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De begrippen ‘vraag-gestuurd’ en
‘aanbod-gestuurd’ (voor diegenen
die Engels spreken: ‘demand driven’
en ‘supply driven’) zijn van toepas-
sing op vele terreinen des levens. 

Ook in de Geologie zijn deze woor-
den toepasbaar. De vraag-gestuurde
geoloog gaat gericht op zoek naar
olie, erts, bouwsteen of wat dan
ook. Hij beschouwt de geologie
daaromheen vaak als een nood -
zakelijk kwaad, of hooguit als een
gids naar het gezochte, maar hoe
dan ook van secundair belang. 
De aanbod-gestuurden vinden we,
bijvoorbeeld, onder de geologen die
toevallig in de Alpen wonen, of in
de Andes. Die zullen de gebergte -
ketens bestuderen die zich aan hen
opdringen. Vaak goed ontsloten 
(of goed ‘ontbloot’ zoals onze voor -
vaderen zeiden volgens prof. F. van
Veen), aangenaam ingewikkeld, in
een schitterend landschap. Kortom
een niet te versmaden verlokking
voor geologisch onderzoek. Neder-
land levert uiteraard een hoog per-
centage Kwartairgeologen. Ook dat
ligt voor de hand. 
De nieuwsmedia zijn een helder
voorbeeld van aanbod-gestuurd. 
Er vinden per dag toch al gauw 100
miljoen wetenswaardigheden plaats
in de wereld. Daaruit selecteren de
nieuwsgaarders een klein gedeelte,
zo’n 0,0001%, en daaraan stellen
ze hun lezers, hoorders en kijkers
bloot. Dat publiek heeft er niet om
gevraagd, maar kan ook niet weten
wat hen niet verteld wordt. Willoos
lezen, luisteren en kijken ze verder,
soms verslaafd rakend aan een aan-
tal items dat ooit, op willekeurige
wijze, vóór hen dóór anderen ge -
kozen is.
De lezers van deze rubriek – en van
hopelijk meer onderdelen van de
Geo.brief – weten als ze dit tijd-
schrift ter hand nemen niet wat hen
te wachten staat. Ze moeten maar
afwachten of het door de redactie

gedane aanbod hen bevalt of niet.
Maar de redactie kan niet weten
waar de meeste lezers het meeste
behoefte aan hebben en hoopt, door
verscheidenheid van onderwerpen,
regelmatig tenminste een deel 
van het lezerspubliek te boeien. 
Ze doen dit met grote inspanning,
maar ook in het besef dat ze nooit
alle lezers met ieder nummer in
gelijke mate kunnen plezieren.

Hoe bevalt het aanbod dat zij leve-
ren? Ik haast me te zeggen dat ik,
zeker dit afgelopen jaar, veel onge-
vraagd, positief commentaar heb
gehoord over de Geo.brief. Hulde
dus aan de redactie. Maar kan het
beter? Zijn we gelukkig met de 
keuzes van de redactie? Moet er
iets af, en/of moet er iets bij?

Het bestuur en de redactie zien uw
reacties, kritiek zowel als loftuiting,
afbrekend en opbouwend, met span-
ning tegemoet.

Peter de Ruiter

.van de voorzitter

Vraag en aanbod

www.kngmg.nl

Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessan-
te links, ledenlijst etc.

Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het
kngmg-web voor de komende periode is: 

Brouwer

Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de
KNGMG-website regelmatig te bezoeken, omdat hier de meest actuele
mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u 
zelf ook eventueel commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen.
Indien u beschikt over de de juist hard- en software kunt u zich boven-
dien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke
berichten kunt missen.

In maart 2012 bestaat het 
Ge nootschap 100 jaar. Het hoofd-
bestuur heeft besloten bij die ge -
legenheid een boek uit te geven
over de ontwikkeling van de geo-
logische kennis van Nederland 
en zijn voormalige koloniën: van
de mijnbouwkundige en geologi-
sche opleidingen in ons land tot
op mer kelijke bijdragen aan de
kennis en het begrip van de
Aarde, met aandacht voor de
hoofdrolspelers.

Maart 2012 lijkt ver weg maar er
ligt een berg werk voor ons. Sinds
juni 2007 wordt aan deze uitda-
ging gewerkt. Het bestuur heeft
mij verzocht de coördinatie van
de totstandkoming van het boek
op mij te nemen. Er is gebrain -
stormd, er zijn oriënterende ge -
sprekken gevoerd, er is een redac-
tiecommissie gevormd, bestaande
uit G.J. Boekschoten, L.D. Min-
nigh, T.J.A. Reijers (die het idee
van het boek opperde), P.A.C. de
Ruiter, W.F. Steenken, F.R. van

Veen, met mogelijkheid van uit-
breiding. De contouren van het
boek worden zichtbaar.

Wij hebben ons voorgenomen de
leden van het Genootschap op de
hoogte te houden van de vorderin-
gen en in specifieke gevallen bij
het werk te betrekken via mede-
delingen (en oproepen!!) als deze
in de Geo.brief en op de KNGMG-
website.

Een boek als dit kan niet zonder
een bonte variëteit aan originele
illustraties. Zij versterken de
tekst. En daar ligt tegelijk ons
eerste verzoek: wij horen geregeld
dat mensen die bezig zijn hun
huis op te ruimen ook herinnerin-
gen uit het verleden tegenkomen.
Mochten dat foto’s, tekeningen 
en dergelijke zijn die mogelijk
voor ons boek van belang kunnen
zijn, leg ze dan even apart en
informeer ons daarover, of stuur
ze aan mij op. Uiteraard geldt 
dit verzoek ook voor iedereen 
die nog niet aan opruimen toe 
is, maar wel weet dat hij mogelijk
beeldmateriaal in zijn bezit heeft. 
Wellicht zijn dergelijke illustra-
ties, indien in voldoende mate
aangedragen, ook te gebruiken
voor andere doeleinden in het
kader van de eeuwfeestviering. 

Wij zien met grote belangstelling
uit naar reacties op deze oproep!

Peter Floor
Van Beuningenlaan 24
2334 CC Leiden
e-mail: floor.p@planet.nl

.kngmg

Start voorbereiding 
Eeuwfeestboek
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De oudste Geologische Vereniging
ter wereld, de London Geological
Society (LGS), vierde in 2007 het
200-jarig bestaan en gaf daarvoor
een boek uit. Het is voor alle geolo-
gen de moeite waard om het te
lezen. Niet alleen omdat de LGS
veel belangrijke ontwikkelingen in
de geologie heeft gestimuleerd of
aan zich voorbij heeft zien trekken,
maar ook omdat die gebeurtenis-
sen, verweven met de geschiedenis
van de sociëteit, op levendige en
anekdotische manier door Herries
Davies worden verteld. Het gevaar
van geschiedschrijving over institu-
ten is dat het verhaal eentonig en
saai wordt; dat is op vaardige
manier voorkomen door te laveren
tussen de noodzakelijke feiten en
curieuze gebeurtenissen die het
verhaal verlevendigen. De opbloei

en het verloop van de geschiedenis
van de LGS – van het exclusieve
gezelschap heren dat regelmatig
samen dineerde en geologie be -
sprak, tot de huidige organisatie
die frequent boeken uitgeeft, een
veelgelezen tijdschrift bezit en
regelmatige lezingen, symposia en
excursies organiseert – worden ge -
schetst tegen de achtergrond van
de opkomst en neergang van het
Britse imperium, de strijd te gen
Napoleon, en twee keer tegen
Duits land. Maar bij al die wissel-
valligheden bleef de LGS zichzelf.
Deze geschiedschrijving is een
goed voorbeeld voor het KNGMG
dat over enkele jaren zijn eerste
eeuwfeest zal vieren en uit dit boek
veel ideeën daarvoor kan putten. 

Tom J.A. Reijers

Honderd jaar geleden, in septem-
ber 1908, werden aan de ‘Rijks-
universiteit te Utrecht’, na jaren
van voorbereiding, de eerste twee
hoogleraren geografie benoemd,
één voor Sociale en één voor Fysi-
sche Geografie. Daarmee was het
Geografisch Instituut een feit. In
de herfst van 1908 werden al de
eerste colleges gegeven en in het
voorjaar van 1909 gingen de stu-
denten voor het eerst op excursie:
naar de Eifel. 

Om deze mijlpaal te vieren, vin-
den er in september 2008 twee
activiteiten plaats:

Symposium 100 Jaar
Geografie in Utrecht
Vrijdag 19 september 2008, 
van 09.00 – 17.00 uur, in het

Willem van Waterschoot van der
Gracht (1873-1943), over wie u
ook in de vorige Geo.brief heeft
kunnen lezen in een interview
met zijn dochter Gisèle d’Ailly,
was een uitzonderlijk getalenteerd

.jubileum

Utrechtse geografie 
een eeuw oud

.oproep

Van Waterschoot van 
der Gracht-penning 2008

man. Geoloog, mijnbouwer, jurist,
directeur van de Rijksopsporing
van Delfstoffen (de latere Geologi-
sche Dienst), succesvol oliegeo-
loog, mede-oprichter van de Ame-
rican Association of Petroleum
Geologists (AAPG), en mede-
oprichter en eerste voorzitter van
het KNGMG. 
In 1951 stelde het KNGMG ter
ere van Willem van Waterschoot
van der Gracht een erepenning in,
uit te reiken aan “een persoon die
zich op wetenschappelijk, maat-
schappelijk of onderwijskundig
gebied voor de aardwetenschap-
pen in Nederland uitzonderlijk
verdienstelijk heeft gemaakt”. 
De toekenning van de penning
geschiedt op voordracht van één
of meerdere leden van het
KNGMG.
Het Hoofdbestuur roept hierbij de
leden op om kandidaten voor de
van Waterschoot van der Gracht-
penning 2008 te nomineren. Voor-
stellen moeten vóór 1 juni 2008
zijn ingediend bij de secretaris van
het genootschap, Leo van de Vate,
e-mail: leo.vandevate@tno.nl
Op de KNGMG-website vind u een
overzicht van degenen aan wie de
penning in voorgaande jaren is
toegekend.

