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Zelfs op de traptreden zitten toe-
hoorders. Aandachtig zijn de blikken 
op het podium gericht. Daar heeft 
discussieleider Martijn van Calmt-
hout zojuist de vijf panelleden voor- 
gesteld: Adriaan Houtenbos, onaf-
hankelijk analist bodemdaling en 
ex-NAM-medewerker; Rien Herber, 
hoogleraar Geo-energie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen; Manuel 
Sintubin, hoogleraar geodynamiek 
aan de Katholieke Universiteit  
Leuven; Jan Diederik van Wees, 
hoogleraar Bekken-informatiesyste-
men aan de Universiteit Utrecht  
en geoloog bij TNO, en Lucia van 
Geuns, KNGMG-voorzitter en senior 
fellow van het Clingendael Interna-
tional Energy Programme. De vijf 
gaan in gesprek over de aan gas-
winning gerelateerde aardbevingen 
in Groningen en over de rol van 
aardwetenschappers in het maat-
schappelijk debat.

‘Wetenschap en industrie zijn  
te sterk met elkaar verweven’
Adriaan Houtenbos licht zijn opinie 
toe: “Als wetenschappers in 
opdracht van bedrijven werken, 
kijken ze niet meer met neutrale 
blik. Ze raken bevooroordeeld en 
kunnen geen onafhankelijke risico-
inschattingen maken. Dat is wat 
er gebeurde met de gasbevingen 
in Groningen.” Jarenlang werd de 
maatschappij voorgespiegeld dat 
het risico op grote bevingen heel 
laag was, aldus Houtenbos. En  
nu wordt de kans op een zware 
beving steeds verder naar boven 
bijgesteld. De wetenschap bedient 
de industrie en verliest daardoor 
het vertrouwen van de samenleving. 
“Daar ben ik het compleet mee 
oneens!” zegt Rien Herber reso-
luut. “Zo klinkt de samenwerking 
tussen wetenschap en industrie 
als een complottheorie. Die naar 
boven bijgestelde schattingen heb-
ben te maken met voortschrijdend 
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inzicht. Over de jaren worden de 
voorspellingen nu eenmaal nauw-
keuriger.” Zelf werkte Herber  
van 2000 tot 2009 bij het NAM-
management. “Dan moet je afwegen: 
wanneer is je voorspelling zo 
robuust dat je ermee naar buiten 
treedt? Dat moment heeft te lang 
geduurd, dat geef ik toe. We wilden 
zeker zijn, en daarom waren we 
stil.”
Jan Diederik van Wees valt hem 
bij. “Als TNO werkten we in 
opdracht van NAM. We hebben 
drie keer onze voorspellingen moe-
ten bijstellen. Ik snap Adriaan; 
waarom zouden mensen de experts 
ditmaal wél geloven? Maar er is 
wel degelijk sprake van nauwkeu-
rig onderzoek. Alleen kunnen ook 
onderzoekers voor verrassingen 
komen te staan. Het was voor ons 
verrassend en alarmerend dat de 
vrijgekomen energie de afgelopen 
tijd zo snel bleek toegenomen. 
Dat is heel lang niet het geval 
geweest.”
Ook het publiek mengt zich in de 
discussie. Chris Spiers (Aardse 
materialen, UU) “Wetenschap die 
door de industrie gefinancierd 
wordt, kan beïnvloed worden door 
corruptie. Maar om te zeggen dat 
wetenschappers die betaald wor-
den door bedrijven per definitie 
allemaal bevooroordeeld zijn, is 
verkeerd en bovendien beledigend. 
Mijn eigen groep wordt ook onder-
steund door Shell, maar wij zijn 
nooit aan banden gelegd en ook is 
ons nooit gevraagd om iets niet te 
publiceren. Bovendien worden alle 
artikelen nog gelezen door peer 
reviewers, daaraan ontsnappen is 
onmogelijk.”
Houtenbos: “Ik bedoel ook niet dat 
individuele onderzoekers kwaad in 
de zin hebben. Ik wil alleen bena-
drukken dat het verstandig is om 
in de gaten te houden welk bedrijf 
zich aan welk onderzoek verbindt.”

