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Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
ACTIVITEITEN - PRIJZEN - LEZINGEN - NETWERKEN - EXCURSIES - ACCREDITATIE
Doelen
Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG),
opgericht in 1912, is de overkoepelende organisatie van aardwetenschappers en
studenten aardwetenschappen in Nederland en heeft zich de volgende doelen gesteld:
• Het behartigt de belangen van de Nederlandse aardwetenschappers.
• Het biedt mogelijkheden om vakkennis op te doen en beroepsgenoten te ontmoeten.
• Het geeft ruimte voor netwerken.
• Het draagt uit dat de aardwetenschappen belangrijk zijn voor de maatschappij.
• Het draagt bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.
Activiteiten
Het KNGMG organiseert symposia, lezingen en excursies. Het werkt samen met de
studieverenigingen en draagt (financieel) bij aan de organisatie van activiteiten voor
studenten, wetenschappers en aardwetenschappers in het werkveld. Dat werkveld is
breed: van olie-industrie en ingenieursbureaus tot de (semi)overheid, waterschappen
en milieu-adviesdiensten.
Publicaties
Als lid van het KNGMG ontvang je de Geo.brief, die 8 maal per jaar verschijnt,
en het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Netherlands Journal of
Geosciences (NJG), dat eens per kwartaal uitkomt.
Dr. B.G. Escherprijs
Ieder jaar reikt het KNGMG de Escherprijs uit voor de beste aardwetenschappelijke
masterscriptie van het afgelopen studiejaar. De winnaar ontvangt 2500 euro, een jaar
lidmaatschap van het genootschap en een uitnodiging om een artikel te schrijven in
het NJG. De Escherprijs, ingesteld in 1994, is vernoemd naar de Leidse hoogleraar
Algemene Geologie prof. dr. B.G. Escher (1885-1967).
Van Waterschoot van der Grachtpenning
De Van Waterschoot van der Grachtpenning is het hoogste eerbewijs dat een
aardwetenschapper in Nederland kan ontvangen. Het KNGMG kent de Penning
toe aan een aardwetenschapper die zich op wetenschappelijk, maatschappelijk of
onderwijskundig gebied uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.
Mr. dr.h.c. W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht (1873-1943) heeft als geoloog
van internationale faam aan de wieg gestaan van het KNGMG.
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Staringlezing
Ieder najaar organiseert het KNGMG de Staringlezing. Deze lezing heeft altijd een
actueel, toegepast wetenschappelijk onderwerp.
Dr. W.H.C. Staring (1808-1877), pionier van het geologische onderzoek in Nederland,
heeft de eerste geologische kaart van Nederland samengesteld en is de grondlegger
van de bodemkunde in Nederland.
EurGeol-titel
In verschillende landen en op verschillende werkgebieden hebben geologen een
accreditatie nodig om zelfstandig te kunnen werken.
In Europa bestaat hiervoor de titel EurGeol, die door de European Federation of
Geologists (EFG) wordt uitgegeven en ook in landen buiten Europa erkend wordt.
Het KNGMG verzorgt de accreditatie voor de leden.
Kringen
Een belangrijk deel van de activiteiten van het KNGMG wordt georganiseerd door de
Kringen. Zij organiseren lezingen, excursies en ad hoc bezoeken aan een ontsluiting
die slechts tijdelijk te bezoeken is – een bouwput of een nieuw stuk tunnel.
Alle kringen hebben een eigen website:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlandse Kring Aardse Mineralen
Ingenieurs Geologische Kring
Petroleum Geologische Kring
Vrouwen Netwerk GAIA
Paleobiologische Kring
Palynologische Kring
Sedimentologische Kring
Kring Noord

www.nkam.nl
www.ingeokring.nl
www.pgknet.nl
www.gaia-netwerk.nl
www.paleobiologischekring.org
www.palynologischekring.nl
https://sites.google.com/site/sedikring/
www.kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