• G. L. Herries Davies • 2007
Whatever is Under the Earth •
The Geological Society of London
1807-2007 • Geological Society
London • 356 pp. • hardback.
ISBN 978-1-86239-224-4 •
£25,00 (US$ 50,00) • member
price £17,50 (US$ 35,00)

Educatorium, Leuvenlaan 19 
te Utrecht (Uithof)

Alumnidag
zaterdag 20 september 2008, van
10.00 – 21.30 uur in het Acade-
miegebouw, Domplein 29 te
Utrecht 

De vrijdag is bedoeld voor ieder-
een die interesse heeft in het
Utrechtse geografische en plano-
logische onderzoek. De zaterdag
is speciaal bestemd voor Utrecht-
se alumni.

Meer weten? Voor uitgebreide
informatie over beide programma’s
kunt u terecht op de website:
http://100jaargeografie.geo.uu.nl 

.boekbespreking

Whatever is under the earth

Van Waterschoot van der Gracht getekend door Gisèle d’Ailly



Rond de 800 gedelegeerden van-
uit de hele wereld namen deel aan
het Global Launch Event (GLE)
van de International Year of Planet
Earth (IYPE) op het UNESCO
hoofdkwartier in Parijs, op 12 en
13 februari j.l. Dit was het officië-
le startsein voor wetenschappelij-
ke en outreach activiteiten in 65
landen, waar nationale comités
per land een specifieke invulling
geven aan de doelstellingen van
het Internationale Jaar van de Pla-
neet Aarde. Kernopgave daarbij is:
bijdragen aan het bouwen van een
veiliger, gezonder en welvarender
samenleving op aarde. Kernbe-
grippen om deze opgave te kun-
nen uitvoeren zijn: bewustwording

en betrokkenheid creeëren alle
geledingen van de samenleving
ten aanzien van de grote proble-
men waarmee de mensheid gecon-
fronteerd wordt en gaat worden in
reactie op natuurlijke en antropo-
geen-geïnduceerde processen van
verandering.

Het programma in Parijs concen-
treerde zich op een drietal the-
ma’s, elk behandeld door drie of
vier vooraanstaande deskundigen
uit politiek, wetenschap en
bedrijfsleven. Het eerste thema
was gericht op “Population growth
and climate change: challenges
for planet Earth” (Dr. Renate
Christ, Secretaris IPCC, Prof.

Ghislain de Marsily, French Aca-
demy of Sciences, Prof. Ruud
Lubbers, Nederlands Minister van
Staat en Mrs. Arti Mehra, burge-
meester van New Delhi).
Het tweede thema was “Earth
Resources: threat or treat?”
(Thierry Desmarest, Chair Board
of Directors Total, Dr. Marc Mey-
ers, Director US Geological Sur-
vey en Wang Shouxiang, Vice-
Minister of Land and Resources
Peoples Republic of China). Het
derde thema was gewijd aan
“Geohazards: minimizing risk,
maximizing awareness” (Prof.
Peter Hoeppe, Munich Reinsuran-
ce, Germany en Prof. Sospeter
Muhongo, Director Regional Offi-
ce for Africa of the ICSU (Interna-
tional Councel for Science)). 
Uiteraard waren bovenstaande
hoogtepunten tijdens de openings-
ceremonie al voorafgegaan door
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.international year of planet earth

Global launch event 

.Voorzitter IYPE-Nederland toespraken van gedelegeerden die
vanuit UNESCO (Koichiro Mats-
uura, Directeur-Generaal), IUGS
(Prof. Zhang Hongren, President),
IYPE Board of Directors (Prof. Larry
Woodfork, Chair) en het IYPE Out-
reach Programme Committee (Dr.
Ted Nield, Chair) het GLE inhouds-
vol en doelgericht introduceerden.
De inhoud van de officieel gelan-
ceerde IYPE Paris Declaration
vormde een waardige afsluiting van
de openingscere monie.

Meer weten over het IYPE 
(internationaal en nationaal)?!
www.yearofplanetearth.org,
www.mijnaarde.nl en
www.unesco.org/science/earth/
iype/doc/declaration.pdf 

Johan E. Meulenkamp
Voorzitter Nationaal Comité 

Nederland IYPE

Openingstoespraak IYPE door Koichiro Matsuura Directeur-Generaal van UNESCO



gesteld. Met koptelefoons op zitten
we te luisteren naar de tolken die
moeiteloos de overschakelingen
van Engels naar Frans en Chinees
vertalen, en hebben we verhitte
discussies over hoe het nou verder
moet, met die Aarde van ons. 
’s Avonds bezoeken we de Eiffel-
toren, lenen we onze das uit aan
de koukleumende Afrikanen en
schrijven we onze naam in het
Arabisch. We praten over de uit-
huwelijksprocedure in Yemen en
liggen dubbel om de grappen van
de Australische en Britse delega-
ties. We drinken wijn en eten rode
biefstuk (rare Fransen), rennen
voor de laatste metro om de vol-
gende dag weer vroeg aan te
schuiven voor de volgende cyclus
van presentaties. We schudden de
hand van Ruud Lubbers en
maken reisplannen voor de
komende veertig jaar, at least.
En dan is de ervaring tenslotte
toch ten einde. Met een broekzak
vol businesscards, een maag vol
croissants en een hoofd vol
ideeën schuiven we de trein in.
Het Internationale Jaar van Pla-
neet Aarde kan beginnen…

Anne Walraven
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The Global Launch Event werd
georganiseerd door een, wat je
wel mag noemen, multicultureel
team en dat maakte het dan 
ook meteen tot een uitdaging: 
het Franse Nationale Comité 
van het Jaar van de Aarde, de
UNESCO, het secretariaat ge-
vestigd bij de Noorse Geologische
Dienst in Trondheim, de coördina-
tor van de expositie uit Oostenrijk,
en TNO (founding partner van
IYPE).

Tijdens de voorbereidingen heb 
ik me wel eens afgevraagd hoe 
de fusie tussen KLM en Air 
France een succes is geworden.
Het was pas achteraf, toen de
hectiek voorbij was en het team
voldaan terugblikte op een ge -
slaagde lancering van het Jaar
van de Aarde, dat ik begreep 
dat deze fusie een gouden greep
was. De lange vergaderingen 
bij ‘Maison de la Geologie’ in 
hartje Parijs, de Engelse en 
Franse voertalen, de verschillen-
de communicatiestijlen hadden
toch geleid tot twee succesvolle
dagen en hopelijk een lange
‘naschok’. 
Oud en jong waren goed vertegen-
woordigd. Heel bijzonder was 
dat vanuit alle hoeken van de
wereld ongeveer 150 studenten
van Mongolië tot Brazilië, van 
Ierland tot Swaziland, van Nieuw
Zeeland tot de Verenigde Staten
naar Parijs konden reizen. Veel
van deze jongeren waren nog
nooit buiten hun landsgrenzen
geweest en hebben vier dagen
kunnen genieten van een onver -
getelijke kans. De oudste ‘aan -
wezige’ was de bekende weten-
schapper Sir Arthur C. Clarke, 
90 jaar, bekend van het boek en
de film ‘2001: a Space Odyssey’,
of van de geo stationaire baan, 
ook wel ‘Clarke Belt’ ge noemd
naar zijn bedenker. Hij heeft 
als laatste de zaal toegesproken
door middel van een audiobood-
schap die enkele dagen daarvoor
in Sri Lanka opgenomen was.
Hopelijk hebben zijn visie en 

zijn woorden de zaal kunnen
inspireren om het niet alleen 
bij woorden te houden.

En hoe voelt nou een aardbeving
van kracht 7 op de schaal van
Richter? Dit kon je ervaren door
op een simulator te gaan staan
die in de expositieruimte stond.
Vrouwen op hakken, mannen in
pakken waren niet weg te slaan
bij dat apparaat bediend door 
de Franse brandweermannen. 
Daarnaast was de expositie 
‘Earth from Space’ van Unesco 
en NASA te zien en de stands 
van de founding partners (waar -
onder TNO en ISRIC – World 
Soil Information) en de interna -
tionale partners. 
De geotruck, een initiatief van
onder meer TNO, die dit jaar in
Nederland en Vlaanderen langs
scholen zal rijden, was ook op
maquette-formaat te zien en 
heeft vele andere nationale
comités kunnen inspireren.

Sophie Vermooten
organisatie IYPE/TNO

R. Lubbers met de Nederlandse studenten Anne Walraven, Mark Bakker en Esther Rosenbrand, en twee 

Young Professionals, winnaars van de klimaatshow (Rutger de Graaf en Bart van Bueren) met hun voorstel 

van de drijvende stad.

