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Een koud jaar, dit jaar
2008 was het koudste
van de afgelopen veer-
tien jaar. Dat blijkt uit

metingen tot begin december.
De gemiddelde temperatuur
was 14,3 graden Celsius. Daar-
mee zou 2008 het meest frisse
jaar zijn sinds 1994, maar wel
een stuk warmer dan voor de
Industriële Revolutie. Het
warmste jaar ooit gemeten was
1998, toen het weerbeeld werd
beïnvloed door een El Niño, de
opwarming van het oppervlak-
tewater van de Stille Oceaan,
gevolgd door 2005, 2003 en
2002. Het Britse Met Office voor-
spelde begin dit jaar al dat 2008
koeler zou worden dan voor-
gaande jaren, ditmaal door El
Niña: het oppervlaktewater van
de Stille Oceaan was koeler.
Maar Peter Stott van het Met Of-
fice waarschuwt dat dit nog niet
betekent dat de opwarming van
de aarde langzamer gaat. “Bij
klimaatverandering kijken we
naar ontwikkelingen op de lan-
ge termijn.”  

Cycloon
Boven het zuiden van de
Golf van Bengalen
spookte de cycloon 07B

even rond, die als een tropische
storm Sri Lanka en het zuiden
van India bereikte. Aanvanke-
lijk bestond de vrees dat 07B
dezelfde koers zou kiezen als de
cycloon Nisha, die de week
daarvoor overstromingen had
veroorzaakt waarbij bijna twee-
honderd doden waren gevallen.

Vulkaanuitbarstingen
De Karangetang op het
Indonesische eiland 
Siau spuwde dagen lava

en aswolken uit. De bewoners
van de hellingen hoefden niet
te worden geëvacueerd.

Methaanuitstoot bij dooi én vorst
De toendra’s stoten
evenveel methaan uit
wanneer ze bevriezen

als tijdens de dooi. Tot nu toe
dacht men dat alleen bij het
ontdooien het broeikasgas me-
thaan in de atmosfeer komt.
Onder leiding van biochemicus
Torben Christensen nam een
team van de Lunds Universitet
luchtmonsters in Noord-Groen-
land. Ze ontdekten dat er bij het
invallen van de vorst in korte
tijd evenveel methaan vrij-
kwam als tijdens de hele zomer-
periode. Eerder dit jaar maak-
ten wetenschappers uit Massa-
chusetts bekend dat het me-
thaangehalte in de atmosfeer,
dat zo’n tien jaar stabiel was, in
2007 is gaan stijgen. 

Stroom uit de aarde
In de beweeglijke bo-
dem van de Grote Rift-
vallei in Oost-Afrika zit

zoveel geothermische energie
dat daarmee in een groot deel

van de stroombehoefte van de
regio zou kunnen worden voor-
zien. Dat blijkt uit onderzoek
van de Verenigde Naties. In op-
dracht van de klimaatorganisa-
tie van de VN, de UNEP, stelden
experts met nieuwe boormetho-
den vast dat diverse bronnen in
het gebied samen minstens
7000 megawatt aan energie
kunnen leveren. Op dit moment
zijn Keniaanse energiecentra-
les, die vooral draaien op wa-
terkracht en fossiele brandstof-
fen, en voor een klein deel op
geothermische bronnen, goed
voor amper 1000 megawatt,
wat in de piekuren maar net
toereikend is. Met zo’n dertien
miljoen euro subsidie van de
Wereldbank en de Global Envi-
ronment Facility, een interna-
tionale instelling die milieupro-
jecten financiert, zal volgend
jaar worden begonnen met de
bouw van geothermische cen-
trales in Kenia en andere Afri-
kaanse landen, zoals Djibouti,
Eritrea, Ethiopië, Oeganda en
Tanzania. 

Aardbevingen
De zuidkust van Iran
werd opgeschrikt door
een naschok van een

zware aardbeving waarbij op 
10 september zeven doden wa-
ren gevallen.
■ Er waren ook aardbevingen
in het noordwesten van Pa-
kistan, in Taiwan en op twee
plaatsen in Californië. 

Vredesduiven in Mumbai
Duizenden duiven die
hun vaste voederstek
waren ontvlucht tijdens

de recente belegering van het
Taj Mahal Hotel in het Indiase
Mumbai, keren voorzichtig
terug dankzij een actie van die-
renvrienden. Tegen de tijd dat
het hotel was ontruimd, waren
vrijwel alle vogels gevlogen.
Dat vergrootte de paniek onder
de toch al geschokte Indiërs,
omdat de duif ook in India als
een vredessymbool wordt be-
schouwd. Volgens de Bombay
Society for the Prevention of
Cruelty to Animals (BSPCA) ble-
ven de duiven tijdens de belege-
ring rond het hotel fladderen,
maar durfden ze niet neer te
strijken om te eten. De dieren-
organisatie Karuna kreeg na
enig aandringen toestemming
van de autoriteiten om vogel-
voer bij het hotel neer te leggen,
waardoor de duiven uiteinde-
lijk hun schroom overwonnen.
Door de explosies en vuurge-
vechten in het hotel zijn ook on-
der de vogels slachtoffers geval-
len, aldus de BSPCA. “Er zijn
veel duiven gevonden met ver-
wondingen aan de kop, vleu-
gels en poten,” zei de directeur
Yuvrah Kaginkar van de BSPCA-
kliniek tegen de krant The Mir-
ror.