‘In publieke discussies zouden 
aardwetenschappers zich moeten 
beperken tot het presenteren 
van feiten en professionele inter-
pretatie van data. Ze moeten 
hun opinie voor zich houden’
De tweede stelling is afkomstig 
van Rien Herben. Het zit hem 
dwars dat er laatst in de landelijke 
kranten een brief stond afgedrukt 
van vijftig wetenschappers die 
zich uitspraken tegen schaliegas. 
“Terwijl hun eigen expertisegebied 
niet eens binnen de aardweten-
schappen lag! Maar gelukkig zat 
er geen geoloog bij. Want ik vind 
niet dat het aan ons, wetenschap-
pers, is om Nederlanders te ver-
tellen wat ze wel en niet moeten 
doen. Laten we doen waar we goed 
in zijn: geloofwaardige resultaten 
presenteren, en op neutrale wijze 
de voors en tegens van verschillen-
de alternatieven communiceren. 
Zo houden we ons verre van stem-
mingmakerij.”
Manuel Sintubin is het niet met 
hem eens. “Als experts moeten 
we juist onze verantwoordelijkheid 
nemen om opinie te maken en  
in dialoog te gaan met het brede 
publiek en met beleidsmakers. 
We zijn zelf ook burgers, dus we 
moeten juist een mening hebben 
over onderwerpen als CO2-opslag 
en schaliegas. Als wij niet van ons 
laten horen, dan is de strijd verlo-
ren: dan krijgen de activisten het 
podium en worden alleen de zwart- 
witmeningen verkondigd. Wij kun-
nen juist laten zien dat er ook 
grijstinten zijn.”
Lucia van Geuns: “We moeten 
inderdaad de dialoog aangaan, 
zolang we maar niet onze weten-
schappelijke nieuwsgierigheid ver-
liezen en blijven openstaan voor 
verschillende scenario’s.” Zelf heeft 
ze eenmaal haar opinie laten horen 
in de media. “Dat was in reactie 
op de brief van vijftig wetenschap-
pers. Die waren allemaal bevoor-
oordeeld en hadden onvoldoende 
kennis van de ondergrond. En 
waar was hun wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid? Zelfs een onder - 
zoeksboring wilden ze niet. Ik 
vind het niet professorwaardig om 
dergelijke brieven te schrijven.”

Rien Herber: “Communicatie is 
ontzettend belangrijk. Ik geef zelf 
ook praatjes over aardbevingen, 
aan boeren, politie en brandweer. 
Maar ik zorg wel dat die praatjes 
op feiten gebaseerd zijn, niet op 
meningen. Een van de boeren voor 
wie ik sprak vatte het mooi samen: 
‘Geef ons maar de feiten, dan 
maken we zelf wel een mening’.”