.De organisatie .Een student

“Thank you for travelling with
Thalys. We hope you will...”
De rest van het bericht gaat verlo-
ren in het geroezemoes, het zippen-
de geluid van ritssluitingen en het
suizen van de snel bij elkaar gegris-
te jassen. We zijn er, de drie Neder-
landse studenten, Mark Bakker,
Esther Rosenbrand en ondergete-
kende, die deze week de kans krij-
gen om als ‘student delegates’ aan-
wezig te zijn bij het Global Launch
Event van het Internationale VN-
Jaar van de Planeet Aarde. Het
blijkt een week te zijn van intense
ervaringen, inspirerende presenta-
ties en onverwachte ontmoetingen. 
Samen met 150 studenten uit
meer dan 40 verschillende landen
– waaronder de schrijvers van 
de drie winnende essays van de
International Student Contest –
luisteren we naar ministers, weten-
schappers en beleidsmakers uit
verschillende culturen en achter-
gronden. Wereldproblemen worden
aangekaart, mogelijke oplossingen
genoemd en kritische vragen
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.voetlicht

Nanne Weber
Bijzonder hoogleraar
Klimaatmodellering 
en klimaatanalyse

Prof. Dr S.L. (Nanne) Weber



Kun je als wiskundige begrijpen wat geo-
wetenschappers doen? Jawel, maar dan
moeten probleem en aanpak wel uitgelegd
worden. Kun je beoordelen hoe hard hun
wetenschappelijke conclusies zijn? Nee
niet echt, daar zijn collega-geowetenschap -
pers voor nodig. Maar discussiëren over die
resultaten gaat wel weer heel goed. En
kennis vanuit een ander vakgebied – in dit
geval het modelleren van het huidige kli-
maat – toepassen op geowetenschappelijke
vragen, is absoluut een uitdaging.

Klimaatonderzoek
Nanne Weber vindt het leuk om ‘aan te
schuiven’ bij de geowetenschappen. De
toegepaste kant van de wiskunde heeft
haar altijd meer aangesproken dan de
puur theoretische. Haar promotie bij het
IMAU (Instituut voor Marien en Atmosfe-
risch Onderzoek Utrecht) ging over zee-
golven. Bij het Max Planck Instituut voor
Meteorologie in Hamburg kwam ze werke-
lijk in het klimaatonderzoek terecht.
“Het klimaat staat sterk in de belangstel-
ling. Dat is mooi, maar het legt ook grote
druk op het onderzoek. In zijn huidige
vorm ontstond dat midden jaren 80 van
de vorige eeuw met de opkomst van
krachtige computers. Maar er wordt al
honderd jaar nagedacht over de mogelijk-
heid of de mens het klimaat zou kunnen
veranderen door het gebruik van fossiele
brandstoffen. Dat was toen pure theorie,
omdat het in die tijd nog niet mogelijk
was om de CO2-concentraties in de atmo -
s feer nauwkeurig te meten. Dat kon wel
vanaf eind jaren 50 en de concentraties
bleken inderdaad toe te nemen. Die uit-
komst heeft een enorme impuls aan het
klimaatonderzoek ge geven.”

Modellen voor het verleden
Klimaatmodellen gaan, zoals ieder wiskun-
dig model, uit van natuurkundige principes.
‘Rotsvaste’ wetten die gebruikt worden om
de grootschalige processen in de oceanen
en de atmosfeer te beschrijven. Tegenwoor-
dig wordt gewerkt met modellen die atmo-
sfeer en oceaan aan elkaar koppelen. Want
die twee staan in directe verbinding en be -
invloeden elkaar. De huidige toename van
CO2 in de atmosfeer zorgt bijvoorbeeld ook
voor extra opname van CO2 in de oceaan.

Weber: “de grootschalige processen en de
gecompliceerde wisselwerking tussen
oceaan en atmosfeer hebben we tegen-
woordig aardig onder controle. De proble-
men liggen bij kleinschalige processen
zoals verdamping, neerslag en wolken -
vorming, wel of geen vegetatie, de soort
vegetatie, of de soort bodem. Bodems
houden vocht vast en zijn een belangrijke
factor in verband met de waterhuishou-
ding. Deze kleinschalige processen heb-
ben invloed op een grootschalig systeem
als bijvoorbeeld de moesson. Het zijn de
‘randen’, die bepaald worden door de
subtiele balans tussen verschillende
kleinschalige processen, die we nog niet
goed genoeg doorgronden. Dat blijkt met
name als we de klimaatmodellen gaan
toepassen op het verleden.”

De groene Sahara
Een van de internationale projecten waar
Weber aan meewerkt, is het Paleoclimate
Modelling Intercomparison Project
(PMIP), dat zich onder andere richt op 
de reconstructie en het modelleren van
het klimaat in het Midden-Holoceen,
6000 jaar geleden. In deze tijd was 
de seizoenscyclus op het noordelijk half-
rond sterker dan hij nu is, met warmere
zomers en koudere winters. “De motor
achter de langzame variaties in het 
klimaat zijn de Milankovitch cycli die
gerelateerd zijn aan precessie, obliquiteit
en eccentriciteit. Precessie is het tollen
van de aarde om zijn as, obliquiteit is de
(scheve) stand van de aardas ten opzichte
van de zon en eccentriciteit heeft te ma -
ken met de ovale vorm van de aardbaan
om de zon. Deze cycli hebben verschil-
lende ‘omlooptijden’, die de intensiteit
van de instraling van de zon op aarde
bepalen. Deze veranderingen in het 
klimaat zijn terug te vinden als proxy-
gegevens in sedimenten en ijskernen. 
De Universiteit Utrecht doet daar veel
onderzoek aan. Wij weten dat de zomers
tijdens het Midden-Holoceen in noorde-
lijk Afrika en Azië warmer waren dan nu,
waardoor de moessoncirculatie sterker
was en er meer neerslag viel. Ook in
Zuidwest-Europa was het natter dan nu.”
Om inzicht te krijgen in de manier waar-
op het klimaat reageert op die opgelegde

astronomische variaties, worden klimaat-
modellen gebruikt. Weber: “En die blij-
ken niet in staat te zijn om het Holocene
klimaat goed te verklaren. Bepaalde
aspecten krijgen we wel goed: de sterkere
moesson bijvoorbeeld en het ontstaan van
meer neerslag. Maar het precieze ruimte-
lijke patroon past niet. Het huidige moes-
songebied loopt tot aan de Sahelzone.
Daar is de overgang naar de woestijn.
Zesduizend jaar geleden lag de overgang
naar de woestijn meer naar het noorden.
De Sahara was groen. De modellen repro-
duceren wel een sterkere moesson die op -
schuift naar het noorden, maar hij schuift
niet genoeg op. Opvallend is dat de mo -
del len beter gaan passen als je oceaan,
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Nanne Weber, onderzoeker bij het KNMI, is in april vorig jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Klimaat-
modellering en klimaatanalyse aan de Universiteit Utrecht. Zij hield haar oratie op 29 februari van dit
jaar. De faculteit Geowetenschappen heeft nu een wiskundige als hoogleraar, die de huidige klimaatmo-
dellen gaat toepassen op klimaatvariaties in het geologische verleden. 

Boven: de verdeling van vegetatietypen (woestijn,

steppe, xerofyten en droog-tropisch bos met savan-

ne) voor Noord-Afrika (20°W tot 30°E) voor het mid-

den-Holoceen (groene driehoeken) en het moderne

klimaat (rode cirkels). Midden: berekende verande-

ringen in neerslag voor hetzelfde gebied bij ver-

schillende atmosfeermodellen; ook staat aangege-

ven hoeveel extra neerslag er nodig is om steppe 

te laten ontstaan in woestijngebieden. Onder: de

resultaten voor modellen met alleen atmosfeer 

(A, rode lijn), atmosfeer gekoppeld met vegetatie

(AV, blauwe lijn), gekoppeld met oceaan (AO, rood

gestippeld), of atmosfeer-oceaan-vegetatie, volle-

dig gekoppeld (AOV, blauw gestippeld).

B
ron: IP

P
C



De Jaarvergadering van het KNGMG zal gehouden worden op zaterdag
24 mei 2008, in museum Hofland te Laren (NH). Op de jaarvergadering
legt het Hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde (financiële)
beleid, en presenteert het zijn nieuwe plannen.

en gelegen in een land schappelijk
zeer gevarieerd ge bied: veen ge bie -
den met plassen, de stuw  wal en de
vlakke Eemvallei. Het museum is
goed te bereiken per auto, en vanaf
Hilversum en Laren per bus.
Meer informatie over het museum:
www.geologischmuseumhofland.nl

Het programma van deze dag is
ook voor partners interessant en
bestaat uit:
• welkom om ca. 10.00 uur
• rondleiding door het museum
• ledenvergadering

• lunch (op eigen kosten, 
in restaurant La Place 
tegenover het museum)

• wandeling over de Larense 
hei met bezichtiging van 
pre-historische grafheuvels

• uitreiking Escherprijs, de prijs
voor de beste afstudeerscriptie
2007

De agenda en jaarstukken voor de
vergadering zullen zo spoedig mo -
gelijk op de website gepubliceerd
worden, alsook in Geo.brief 3, 
verschijningsdatum 7 mei 2008.

atmosfeer en vegetatie aan elkaar kop-
pelt. De moesson schuift dan meer op
naar het noorden, maar nog steeds niet
genoeg. Het boeiende van kijken naar 
het verleden is dat je de modellen kunt
testen op grote klimaatveranderingen,
zoals we die ook voor de toekomst ver-
wachten. We komen er op deze manier
achter welke factoren nog niet goed
beschreven zijn.”

