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Lonneke
  Roelofs

Wie ben je?
Ik ben Lonneke Roelofs, wetenschapper en 
docent Fysische Geografi e. Ik ben geïnteres-
seerd in modderstromen op Aarde en op 
Mars. Op Aarde worden modderstromen 
gedreven door water, maar op Mars komen 
modderstromen voor die worden aange-
dreven door CO2-ijs. Ik onderzoek hoe deze 
verschillende modderstromen op Aarde en 
op Mars stromen, en hoe ze het landschap 
over langere tijd veranderen.

onderzoeker 
modderstromen 

op Aarde 
    en Mars

Modderstromen op Aarde vormen een 
groot gevaar voor de bewoners van berg-
gebieden, zeker nu het klimaat zo sterk aan 
het veranderen is. Met de kennis uit mijn 
onderzoek kunnen we modderstromen 
beter voorspellen en dus bijdragen aan de 
veiligheid van bergbewoners.

Modderstromen op Mars zijn interessant 
omdat ze ons iets leren over de  geschiedenis 
van de planeet. Door de processen achter de 
modderstromen op Mars beter te  begrijpen 
leren we meer over de geologische 
 geschiedenis en de geschiedenis van het 
klimaat op Mars. 
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Voor mijn experimenten met Mars-modder-
stromen maak ik gebruik van zogenaamde 
‘Marskamers’, in deze kamers kunnen we 
de lucht op Mars namaken. We maken dus 
als het ware een klein beetje Mars op  Aarde. 
In deze Marskamers maak ik vervolgens 
 modderstromen met CO2-ijs en zand.

Wat doe je?
Voor mijn onderzoek naar modder stromen 
op Aarde en op Mars maak ik gebruik 
van experimenten, satellietbeelden en 
computer modellen. Vooral de  experimenten 
zijn een hele mooie manier om de modder-
stromen op beide planeten beter te 
 begrijpen. De omstandigheden in het lab 
waar ik mijn experimenten uitvoer heb ik 
namelijk helemaal zelf in de hand. Dit zorgt 
ervoor dat ik heel precies kan uitzoeken 
wat de modderstromen drijft en hoe ze 
het landschap op verschillende manieren 
 veranderen en vormen. 

Hoe vormen modderstromen 
het landschap?

Vraag van vandaag:

Hier zie je zo’n Marskamer.
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