triassic) of 
Winterswijk provides insights into dental 
 configuration, tooth replacement and 
 histology by Stephan Spiekman and N. Klein. 
DOI: https://doi.org/10.1017/njg.2021.12

A new specimen from the Lower Muschelkalk of 
Winterswijk in the Netherlands is being descri-
bed in this paper, comprising an isolated left 
dentary that is morphologically distinct from any 
well-known Triassic vertebrate.

> Holocene relative sea-level data for the East 
Frisian barrier coast, NW Germany, southern 
North Sea by Friederike Bungenstock, H. 
Freund and A. Bartholomä. 
DOI: https://doi.org/10.1017/njg.2021.11

Based on the reinterpretation of previously 
published and unpublished data following the 
HOLSEA standardisation of data handling, a 
revised relative mean sea-level curve for the 
area of the East Frisian island Langeoog, north-
western Germany, for the time period from 7200 
cal BP until Recent is presented.

Meer weten over hoe papers gepubliceerd in NJG 
tot stand zijn gekomen? Beluister een podcast in de 
serie “The Paper Trail” (thepapertrail.buzzsprout.com) 
waarin auteurs vertellen over hun onderzoek.
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