‘We hebben substantieel meer 
data en wetenschappelijk onder-
zoek nodig om duidelijkheid te 
krijgen over de seismische risico’s 
van olie- en gaswinning’
Jan-Diederik van Wees benadrukt 
in zijn stelling de grote onzeker-
heid die nog altijd heerst bij het 
inschatten van seismische gevaren. 
“We hebben modellen met hogere 
resolutie nodig. De inwoners van 
Groningen verdienen meer duide-
lijkheid. Drie decennia geleden 
maakten we ons niet zo’n zorgen 
om die bevingen. Er waren wel 
alarmerende gegevens, maar we 
konden de data nog niet goed 
genoeg interpreteren. Het kennis-
niveau ligt nu hoger, maar nog 
niet hoog genoeg. We moeten 
investeren in meer seismisch 
onderzoek. Als we doorgaan zoals 
we dat nu doen, zal er alleen 
maar meer energie vrijkomen.”
Alleen statistiek is niet voldoende, 
benadrukt Van Wees. “De bevol-
king neemt geen genoegen met 
een 2,5 procent kans op een aard- 
beving van 5 tot 6 op de schaal 
van Richter. Ze willen oplossingen 
zien. We moeten het proces leren 
begrijpen.” 
Adriaan Houtenbos: “We moeten 
investeren. Maar hoe snel, en 
hoeveel?” Van Wees, lachend: 
“Als wetenschapper moet ik geen 
mening hebben, begreep ik bij de 
vorige stelling. Maar ik vind dat 
we op korte termijn aan de slag 
moeten, en dat daar best wat geld 
mee gemoeid mag zijn. Zodat we 
straks niet alleen beroemd zijn 
vanwege tulpen en dijken, maar 
ook vanwege onze kennis over door 
olie- of gaswinning geïnduceerde 
seismische activiteit.”
Rien Herber: “Maar waar moet 
dat geld vandaan komen? Met 
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Opschudding in de aardwetenschappen. Dat was het onderwerp van 
de paneldiscussie op 8 april jongstleden, tijdens het twaalfde Neder-
lands Aardwetenschappelijk Congres. Centraal stonden de gasbevingen 
in Groningen, evenals de bijdrage van aardwetenschappers aan het 
maatschappelijk debat. ‘Moeten wetenschappers hun opinie voor 
zich houden?’
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Dat het rommelt aan de VU had u 
waarschijnlijk al begrepen. Via twit-
ter en facebook komen er berichten 
uit de door studenten bezette Kerk-
zaal; op LinkedIn oproepen tot 
steunbetuigingen van alumni.  
Zie bijvoorbeeld http://actiegroep
titanic.nl/ of www.vu.nl
Aan het eind van 2013 bleek er een 
structureel tekort te bestaan bij de 
Faculteit Aard- en Levensweten-
schappen op de VU. Met name bij 
de afdelingen Aardwetenschappen, 
Milieuwetenschappen en Geoar-
cheologie werd dit tekort als struc-
tureel aangemerkt. In hoog tempo 
werd er een ingrijpend reorganisa-
tieplan uitgewerkt waarin veel banen 
dreigen te verdwijnen en een aantal 
belangrijke disciplines sterk wordt 
gereduceerd, waaronder hydrologie 
en tektoniek.
Studenten zien hun onderwijs 
bedreigd worden en verenigen zich 
in de actiegroep Titanic. Zo genoemd 
naar aanleiding van opmerkingen van 
de voorzitter van de reorganisatie-
commissie die Aardwetenschappen 
vergeleek met een zinkend schip. 
De actiegroep organiseert een aan-
tal succesvolle acties, waaronder 
de bezetting, gedurende een week, 
van de bovenste verdieping van de 
VU. Hierbij wordt een prominent 
spandoek uitgerold waarin de Uni-
versiteit met een koekjesfabriek 
wordt vergeleken. Het financiële 
verdeelmodel van de VU is gebaseerd 
op het aantal behaalde studie punten, 
en heeft geen enkele relatie met 
kwaliteit, en onvoldoende ruimte 
voor kleinschalige opleidingen.  
N.B. studentenaantallen Aardweten-
schappen aan de VU zijn in de afge-
lopen jaren verviervoudigd, en de 
omvang van de staf is structureel 
afgenomen, waardoor de beschik-
bare productietijd per koekje sterk 
is gereduceerd, in dit jargon. De 
studentenacties hebben er inmid-
dels toe geleid dat er afspraken zijn 
gemaakt over het behoud van de 
onderwijsprogramma’s. Daarvoor 
hulde. Zelfs van hogerhand is er 
veel waardering voor zulke betrok-
ken studenten. Inmiddels lijkt de 
naam Titanic eerder betrekking te 
hebben op een Titanenstrijd dan  
op een zinkend schip.

Over de personele consequenties en 
de gevolgen van het reorganisatie-
plan wordt nu door de medezeggen-
schap een advies opgesteld, waarna 
het CvB rond 23 juni haar eindbesluit 
bekend maakt. Een zeer onrustige 
periode voor alle medewerkers en 
studenten.
Welke gevolgen deze ‘strategische 
herprofilering’ zal hebben op de korte 
en op lange termijn is onduidelijk, en 
op zijn minst zorgelijk. Welk profiel 
heeft de VU voor ogen en hoe vertaalt 
zich dat in levensvatbare opleidingen 
en onderzoeksrichtingen? 
Het lijkt mij een goed idee om dat 
nader te belichten in een volgende 
editie van de Geo.brief. Blijft er een  
gedegen perspectief op de VU voor 
essentiële opleidingen in de richtin-
gen hydrologie en olie en gas of 
betekent een strategische herprofi-
lering het kiezen voor andere 
zwaartepunten in onderwijs en 
onderzoek? En welke beroepsper-
spectieven levert dat dan op voor 
de huidige en toekomstige studenten?

Veni, Vidi, foetsie
Na ruim 8 jaar in het bestuur van het 
KNGMG is de formele houdbaarheids - 
datum van het bestuurslidmaat-
schap voor mij bereikt, en wordt  
het ook tijd om ruimte te maken 
voor anderen. Vandaar dat ik bij  
de afgelopen bestuursvergadering 
mijn taak heb neergelegd.  
’t Is mooi geweest, en mooi geweest, 
dat is het. Er is een hoop gebeurd  
in de afgelopen 8 jaar, een groot 
jubileum, een aantal belangrijke 
conferenties, bijvoorbeeld over gas 
en over klimaat. Persoonlijk vond ik 
de tweejaarlijkse Aardwetenschap-
pelijke Loopbaandag, samen met 
studenten de leukste activiteit. Een 
nuttige oriëntatie van studenten op 
de volle breedte van carrièremoge-
lijkheden in de Aardwetenschap-
pen, en tegelijkertijd de mogelijk-
heid om bij te praten met alumni. 
Bovendien vormt dit een uitsteken-
de gelegenheid voor het Genoot-
schap om zich te profileren bij de 
jongere generatie. De volgende edi-
tie van de loopbaandag staat inmid-
dels op de rol, voor februari 2015.