STEVE NEWMAN

N
iet de voegplank bleek de
oorzaak van de tweede
verzakking aan de Amster-
damse Vijzelgracht, maar

een insluiting van bentoniet. Dit is
een kleimineraal dat in menige kat-
tenbak te vinden is. 

Bentoniet is zo’n beetje de Haar-
lemmerolie van de bouw. Het wordt
gebruikt om hele diepe sleuven en
gaten mee open te houden, om tun-
nelboormachines te smeren, om
stortplaatsen af te dichten en als
verdikkingsmiddel in verf. 

Buiten de bouw vindt het ook tal
van toepassingen. In de kattenbak
bijvoorbeeld, omdat het zo gemak-
kelijk vocht opneemt. Wijnboeren
gebruiken het omdat kleine zwe-
vende deeltjes gemakkelijk hechten
aan deze plaatvormige kleiminera-
len. Zo krijgen ze een mooie heldere
wijn. 

Een heel veelzijdig materiaal dus,
constateert Fred Blomsma van ben-
tonietleverancier Cebo uit IJmui-
den. Zijn bedrijf betrekt de grond-
stof van tal van plekken over de hele
wereld waar in het verleden vulka-
nische asregens zijn neergevallen.
De zuiverste bentoniet is afkomstig
uit Fort Benton in de Amerikaanse
staat Wyoming. Vandaar de naam. 

Maar die pure variant is voor de
bouw van diepwanden voor de me-
trostations van de Noord/Zuidlijn
volgens Blomsma helemaal niet no-
dig. Opgelost in water, fungeert
bentoniet daarbij vooral als steun-

vloeistof. Het zorgt ervoor dat de
wanden niet afkalven van de veertig
meter diepe sleuf die de aannemer
met speciale grijpers graaft. De
sleuf moet netjes open blijven
staan. Dat lukt doordat de kleimine-
ralen door de waterdruk in de po-
riën van de omringende grond wor-
den geduwd. Zo vormt zich een wa-
terdicht filmpje langs de wand.

Vanaf het moment dat de eerste
grijper grond afgraaft, pompen
aannemers bentoniet in de sleuf.

Ook onderaannemer Franki, die de
diepwanden voor station Vijzel-
gracht maakte, heeft dat netjes ge-
daan. Daaraan twijfelt niemand. 

Zodra de sleuf op diepte is, wordt
de steunvloeistof gespoeld, om
grond en zand, waarmee het bento-
niet tijdens het graven is verontrei-
nigd, te verwijderen. Dan wordt de
stalen wapening in de sleuf gehan-
gen en begint het storten van het be-
ton. Dat gebeurt met een buis die
helemaal onderin de sleuf uitkomt.
Zo verdringt het zware beton van
onderaf het veel lichtere bentoniet.

“Helemaal feilloos is dat proces
nooit”, weet hoogleraar Jan Maer-
tens. De Vlaamse hoogleraar funde-
ringstechniek maakte deel uit van
de internationale expertgroep die
meedacht over een oplossing voor
de problemen bij de stations Rokin
en Vijzelgracht. 

Ook bij een goed uitgevoerde diep-
wand moet de bovenste meter vol-
gens Maertens altijd gesloopt wor-
den. Het beton is daar verontreinigd
met bentoniet en met grondresten
die van de bodem naar boven zijn
gedrukt. “Maar het is niet de bedoe-
ling dat die proppen van grond en
bentoniet halverwege blijven ste-
ken, zoals bij de Vijzelgracht.”

Wat er precies mis is gegaan, valt
volgens Maertens niet meer te
achterhalen. Misschien heeft de
stortbuis niet altijd in het beton ge-
zeten, en is er soms van bovenaf be-
ton gestort waardoor een insluiting
ontstond. Misschien is er een keer
een onderbreking geweest tijdens
het storten, waardoor een prop rea-
geerde met cement en opstijfde en
niet meer weggedrukt kon worden.
Zo zijn er nog tal van oorzaken
denkbaar. 

Maertens: “Het is een gecompli-
ceerd proces, waarbij van alles mis
kan gaan. Maar als je het zorgvuldig
doet, is het een betrouwbare bouw-
techniek. Dat blijkt ook wel op stati-
on Ceintuurbaan. Dat werd vooraf
als de moeilijkste locatie gezien,
maar daar is alles goed gegaan.”

De lekkages in de
Noord/Zuidlijn werden
veroorzaakt door zwelklei,
ofwel bentoniet.
Een serie over de
fundamenten van de stad.

AD TISSINK
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Dipje in de opwarming
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Prop zwelklei
bleef achter in
tunnelwand

aarde/klei

beton

bentoniet
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bentoniet
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Constructie diepwand...
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Graven sleuf,
tegelijkertijd
toevoeging
bentoniet
tegen
instorten.

ToevoegenToevoegen
wapening nawapening na
schoonspoelenschoonspoelen
bentoniet

Toevoegen
wapening na
schoonspoelen
bentoniet
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Van onderafVan onderaf
ingespoten beton
verdringt lichtereverdringt lichtere
bentoniet.bentoniet.

Van onderaf
ingespoten beton
verdringt lichtere
bentoniet.

Beton hardt
uit, diepwand
is klaar.

Bentoniet wordt
lokaal niet weg-
gedrukt...

...waardoor
insluiting
ontstaat die
kan gaan lekken.