Paleoceen-Eoceen Klimaatoptimum
Een tweede project waar Weber bij be trok -
ken is, is het onderzoek naar het Paleoceen-
Eoceen Klimaatoptimum, 55 miljoen jaar
geleden. Toen warmde binnen enkele dui-
zenden jaren de aarde plotseling op, met
hoge CO2-concentraties in de atmosfeer en
een zure oceaan. Deze broeikasperiode
duurde ongeveer 100.000 jaar. Opvallend
was dat de temperatuursverschillen tussen
evenaar en pool klein waren en dat zowel
het oppervlaktewater als het diepe water
van de oceanen opgewarmd waren. 

Een van de ideeën is dat door het opwar-
men van de oceanen het methaan dat in de
diepzeebodem opgeslagen zat, vrij kwam,
en tot CO2 geoxideerd ook in de atmosfeer
terechtkwam (Appy Sluijs et al., Nature,
dec. 2007; er staat een kort bericht in
Geo.brief 1).
Nanne Weber: “Wij zijn een nieuw model
aan het ontwikkelen van het aardse sys-
teem, waarin oceaan en atmosfeer en hun
interactie beschreven worden, het land-
oppervlak met kenmerken als vegetatie,
bodems en waterhuishouding, maar ook
biogeochemische cycli. Dat doe je niet
als instituut alleen. Het KNMI heeft het
initiatief genomen voor dit project, maar
veel Nederlandse en Europese onder-
zoeksgroepen dragen hieraan bij. Met dit
model, EC-Earth, gaan we naar het kli-
maat van 55 miljoen jaar geleden kijken.
We gaan er vanuit dat wij de komende
100 jaar ook naar een warmer klimaat
gaan met verhoogde CO2-gehaltes, dus
dit is heel relevant. Op de overgang 

Paleoceen-Eoceen waren de tempera-
tuursverschillen tussen polen en evenaar
klein. Dat gebeurt nu ook, maar minder
sterk. De polen warmen meer op dan de
evenaar. Het is een fenomeen dat sterk
zou kunnen doorzetten in de toekomst.
Het lukt ons niet om dit met de oudere
generatie klimaatmodellen te simuleren.
We begrijpen dus nog niet goed welke
processen belangrijk zijn voor dit kleine
temperatuurverschil tussen polen en eve-
naar. Een andere nieuwe ontwikkeling is
de beschrijving van de geochemische
cycli van gassen zoals methaan en lach-
gas en elementen zoals koolstof. Er komt
steeds meer CO2 in de atmosfeer de
komende 100 jaar. Het is dus belangrijk
om de koolstofcyclus te doorgronden, en
die van andere stoffen die door mense -
lijke activiteiten versterkt vrijkomen in 
de atmosfeer. De tijd dat wij alleen de
atmosfeer ‘deden’ is echt ver voorbij.”

Aukjen Nauta
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Exposities in het Geologisch Museum

B
ron: G

eologisch M
useum

 H
ofland

Jaarvergadering KNGMG 
24 mei 2008

Museum Hofland is een klein geolo-
gisch museum dat ruim 30 jaar ge -
leden werd opgericht in nauw over-

leg met de gemeente Laren. Het
museum is gevestigd in het oude
tolhuis naast het Sint Jans kerkhof
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Het Nederlandse rivierengebied en de Lower Mississippi Valley (V.S.)

De architectuur van
twee rivieren

.promotie

Alluviale architectuur is de verdeling van en verhouding tussen verschillende rivierafzettingen (zand,
klei, veen) binnen een fluviatiele opeenvolging. Alluviale architectuur is vaak onderwerp van studie
geweest in de afgelopen tientallen jaren, voornamelijk vanwege het economische belang. Zo bevinden
veel olie- en gasvelden zich in oude fluviatiele afzettingen, meer specifiek in de fluviatiele zandlicha-
men. Voorbeelden hiervan zijn het Oseberg-veld op het Noors continentaal plat en het Coevorden-veld
in Noord-Nederland. Een goed begrip van de alluviale architectuur is daarom van grote economische
betekenis. Daarnaast biedt (kwantitatieve) kennis van de alluviale architectuur – en de factoren die
daarop van invloed zijn – de kans om de evolutie van fluviatiele systemen beter te begrijpen en
modellen te verbeteren.

Lake Chicot, een afgesneden meander van de Mississippi Rivier. De breedte van deze verlaten riviergeul is circa 1 km.
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Met dit in het achterhoofd ben ik in mei
2003 begonnen aan mijn promotie-
onderzoek met als opdracht de alluviale
architectuur van twee Holocene riviersys-
temen te kwantificeren en te vergelijken.
Als onderzoeksgebieden zijn het Neder-
landse rivierengebied (Rijn-Maasdelta) en
de Lower Mississippi Valley ten zuiden
van Memphis (Verenigde Staten) geko-
zen. Deze gebieden zijn wat betreft geolo-
gische ‘setting’ goed met elkaar te verge-
lijken en – ook niet onbelangrijk – er zijn
al veel gegevens over de ondergrond. Het
gaat hier onder andere om boringen, geo-
logische en geomorfologische kaarten en
digitale hoogtekaarten.

Zandlichamen
Allereerst is gekeken naar de afmetingen
van zandlichamen die afgezet zijn door
riviergeulen. Deze zandlichamen vormen
belangrijke bouwstenen binnen de fluvia-
tiele sequentie en zijn vanuit economisch
oogpunt (reservoirs) van belang. In totaal
zijn acht zandlichamen in de Rijn-Maas-
delta en een zandlichaam in de Lower
Mississippi Valley bekeken. Daarbij is
door middel van boringen de breedte en
dikte van deze zandlichamen bepaald op
verschillende punten langs het zandli-
chaam. Op deze manier is bekeken of er
trends bestaan in de afmetingen van de
zandlichamen in stroomafwaartse rich-
ting. Een van de uitkomsten van dit deel-

onderzoek is dat de onderzochte zandli-
chamen 4 tot 6 keer smaller worden in
stroomafwaartse richting. Dit geldt voor
zowel de Rijn-Maasdelta als de Lower
Mississippi Valley. De reden voor deze
afname is dat rivierengeulen steeds min-
der in staat zijn om zich te verplaatsen
(‘laterale migratie’), waardoor de rivier
steeds minder bochtig wordt. Omdat de
zandlichamen grotendeels door laterale
migratie van de riviergeul gevormd wor-
den, neemt de breedte van de zandlicha-
men daardoor af.
Het tweede deel van het promotie-onder-
zoek richtte zich op ruimtelijke trends in
de alluviale architectuur. Met andere
woorden: verschilt de alluviale architec-
tuur in het bovenstroomse deel van de
onderzoeksgebieden met de beneden-
stroomse architectuur? Om dit uit te vin-
den is een aantal profielen gemaakt, die
de gehele Holocene opeenvolging door-
snijden. Deze profielen liggen op een min
of meer gelijke tussenafstand verspreid
over de onderzoeksgebieden. De Holocene
rivierafzettingen worden in de profielen
begrensd door relatief hooggelegen Pleis-
tocene afzettingen. Met behulp van deze
profielen zijn onder andere de breedte/
dikte-verhouding van de fluviatiele zand -
lichamen en het aandeel zand, klei en
veen binnen de Holocene opeenvolging
berekend. Door deze zogenaamde ‘alluvia-
le architectuurparameters’ te kwantifice-

ren kan de opbouw van de fluviatiele
opeenvolging gekarakteriseerd worden.
Een van de resultaten van dit deelonder-
zoek is dat het aandeel zand (geulafzet-
tingen) in de Holocene afzettingen sterk
afneemt. Ter illustratie: in profiel A-A’ in
het bovenstroomse deel van de Rijn-
Maasdelta is het aandeel zand ongeveer
60%, in het meest stroomafwaartse pro-
fiel is dit afgenomen tot circa 30%. Een
zelfde trend is gevonden voor de Lower
Mississippi Valley. De hoeveelheid kleiige
afzettingen (oever-, kom- en crevasse-
afzettingen) is min of meer gelijk (40%)
over de gehele Rijn-Maasdelta, terwijl 
het aandeel veen sterk toeneemt stroom-
afwaarts (tot bijna 30% in het meest
stroomafwaartse profiel). Op dit laatste
punt wijken de resultaten van de Lower
Mississippi Valley af van die in de Rijn-
Maasdelta. Door de hoge sedimentlast
van de Mississippi rivier komt er vrijwel
geen veen voor in het onderzochte deel
van de Lower Mississippi Valley; alle
ruimte buiten de zandige geulafzettingen
is opgevuld met klastische, fijnkorrelige
afzettingen. De hoeveelheid ruimte die
hiervoor beschikbaar is, is echter naar
verhouding gelijk aan die in de Rijn-
Maasdelta. Met andere woorden: de 
verdeling van en verhouding tussen 
de verschillende rivierafzettingen, i.e. 
de alluviale architectuur, is voor beide
onderzoeksgebieden gelijk.