Anco Lankreijer
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liefde wordt 18 miljard euro geïn-
vesteerd in een windmolenpark, 
alleen omdat dat een sexy onder-
werp is. Olie en gas zitten in het 
verdomhoekje.”

‘Don’t mess around with friction. 
We weten nog te weinig over 
breuken, dus laten we er voor-
zichtig mee omgaan. Better safe 
than sorry’
De stelling van Manuel Sintubin 
laat zich niet zo makkelijk vertalen. 
Spot niet met frictie? Rommel 
niet met breuken? Maar zijn bood-
schap is duidelijk. “Elke activiteit 
in de ondergrond heeft invloed op 
de spanningsverdeling. Je hebt 
goed vooronderzoek nodig en 
voortdurende monitoring. We 
springen veel te onzorgvuldig met 
onze planeet om; we moeten leren 
van onze fouten in plaats van 
doormodderen. Is bijvoorbeeld 
bekend wat de kritische spanning 
van de Groningse breuken is?”
Jan-Diederik van Wees: “Ten dele. 
We hebben 1700 breuken, en het 
is ontzettend uitdagend om al die 
breuken te doorgronden. Soms 
komen de grootste bevingen in een 
gebied pas nadat de winningen 
allang gestopt zijn. Dat is ook het 
probleem bij fracken, bijvoorbeeld.”

‘We moeten op zoek naar alterna-
tieve manieren van gaswinning’
Lucia van Geuns wil benadrukken 
dat het tijd is om na te denken 
over een strategie. “Nederlanders 
zijn in feite blauwogige Arabieren: 
ze willen zoveel mogelijk geld halen 

uit hun gasvelden. Dat is logisch. 
Je investeert en vervolgens wil je 
verdienen. In eerste instantie pro-
duceerden we dus zoveel mogelijk 
gas. Om zelf te gebruiken, maar 
ook om snel te verkopen. Nucleaire 
energievoorziening zou het gas 
immers snel overbodig maken. 
Alleen: hoe meer je gebruikt, des 
te sneller je veld leeg raakt en je 
gas moet gaan importeren. Daar 
lijken Nederlanders te weinig bij 
te hebben stilgestaan.”
Manuel Sintubin: “Wat is de rol 
van aardwetenschappers daarin?”
Van Geus: “Geologen moeten meer 
gaan nadenken over de economische 
kanten van gaswinning. Hoe de win-
ning zo rendabel mogelijk verloopt. 
En we moeten op zoek naar alterna-
tieven. Bijvoorbeeld naar kleinere 
velden offshore, of naar schaliegas.”
Sibtubin: “Maar niet iedereen 
juicht dergelijk onderzoek toe.  
De discussie over schaliegas ligt 
gevoelig. We zouden natuurlijk 
het liefst alle alternatieven willen 
onderzoeken. Maar zulk curiosity-
driven onderzoek wordt soms 
ingeperkt door maatschappelijk 
debat. Onderzoek is niet altijd 
grenzeloos.”

Ook de tijd is niet altijd grenze-
loos. Discussieleider Martijn van 
Calmthout wijst op zijn horloge. 
Het is 17.00 uur geweest; tijd om 
het gesprek af te ronden. “Bij de 
bitterballen kunnen jullie verder 
discussiëren.” 

Gemma Venhuizen

Als reactie op het artikel van Barthold Schroot en Bernard Dost in  
Geo.brief 1 van dit jaar over de aardbevingen in Groningen heeft de heer 
Gerard Mäkel te Zutphen een uitvoerige brief geschreven met allerlei aan-
vullende details over de problematiek. De brief geeft geen aanleiding tot 
verdere discussie, maar geeft wel een aantal extra details. Geïnteresseerden 
kunnen de brief vinden op de website van het KNGMG, bij Geo.brief 1 
(2014). (http://www.kngmg.nl/publicaties/geobriefarchief.html)

Wim Westerhoff (hoofdredacteur)
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