Profiel A-A’ in het bovenstroomse deel van de Rijn-Maas delta. Met behulp van dit soort profielen is onder andere de hoeveelheid zand binnen de fluvia-

tiele opeenvolging bepaald.
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Schaalverschil
Bovenstaande conclusie suggereert dat
er, ondanks verschillen in schaal van
beide riviersystemen (de Mississippi voert
gemiddeld meer dan twintig keer zoveel
water af dan de Rijn en de Maas samen),
gemeenschappelijke factoren bestaan die
de alluviale architectuur van dit soort flu-
viatiele settings bepalen. In mijn proef-
schrift benoem ik er drie: (1) de geome-
trie van de zandlichamen, (2) de geome-
trie van de riviervlakte en (3) de aggrada-
tiesnelheid. Behalve zogenaamde ‘externe
factoren’ (zeespiegel, tektoniek, water- en
sedimentaanvoer), die als het ware de
randvoorwaarden vormen voor delta-evolu-
tie, zijn ook de zogenaamde ‘interne fac-
toren’ hiervoor erg belangrijk. Met interne
factoren bedoel ik factoren die eigen aan
rivieren zelf zijn, bijvoorbeeld sedimenta-
tie, laterale migratie van geulen, de sedi-
mentsamenstelling (erosiegevoeligheid)
van de oevers en avulsie (verlegging van
een rivier). 
Al deze factoren hangen sterk met elkaar
samen en een verandering in de architec-
tuur kan normaliter dan ook niet toege-
schreven worden aan een enkele factor.
Om een voorbeeld te geven: de afname
van het aandeel zand in stroomafwaartse
richting is een gevolg van de afname van
de breedte van de zandlichamen (zie
boven) en het breder worden van de
riviervlakte, waardoor er meer ruimte is
die opgevuld moet worden. Het aandeel
fijnkorrelige afzettingen (en eventueel
veen) neemt hierdoor sterk toe. De breed-

te van de zandlichamen, aan de andere
kant, is een functie van de laterale migra-
tie, die weer wordt beïnvloed door de ero-
siegevoeligheid van de oevers en de
‘kracht’ die een riviergeul heeft om late-
raal te migreren. Dat laatste is weer
afhankelijk van de hoeveelheid water die
de rivier afvoert en de gradiënt, welke
onder andere wordt gestuurd door de zee-
spiegel. Kortom, de relaties tussen de
verschillende factoren zijn zeer complex
(zoals bij alle natuurlijke systemen), maar
beïnvloeden de alluviale architectuur
allemaal in meer of mindere mate. De
toepassing van mijn resultaten in model-
len kan mogelijk meer inzicht bieden in
deze complexe materie.

Hoe nu verder?
In mijn proefschrift doe ik een drietal
concrete aanbevelingen. Allereerst moet
het onderzoek, dat ik alleen voor het flu-
viatiel-gedomineerde deel van beide
onderzoeksgebieden uitgevoerd heb, uit-
gebreid worden met het kustnabije
gebied. Voor de Rijn-Maasdelta wordt hier
momenteel aan gewerkt door Marc Hijma,
die een promotie-onderzoek uitvoert aan
de Universiteit Utrecht (Departement
Fysische Geografie) en bij TNO/Bouw en
Ondergrond. Ten tweede moet gewerkt
worden aan natuurgetrouwe, driedimen-
sionale weergaves van dit soort fluviatiele
afzettingen. Deze beelden kunnen bij-
voorbeeld gebruikt worden om modeluit-
komsten, die tegenwoordig vaak drie-
dimensionaal zijn, te testen. Ten derde

moet de geometrie, of beter gezegd de
variatie daarin, van zandlichamen beter
in modellen geïmplementeerd worden.
Dit verdere onderzoek aan alluviale archi-
tectuur kan bijdragen aan een (nog) beter
begrip van de opbouw en ontstaanswijze
van fluviatiele opeenvolgingen -in het bij-
zonder delta’s- en kan daarnaast van
belang zijn voor de olie- en gasindustrie.
Er is dus nog een hoop waardevol werk te
doen!

Marc Gouw

Dit artikel is gebaseerd op mijn proef-
schrift “Alluvial architecture of the Holo-
cene Rhine-Meuse delta (The Nether-
lands) and the Lower Mississippi Valley
(U.S.A.)”, in het openbaar verdedigd op 
7 december 2007. Het proefschrift 
(incl. profielenblad als kleurenbijlage) 
is verkrijgbaar bij het KNAG-bureau
(www.knag.nl) voor € 22,00 en digitaal
beschikbaar via www.igitur.nl.

De Rijn-Maasdelta en de Lower Mississippi Valley, de onderzoeksgebieden van het in het artikel

besproken promotie-onderzoek. Aangegeven zijn de profielen die gebruikt zijn om regionale trend 

in de alluviale architectuur te bepalen 
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Programma
11.00 u Start registratie, tijd voor bezoek (gratis) van de Messel -

expositie (na registratie!).
12.30 u Welkom
12.40 u Nina Bonis (Universiteit Utrecht) 

Vegetatie- en klimaatsveranderingen gedurende het Laat-Trias
13.00 u Kees Hordijk (Universiteit Utrecht)

Kleine grazers in het Midden-Mioceen: evolutie en ontwikke-
ling van fluithazen in Spanje

13.20 u Peter Stassen (Katholieke Universiteit Leuven)
De ondiepe shelf, de blinde vlek in onze zoektocht naar
abrupte Paleogene klimaatswijzigingen

13.40 u Hanneke Meijer (Naturalis)
De fossiele avifauna van Liang Bua

14.00 u Emma Versteegh (Vrije Universiteit Amsterdam)
Zoetwatermosselen als archief voor rivieroverstromingen

14.20 u Pauze koffie/thee

.paleobiologische kring

Op 4 april 2008 organiseert de
Paleobiologische Kring de derde
bijeenkomst van de Jonge Onder-
zoekers in de Paleobiologie (JOP).
De bijeenkomst vindt plaats in
het Nationaal Natuurhistorisch
Museum Naturalis te Leiden.

Geheel volgens de JOP-formule
zijn het jonge onderzoekers die

14.50 u Kenneth Mertens (Universiteit Gent)
Saliniteitsreconstructie a.d.h.v. uitsteeksellengte van de 
dinoflagellatencyste Lingulodinium machaerophorum

15.10 u Adriana Dueñas-Bohórquez (Universiteit Utrecht) 
Saliniteitsproxies gebaseerd op foraminiferen; laboratorium en
veldexperimenten

15.30 u Hylke Bosma (Universiteit Leiden/Naturalis)
Boven-Krijt (Santoon) coniferen van Limburg

15.50 u Micha Ruhl (Universiteit Utrecht)
Een verandering in koolstofkringloop en klimaat: Wat gebeurt
er rond de Trias–Jura overgang?

Afsluitende lezing
16.10 u Peter Westbroek (Universiteit Leiden)

Evolutie van kalkvorming gedurende 2,7 miljard jaar

met een borrel en een facultatief
(op eigen kosten) etentje. De mid-
dag (inclusief koffie/thee en bor-
rel) is gratis voor leden van de
Paleobiologische Kring. Niet-
leden van de Paleobiologische
Kring kunnen voor 10 € lid wor-
den voor het jaar 2008. 
Aanmelden graag voor 20 maart
op de site van de Paleobiologi-

sche Kring (www.bio.uu.nl/~ 
palaeo/Paleobiologie/). U kunt
zich vroeg registreren, zodat u de
mogelijkheid heeft om de prachti-
ge tijdelijke expositie met fossie-
len uit het Eoceen van Messel
(Duitsland) gratis te bezoeken.

(Bron: NIOZ, 8 januari 2007)
IJzerbemesting kan algen in grote
delen van de oceanen sneller
laten groeien. Hierdoor kunnen
miljoenen tonnen aan kooldioxide
uit de atmosfeer worden vastge-
legd in plantaardig celmateriaal
aan het zeeoppervlak. Dit materi-
aal gaat vervolgens het mondiale
voedselweb in met vooruitzicht op
een verhoging van de biomassa
van het zeeleven. Commerciële
firma’s maken zich nu dan ook 
op om deze methode als CO2-
compensatiemaatregel te gaan
‘vermarkten’. 

Internationaal forum van wetenschappers waarschuwt
tegen overhaaste toepassing

Echter, een internationaal forum
van wetenschappers waarschuwt
in het wetenschapstijdschrift
Science voor een voortijdige
grootschalige inzet van deze 
techniek. Voor Nederland is dit
prof.dr.ir. Hein de Baar van het
NIOZ (Koninklijk Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek) op
Texel. “Er zijn nog vele grote
gaten in het wetenschappelijke
net die moeten worden gedicht
voordat het licht voor deze toe-
passing op groen kan. Geknutsel
van mensen aan het voedselweb
is al veel vaker misgegaan”.

De gevolgen van klimaatverande-
ring zijn groot en de wetenschaps-
wereld dient de uitdaging aan te
gaan om dit probleem te beheer-
sen. Eén van de mogelijkheden 
in het pakket van maatregelen 
is de bemesting van de oceanen 
met ijzer. Algencellen kunnen
worden weergegeven met een 
chemische formule van elemen-
ten (de Redfield-verhouding). 
Als één bouwsteen in zeewater 
op is, kan een cel zich niet verder
delen, ondanks een overvloed 
aan alle andere elementen in het
omringende zeewater. In kust-

zeeën is de beperkende voedings-
stof meestal fosfaat of stikstof. 
In grote delen van de oceanen is
ijzer echter het eerste ‘op’. Een
ijzerinjectie van de oceanen bete-
kent daarom in principe ook meer
algengroei. Aangezien algen de
basis van het voedselweb vormen,
zou dit kunnen doorwerken naar
de hogere trofische niveaus van
vis, vogels en zeezoogdieren. 
Dit is echter helemaal niet zeker;
het zou ook tot ‘meer bacteriën’
kunnen leiden. Wordt het afge-
storven algen materiaal getrans-
porteerd naar de diepzee of komt

.wetenschap IJzerbemesting van de oceanen om broeikaseffect te beteugelen

hier vertellen over hun eigen on -
derzoek. Negen onderzoekers van
zes verschillende instituten hou-
den een lezing. Traditiegetrouw
zal een ervaren onderzoeker de
afsluiting verzorgen. Dit keer is
dat Peter Westbroek (emeritus-
hoogleraar Geofysiologie, Univer-
siteit Leiden). 
De bijeenkomst wordt afgesloten

Derde bijeenkomst Jonge Onderzoekers in de Paleobiologie
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om de gevolgen van ijzerlozingen
op de oceaan veel beter in kaart
te brengen voordat commerciële
toepassingen worden toegestaan.

Bibliografie
Buesseler, K.O. et al. Ocean Iron
Fertilization – Moving forward in a
sea of uncertainty. Science 319,
p. 161, 11 januari 2008

.knaw rapport

Ruimtelijke ordening
kan niet zonder 
aardwetenschappen

Een duurzame ruimtelijke ordening
kan niet zonder de inbreng van de
aardwetenschappen. Maar bestem -
mingsplannen houden na genoeg
geen rekening met de aard weten -
schappelijke kennis over de Neder -
landse on der grond. Dat kan desas-
treuze gevolgen hebben.
Dat ligt overigens niet alleen aan
beleidsmakers: ook aardweten -
schappers zelf moeten meer sa -
menwerken, hun onderzoek orde-
nen en het goed presenteren. In
een rapport dat op 17 januari jl. is
aangeboden aan mini ster Cramer
van VROM, zet de Akademie
(KNAW: Koninklijke Nederlandse
Akademie van We ten schappen)
uiteen wat de uitgangspunten
moe ten zijn voor onderzoeks -
programma’s die waardevolle 
bijdragen kunnen leveren aan
beleid voor ruimtelijke ordening.

Nederland is zoals bekend zeer
kwetsbaar voor de gevolgen van
klimaatverandering, en die kwets -
baar heid is bepalend voor de in -
richting van ons land. De proble-
men, waarmee we langs de kust te
maken zullen krijgen, vragen om
creatieve oplossingen, maar dan
wel door vakmensen aangedragen.
Er worden al te gemakkelijk grootse
plannen ontvouwd die vrijwel zeker
onvermoede neveneffecten zullen
hebben. Aan kust en duinen mag
niet gesleuteld worden door men-
sen zonder grondige kennis van de
processen die daar in het ver leden
hebben gespeeld. Een verkeerde
ingreep kan desastreuze gevolgen
hebben waarvan we eeuwenlang
spijt zullen hebben.
Nooit waren er zoveel beleidsvoor-
nemens op het gebied van de
ruimtelijke ordening als op dit
moment. Er is een nieuwe Wet
Ruimtelijke Ordening, en er zijn
sinds kort richtlijnen van de Euro-
pese Unie op het gebied van habi-
tat, water en, binnenkort, bodem.
Die nieuwe wetgeving was voor de
KNAW aanleiding om in kaart te
brengen hoe een coherent onder-
zoeksprogramma in de aardweten-
schappen er uit kan zien.
Het rapport ‘Geïntegreerd weten-
schappelijk onderzoek ten behoeve
van de ruimtelijke ordening. Een
voorstel voor een raamprogramma’
geeft voorstellen voor onderzoek
vanuit het oogpunt van het beleid
en vanuit dat van de onderzoekers.
Daarnaast behandelt het aan de
hand van een voorbeeld (het kust-
en duinlandschap) op welke
manier de aardwetenschappen
kunnen worden ingeschakeld bij
de ruimtelijke ordening.
Het rapport is gratis te down-
loaden op de KNAW-website
(www.knaw.nl, onder publicaties). 

.kngmg

Zaterdag 20 t/m dinsdag 23 september 2008

Excursie: Solnhofen-Nördlingen

Het KNGMG organiseert samen
met Tom Reijers Geo-Traning en
Travel een excursie naar Solnhofen
en Nördlingen, Beieren, Duitsland.
Deze gevarieerde excursie van
zaterdag 20 tot en met dinsdag 
23 september 2008 bezoekt geo-
logische topattracties en heeft, 
bij voldoende aanmelding, een
separaat partnerprogramma.
In Geo.brief 1 (2008) staat een
uitgebreide beschrijving van deze

het door bacteriële omzettingen
van afgestorven algenmateriaal 
al weer in de bovenste oceaan -
lagen vrij? Hoe werkt dit proces
uit op de gehalten van andere
broeikasgassen, zoals methaan,
lachgas en dimethylsulfide? 
Deze en an dere vragen worden
naar voren ge bracht in de rubriek
‘Policy Forum’ van het weten-
schappelijke tijdschrift ‘Science’
van 11 januari. Gezien de grote
onzekerheden en de brede impact
pleiten de onderzoekers voor een
mondiale onderzoeksinspanning

Mariene diatomee, omgeven door coccolithen. Fytoplankton dat mogelijk

sneller kan groeien door ijzerbemesting. 
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excursie, met een inschrijfformu-
lier. Het inschrijfformulier staat
ook op de KNGMG-website.
Het KNGMG heeft tot eind maart
een optie op 40 bedden in een na -
bijgelegen goed hotel en moet dan
herbevestigen. Daarom is het essen -
tieel dat alle potentieel geïnteres-
seerden zich zo spoedig mogelijk
opgeven. Voeg u toe aan de groeien-
de lijst van deelnemers. Doe het nu.

Nördlingen
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In Museum Tongerlohuys Roosen-
daal én Het Markiezenhof Bergen
op Zoom is een unieke collectie
historische kaarten en plattegron-
den te zien van de West-Brabant-
se landmeterfamilie Adan uit 
de 18e en 19e eeuw. De tentoon-
stelling laat een collectie kaarten
zien van het gebied tussen Wil-
lemstad en Rucphen, wat nu de
Brabantse Wal wordt genoemd, 
de domeinen van de markies en
andere grootgrondbezitters, maar
gaat ook over de kaartmakers zelf,
het landmetervak en de kunst van
het karteren. 

De roem van de uit Wouw afkom-
stige Adandynastie – twee broers,
een zoon en een kleinzoon – be -
gon rond 1736 met het in kaart
brengen van twee hoeven van Karl
Philipp Theodor van Sulzbach,
markies van Bergen op Zoom. 
De Adans waren zelfstandig
ondernemers, maar werkten voor-
namelijk in opdracht van de over-
heid. Zij hebben veel land opge-
meten en geregistreerd ten behoe-
ve van de cijns of grondbelasting.
Voor de overheid maakten de
Adans ook technische tekeningen
die als leidraad fungeerden voor

.tentoonstellingen

Vier unieke skeletten van Chinese
dinosauriërs zijn te bewonderen in
Maastricht. In het Centre Cérami-
que zijn de meest imposante
dino’s te zien. De grootste is de
150 miljoen jaar oude Mamen-
chisaurus, 26 meter lang en 
30 ton zwaar. Kleiner, maar 
niet minder indrukwekkend zijn
Yangchuanosaurus, Lufengo -
saurus en Tsintaosaurus, elk rond
de 8 meter en 3000 kilo! Daar -
naast liggen er ook dinosaurus -
eieren, een dinosaurusnest en is
er informatie over het klimaat en
klimaatverandering in het dino -
saurustijdperk.

In het Natuurhistorisch Museum
zelf, aan het De Bosquetplein, is
het andere deel van de dubbel -
expositie met een Nederlandse
dino te zie. Hiervan zijn maar een
paar botten gevonden bij mergel -
afgravingen, maar onder meer
dankzij de skeletten uit China kon

een nauwkeurige re constructie
gemaakt worden van deze Neder-
landse dinosaurus.

Informatie: Centre Céramique,
Avenue Céramique 50,
www.centreceramique.nl 
Natuurhistorisch Museum 
Maas tricht, De Bosquetplein 7,
www.nhmmaastricht.nl 
Website: www.chinadino.nl

Tot en met 27 april, Maastricht

China Dino, Centre Céramique en
Natuurhistorisch Museum Maastricht

Tot 15 juni 2008, Roosendaal en Bergen op Zoom

West-Brabant à la Carte, 
drie generaties Adan

B
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Reconstructie van Nederlandse dino met huid.

Mamenchisaurus
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.gaia

inpoldering en ontginning van
nieuwe gronden. Er zijn prachtige
kaarten gemaakt van bezittingen
van welvarende particulieren en
de domeinen van de markies. 
In een periode van ruim 160 jaar
heeft deze roemruchte landmeter-
familie zo’n 1.200 kaarten ver-
vaardigd!

Bij de dubbeltentoonstelling hoort
een boek over het beroep van
land meter, de familie Adan, het
markiezaat van Bergen op Zoom
en het West-Brabantse landschap
in de 18e en 19e eeuw. 
Het bevat een cartobibliografie
van bijna 1100 Adan-kaarten,
deels in kleur. Deze publicatie
kost € 39,50.

Wie houdt Nederland veilig in een
veranderend klimaat? Natuurlijke
dynamiek en duurzame veiligheid
in de delta

Klimaatverandering; zeespiegel-
stijging; bodemdaling.... Wat zijn
de achtergronden en hoe baseer
je daar beleid op? ’s Morgens wor-
den er inhoudelijke presentaties

Programma
9.00 – 9.30 u Ontvangst met koffie en thee
9.30 – 9.40 u Welkom, Dr. Hanneke Verwey
9.40 – 10.00 u Opening, Ir. Annemieke Nijhof

(Directeur-generaal Water, ministerie V & W)
Historisch perspectief
10.00 – 10.20 u Dr. Esther Stouthamer (UU)

Natuurlijke ontwikkeling Nederlandse delta
10.20 – 10.40 u Prof. Dr. Nanne Weber (UU en KNMI)

Paleoklimatologische ontwikkeling
Toekomstscenario’s: klimaat
10.40 – 11.00 u Dr. Janette Bessembinder (KNMI)
11.00 – 11.30 u Koffie en thee
Toekomstverkenningen: dynamiek van weer en veiligheid
11.30 – 11.50 u Drs. Janet Wijngaard (KNMI)
Toekomstverkenningen: dynamiek oppervlaktewater en veiligheid
11.50 – 12.10 u Dr. ir. Annette Zijderveld (Deltares) Zee en kust 
12.10 – 12.30 u Dr. Nathalie Asselman (Deltares)

Riviersystemen
12.30 – 12.50 u Drs. Els Veenhoven (Hoogheemraadschap Rijnland)

Waterschappen en duurzame veiligheid

gegeven over de thema’s klimaat,
water en bodem. In de loop van
de middag wordt de verbinding
gemaakt naar beleid; welke
beleidsvragen spelen er nu en 
in de toekomst, waar hebben we 
nog niet aan gedacht? We beslui-
ten met een plenair debat om
gezamenlijk over knelpunten te
discussiëren en oplossingen aan

te dragen voor het veilig houden
van Nederland.
Het symposium is gericht op alle
professionals (inclusief promoven-
di en studenten, mannen en vrou-
wen) uit aardwetenschappelijke,
exacte en ook technische en ge -
relateerde richtingen die interesse
hebben in de genoemde thema’s.
Het wordt georganiseerd door de

netwerken GAIA (vrouwen in de
aardwetenschappen) en NIMF
(vrouwen in de informatica, wis-
kunde, natuurkunde en aanver-
wante richtingen) .
Aanmelden kan met het aanmeld-
formulier op de Gaia-website:
http://www2.vrouwen.net/gaia/

13.00 – 14.00 u Lunch

Toekomstverkenningen: gebruik ondergrond en veiligheid 
14.00 – 14.20 u Drs. Judith Snepvangers (Deltares)

Grondwater 
14.20 – 14.40 u Dr. Annemarie Muntendam (TNO B & O, BU 

Geo-energie)
Bodemdaling 

14.40 - 15:00 u Dr. Petra David (TNO B & O, BU Geo-energie)
CO2-opslag 

15.00 – 15.30 u Thee en koffie
Beleidsvragen en toekomstvisies
15.30 – 15.50 u Drs. Lucia van Geuns (Clingendael International 

Energy Programme)
Energiebeleid

15.50 – 16.10 u Drs. Geiske Bouma ((TNO B & O, BU Innovatie en
Ruimte)
Toekomstvisies

16.10 – 17.00 u Plenair debat o.l.v. Prof. Dr. Louise Vet (NIOO-KNAW) 
17.00 – 18.00 u Borrel

Topografische kaart uit 1894 van Roosendaal: Roosendaal - Sint-Willebrordt.
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Gaia-symposium, 11 april 2008, Naturalis, Leiden
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In deze periode vonden belangrij-
ke ontwikkelingen in de (natuur) -
wetenschappen plaats in het
Frank rijk van het ancien régime.
Nieuwe kennis kwam uit laborato-
ria, kabinetten met verzamelingen
en musea, maar ook steeds meer
uit het veld. In de ‘Republiek der
Letteren’ – het formele/informele

fossielen op land en in bergen ver
van de zee voorkomen, waardoor
gesteentemassa’s verstoord en
geplooid raken en hoe valleien
zijn ontstaan. Voor deze verklarin-
gen was geologische tijd nodig.
Men realiseerde zich dat de aard-
geschiedenis overweldigend lang
was, maar aarzelde die te kwanti-
ficeren. 

Menselijke geschiedenis 
inspireert geohistorie 
Geen van de tot nu toe genoemde
aspecten van de ontwakende
aard wetenschappen was geohisto-
risch; geen enkele hield zich 
systematisch bezig met de zich
vormende aarde vóór er mensen
waren. Het beschrijvende genre
dat die claim legde, werd door De
Luc (1727-1817) als eerste ‘geo-
logie’ genoemd, maar werd alge-
mener aangeduid met ‘aardtheo-
rie’. Geen van de vigerende aard-
theorieën was aardgeschiedenis,
want de aardtheoretische verkla-
ringen gingen uit van a-priori
principes en niet van de zichtbare
sporen die gebeurtenissen in de
geschiedenis van de aarde had-
den achtergelaten. De toen heers-
ende aardtheorieën gingen alle 
uit van een ‘standaard model’. 
Uit een scheikundig ingewikkelde
oeroceaan zouden, in vaste volg-

– advertentie –

De Aardwetenschappen in het roerige
Europa rond het begin van de 19e eeuw

.historisch

Bron: Bursting the Limits of
Time: the reconstruction of geo-
history in the age of revolution •
M. S. J. Rudwick • 2007 • Uni-
versity of Chicago Press • ISBN
0-226-73111-1 • 708 pp. •
£24,00 • paperback

correspondentie/publicatie -
systeem van ‘savants’ met brede
belangstelling en grote expertise –
werd die kennis geconsolideerd.
Er werd verschil gemaakt tussen
tekstanalyse en filosofische
natuur studies. De natuurstudies
omvatten de ‘natuurgeschiede-
nis’, de beschrijving en classifica-

tie van natuurlijke verschijnselen,
en de ‘fysieke geschiedenis’ of
‘natuurfilosofie’, het onderzoek
van natuurlijke wetmatigheden.

Bergen en vulkanen
De wetenschap die zich met 
de aarde bezighield was sterk 
versnipperd. Drie takken – de
mineralogie, fysische geografie 
en geo gnosie (de studie van de
driedimensionale opbouw en de
structuur van de aarde) – vielen
onder de beschrijvende natuurge-
schiedenis. Mineralogie in brede
zin omvatte ook fossielen en,
soms, gesteentemonsters. 
Mineralogen hielden zich bezig
met het verzamelen, bestuderen
en afbeelden van aangekochte,
verkochte, geruilde of afgebeelde
specimens, waarvan de herkomst
en locatie aanvankelijk nauwelijks
aandacht kregen. Deze activitei-
ten vonden plaats binnen musea
en kabinetten. Daartegenover
stond steeds vaker de beschrij-
vende activiteit van de fysische
geografie in het veld. Bergen en
vulkanen werden ruimtelijk ge -
analyseerd, in kaart gebracht en
soms als maquette nagebootst.
De geognosie kwam, in het ver-
lengde hiervan, met de diepte als
extra dimensie. Deze tak werd
vooral beoefend in ‘de school’ van
A.G. Werner (1749-1817), die
primaire en secundaire gesteente-
massa’s nooit ‘vroeg’ of ‘laat’
noemde omdat geognosten zich
niet bezighielden met de geschie-
denis van de aarde. 
De vierde tak van aardweten-
schappen, de fysieke geschiede-
nis of natuurfilosofie, trachtte de
oorzaken van de beschreven ver-
schijnselen te achterhalen. Hier
werd nagedacht hoe gesteenten
consolideren, ertsen en mineralen
vormen, waarom en hoe mariene

De fascinerende ontdekking van ‘diepe tijd’ en de uitwerking van de
geologische geschiedenis van de aarde, vond vooral plaats toen Europa
tussen 1792 en 1815 door revoluties en oorlog werd verscheurd. Geo-
loog en natuurwetenschappelijk geschiedschrijver Mar tin Rudwick heeft
er een in drukwekkend boek over geschreven: ‘Bursting the Limits of
Time: the reconstruction of geohistory in the age of revolution’.



Brongniarts algemene sectie (1823) van de ‘jonge secundaire’ (= Tertiaire)

formaties van het Bekken van Parijs.

Beenderen van grote landfossielen bleken volstrekt anders te zijn dan die

van nu levende dieren. Megatherium uit Zuid-Amerika uit Koninklijk Museum

te Madrid, waar curator Juan-Bautists Bru de Ramón het had gereconstrueerd

en opgezet. Cuvier refereerde er aan als ‘het beest uit Paraguay’.
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orde, kenmerkende gesteenten
neergeslagen zijn: de gesteente-
massa’s die door geognosten 
werden beschreven. Geleidelijk
zouden daarna de continenten
opgerezen zijn en zou de oceaan
door zijn huidige oevers begrensd
worden. 
Omstreeks 1790 ontstond het
idee dat de aarde wellicht een
eigen geschiedenis had. De op -
gra vingen van Pompeii en Hercu-
laneum (eerst onder leiding van
o.a. de Zwitser Karl Weber, later
van diplomaat Sir Richard Hamil-
ton) verschaften monumenten en
infor matie die de Romeinse
geschie denis kon verfijnen. Dat
fungeerde als voorbeeld om de
voormenselijke geschiedenis van
de aarde opnieuw te bekijken aan
de hand van natuurlijke monu-
menten. 
De Luc voelde zich van alle
‘savants’ het meest gebonden aan
het bijbelse historische perspec-
tief. Hij meende dat Gods soeve-
reiniteit geologische gebeurtenis-
sen onvoorspelbaar maakte, zodat

aardtheorieën met een vast uit-
gangspunt onjuist moesten zijn.
Hiermee ondermijnde hij (beden-
ker van het woord ‘geologie’) 
het genre ‘aardtheorie’ dat hij
juist begon om te zetten in ‘aard-
geschiedenis’, want die werd
gesteund door fossielen die hele-
maal niet gelijk leken te zijn aan
nu levende planten en dieren. 
De uitleg over de oorzaak van die
verschillen leidde tot langdurige
en heftige discussies. Waren fos-
sielen misschien tekenen van
leven dat elders nog bestond op
de nog onvolledig onderzochte
aarde van de 18e eeuw? Waren 
ze eindproduct van geleidelijke
verandering of sporen van uitge-
storven leven? 

Mega-tsunami
Geologie, archeologie en biologie
vinden hun ontstaan als weten-
schap als de Franse Revolutie in
alle heftigheid woedt. Daardoor
zijn Frankrijk, de Duitse landen
en Groot-Brittannië van elkaar
geïsoleerd. In de Duitse landen

bleef Werner samen met zijn leer-
lingen (o.a. Von Buch) van grote
betekenis; in Groot-Brittannië was
William Smith belangrijk en in
Londen werd de ‘London Geologi-
cal Society’ gesticht; de eerste
Sociëteit met ‘Geologie’ in zijn
naam. In Frankrijk werden de
aardwetenschappen vooral ge -
dragen door Dolomieu, Cuvier,
Lamarck en Brongniart. Dolomieu
introduceerde, met de tsunami
van Lissabon (1 november 1755)
in gedachten, het concept dat een
‘mega-tsunami’ verantwoordelijk
was voor de laatste grote omwen-
telingen in de aardgeschiedenis
die de voormenselijke van de
menselijke wereld scheidde.
Uit lagen van de vreemde ‘jong-
secundaire’, voormenselijke
wereld direct boven het goed
bekende Krijt, werden steeds
meer beenderen gevonden van
uitgestorven land- en zeedieren.
Het Krijt was goed bekend door
de rijke fossielenoogst die als 
oorlogsbuit van Nederland naar
Parijs was gebracht. 
Werner begon in Duitsland meer
aandacht te schenken aan de
secundaire lagen die door zijn
studenten over heel Europa wer-
den bestudeerd. William Smith
beschreef grote delen van Enge-
land en Wales; zijn werk resul-
teerde in de eerste geognostische
kaart. Ook in Engeland werd aan-
dacht besteed aan het ‘jonge
secundair’. Lagen op het eiland

Wight en aan de zuidkust van
Engeland werden vergeleken met
gesteenten in het Bekken van
Parijs en zo werd het Tertiair
gedefinieerd 
De vrede van Wenen maakte
Europese reizen weer mogelijk.
Het Tertiair wordt bij Bordeaux, 
in de Povlakte en rond Londen
herkend. Von Buch beschrijft
erratische steenblokken in de
Alpen die hij relateert aan grote
modderstromen. Buckland (eerste
hoogleraar geologie in het Angli-
caanse bastion van geleerdheid
Oxford), meent dat een vloedgolf
(de Bijbelse zondvloed) de voor-
menselijke van de menselijke
aardgeschiedenis scheidt en dat
beenderen van ante-diluviaanse
hyena’s in continentale en Engel-
se grotten bijeengespoeld zijn.
Overtuigend fossiele resten van
mensen waren nog niet gevonden
wat de mening versterkte dat de
mens geologisch pas laat ten
tonele verscheen. De periode
waarin de geologie als weten-
schap werd gegrondvest liep ten
einde; het was een rijke tijd.

Tom Reijers 
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17 maart 2008
Darwin Day(s), Koningshof, 
Veldhoven. Informatie:
www.darwincenter.nl

18–19 maart 2008
NAC9, Nederlands Aardwetenschap-
pelijk Congres, Koningshof, Veldho-
ven. Informatie: www.nac9.nl

Tot en met 24 maart 2008
Tentoonstelling Naturalis ‘Earth -
songs’. Luchtfoto’s van Bernhard
Edmaier. Zie ook pagina 17 van
Geo.brief 5 (2007). 

4 april 2008
Symposium georganiseerd door de
Utrechtse Geologen Vereniging (UGV)
met als onderwerp ‘Mass Extinc-
tions’. Informatie: www.uu.nl/ugv

4 april 2008
JOP (Jonge Onderzoekers in de
Paleobiologie)-symposium in
Naturalis, Leiden. Zie pagina 12
van deze Geo.brief. 

7 april 2008
Umbgrove Lecture door Prof.
Gareth Davies, Afd. Petrologie,
VU Amsterdam.
Locatie: Kleine Collegezaal, 
Aardwetenschappen, Universiteit
Utrecht, De Uithof, 15.30 uur.

11 april 2008
Symposium ‘Natuurlijke dynamiek
en duurzame veiligheid in de
delta: Wie houdt Nederland veilig
in een veranderend klimaat’, geor-
ganiseerd door GAIA en NIMF.
Locatie: Naturalis, Leiden. Zie
ook pagina 15 van deze Geo.brief.

1 mei 2008 (Exact date not
known yet)
Integrated Geodynamics seminar
(VMSG). A seminar of Vening Mei-
nesz research School of Geodyna-
mics with Dr. Shin-Chan Han,
Planetory Geodynamics Laborato-
ry (NASA), Greenbelt, USA.

Tot en met 4 mei 2008
Tentoonstelling Naturalis, Leiden
‘Verdwenen tropen van Europa –
fossielen uit de Messelgroeve’.
Informatie: www.naturalis.nl

.agenda

.personalia

.universiteiten

Adreswijziging

Dr. J.C.M. (Jan) de Coo
Voorstraat 8J
2611 JP Delft

Drs. M. (Marc) van Nes
Prins Hendrikplein 13
2518 JB Den Haag

Universiteit Utrecht
E.J. Sens (7 november 2007, bachelor geologie)
E.L. Advokaat (8 november 2007, bachelor geologie)
E. van Zadelhoff (13 december 2007, bachelor geologie)
P. van der Vegt (19 december 2007, master geologie)
J.F. Bijkerk (20 december 2007, bachelor geologie)
L.M. de Vries (20 december 2007, master geologie)
J.B. Wassmer (14 januari 2008, bachelor geologie)
F.M.J. van Lieshout (23 januari 2008, bachelor geologie)

Dr. M.J.P. (Marc) Gouw
De Ganzeboom 212
7433 GC Schalkhaar

Nieuwe leden

Dr. J. van Veen
Schouwweg 53
2243 BE  Wassenaar

– advertentie –
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24 mei 2008
Jaarvergadering KNGMG. Zie ook
pagina 8 van deze Geo.brief.

2 juni 2008
Umbgrove lezing door prof. Jaap
Sinninghe Damsté van Koninklij-
ke NIOZ. Universiteit Utrecht, 
de Uithof, Aardwetenschappen,
Kamer C.008, aanvang 15.30 uur.

Tot en met 24 augustus 3008
Tentoonstelling Museum Volken-
kunde Leiden ‘Als het ijs smelt –
gevolgen voor de bewoners van de
Noordpool’. Informatie:
www.rmv.nl

19 september 2008
Symposium 100 Jaar Geografie in
Utrecht. Zie ook pagina 3 van
deze Geo.brief.

20 september 2008
Alumnidag voor oud-studenten
geografie in Utrecht ter ere van
het eeuwfeest, zaterdag, van
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.internet

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam:
www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: www.weksite.nl/bsc/bodem_water_tekst.html
Centre for Technical Geoscience: www.ctg.tudelft.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: www.darwincenter.nl
GAIA: www2.vrouwen.net/gaia/
Geochemische Kring: www.kncv.nl/website/nl/page313.aspcolor=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Geotechnologie Delft: www.citg.tudelft.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
NWO-ALW: www.nwo.nl/alw
Palynologische Kring: sheba.geo.vu.nl/~palkring/wat_is_PK.htm
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl

10.00–21.30 uur in het Acade-
miegebouw, Domplein 29 te
Utrecht 

20–23 september 2008
KNGMG-excursie Solnhofen-
Nördlingen. Voor meer informatie
zie Geo.brief 1 (2008), pagina 
13 van deze Geo.brief en
www.kngmg.nl

20 november 2008 
KNGMG-conferentie ‘Klimaat:
Feiten, Onzekerheden en Mythes’.
Informatie: www.kngmg.nl

Tot en met 25 november 2008
Tentoonstelling Natuurhistorisch
Museum Rotterdam ‘Het is
gevaarlijk in het Natuurhistorisch
Museum – de sabeltandtijger in
Rotterdam’. Informatie:
www.nmr.nl



De officiële opening van het Internationale Jaar van de Planeet Aarde in Parijs. 



International Year of Planet Earth

Nanne Weber, hoogleraar 
Universiteit Utrecht

De architectuur van twee grote rivieren

Geschiedenis van de aardwetenschappen
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