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Op verzoek van de redactie en
enige toehoorders hierbij een 
uitgeschreven versie van mijn 
slotbeschouwing aan het eind 
van de klimaatconferentie op 
20 november 2008. 

Dames en heren!

Het was een lange dag en ik dank 
u voor uw volharding om die tot het
einde toe mee te beleven. Ik wil
pogen mijn eigen gedachten over
het klimaat kort samen te vatten.

Het is zonneklaar dat er grote
meningsverschillen bestaan als het
over het Aardse klimaat van de na -
bije toekomst gaat, met het IPCC-
rapport, dat zijn extreme presenta-
tie vond in de film “An inconvenient
truth” van Al Gore aan de ene kant,
het minder georkestreerde, maar
luidruchtige kamp van de zoge-
naamde sceptici aan de andere. 
Graag haal ik de spreuk aan die in
mijn ouderlijk huis de eetkamer
opsierde: “Als iedereen het eens is,
heeft niemand nagedacht”; gelukkig
wordt er over het klimaat véél nage-
dacht, maar helaas is de discussie
tussen die denkers niet erg weten-
schappelijk. Er staan te veel ego’s
op het spel, de toon is schamper en
komt erg dicht bij de fatsoensgrens
en het is voor mij duidelijk dat 
geen van de partijen op zal geven.
Al Gore met een nieuwe film onder
de titel “Sorry folks, I was wrong”
is volstrekt ondenkbaar en de 
sceptici zullen ook niet versagen.
De huidige onenigheid komt voort
uit de inherente onzekerheid bij het
voorspellen van het klimaat. Een
systeem met zoveel niet-lineaire,
deels van elkaar afhankelijke varia -
belen leidt tot ‘chaotisch gedrag’ en
dus tot onvoorspelbaarheid. Ik denk
dan ook dat géén van de strijdende
partijen ooit gelijk zal krijgen.
Het wordt pas echt zorgelijk nu de
politici en de economen zich zijn
gaan bemoeien met deze onzekere
zaak. De politici hebben hun eigen

agenda en de economen verdienen
hun brood met het formuleren van
een vrijwel ononderbroken reeks
volstrekt foute voorspellingen. Hun
bemoeienis zal de onenigheid niet
doen verminderen, maar eerder
kwadrateren. 
Ondertussen heeft ook de mening
postgevat dat de mens de baas is
over het klimaat. We vertellen de
burgemeester van Kyoto dat hij
even de thermostaat één of twee
graden lager moet zetten om zo de
opwarming van de Aarde een halt
toe te roepen en denken dat het 
zal lukken. Dit is hoogmoed van 
uitzonderlijke grootte; het doet me
denken aan het meer dan 6000 jaar
oude verhaal van de toren van
Babel. Dat gaat ongeveer als volgt.
De mensheid was na de zondvloed
zich weer aan het uitbreiden en
besloot een stad te bouwen met 
een toren die tot in de hemel reikte.
Zo had iedereen een oriëntatiepunt
en kon men niet over de hele aarde
verspreid raken. Dit ‘centralisme
avant la lettre’ ondersteund door
een krankzinnig ‘toren-tot-in-de-
hemel’ plan wekte echter de arg-
waan op van God, die zich bezorgd
afvroeg wat die hoogmoedige 
mensen nog meer zouden kunnen
bedenken en daarom het plan met
een (Babylonische) spraakverwar-
ring saboteerde. 
En nu denkt men dat we met globale
maatregelen het klimaat de baas
kunnen zijn. Maar ook deze over-
moed wordt verstoord, en wel door
de huidige spraakverwarring, die
helder geïllustreerd wordt door 
het rapport-Veerman en het daarop
volgende gekibbel, dat door de
Fransen zo aardig een ‘dialogue 
de sourds’ genoemd zou worden.

Na deze korte beschouwing blijft 
de vraag: wat moeten we dan doen?
Ik heb vier aanbevelingen.
Ten eerste: wachten. Geen giga-
projecten zoals het serieus voorge-
stelde plan om Nederland 6 meter
op te hogen; geen “je-weet-maar-

.van de voorzitter

Het laatste woord

nooit-en-je-kunt-niet-voorzichtig-
genoeg-zijn” principes, die de deur
openen voor alle denkbare vormen
van geldverspilling. Laten we wach-
ten, tenminste tot 2014, het jaar
van de waarheid volgens de zon-
experts.
Ten tweede: matiging. Het kan niet
goed zijn dat we met zo’n grote
snelheid zoveel onvervangbare
grondstoffen verbruiken. Helemaal
afgezien van de CO2-uitstoot, doet
het me soms pijn dat een schitte-
rend product als aardolie – chemici
kunnen daar met grote ontroering
over spreken – door de natuur 
voorzichtig middels een proces van
miljoenen jaren tot stand gebracht,
vooral gebruikt wordt door het te
verbranden. Schandalig. Het is
alsof we met Louis-XV meubels
onze open haard stoken.
Verder: meer onderzoek. Onze hui-
dige staat van kennis is volstrekt
onvoldoende om ons te onderwer-
pen aan het dictatorschap van 
de daarmee gevoede modellen. 

Zo weten we, bijvoorbeeld, nog 
veel te weinig van onze oceanen,
die toch twee derde van de aarde
bedekken en een belangrijke rol
spelen in de verdeling van warm-
en-koud en nat-en-droog in de
wereld. De maan kennen we beter!
Tenslotte zou men er goed aan doen
minder te twisten en meer naar
elkaar te luisteren. Wetenschap met
als doel een tegenstander onderuit
te halen vervuilt snel; wetenschap
die de waarheid zoekt is beschei-
den en benut alle hulp die te krijg
of te koop is.
Er zitten veel wetenschappers in 
de zaal en ik hoop dat zij er in zul-
len slagen om meer kennis, meer
inzicht en meer overeenstemming 
te verwerven.
Als deze conferentie een beetje
heeft bijgedragen aan het bereiken
van dit doel, dan ben ik al een
tevreden mens.

Peter de Ruiter

.www.kngmg.nl
Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, 
interessante links, ledenlijst etc.

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

Raedts

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.

@ Geef uw email-adres door aan het kngmg @
om ons bestand up-to-date te maken. Stuur een mail met uw naam,

adres, woonplaats, en liefst ook geslacht en voornaam naar kngmg@kivi-
niria.nl met als onderwerp/subject: “actuele gegevens”.

@ Bij voorbaat hartelijk dank! @
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Nieuwe voorzitter KNGMG

De huidige voorzitter van het
genootschap, Peter de Ruiter, 
legt binnenkort zijn functie neer
na meer dan drie jaar voorzitter-
schap. Het bestuur prijst zich
gelukkig Menno de Ruig be reid
gevonden te hebben om hem 
op te volgen.
Menno is in 1964 geboren in
Amsterdam. Na het Barlaeus
Gymnasium ging hij geologie 
studeren aan de Gemeentelijke
Universiteit (GU, nu UvA) te
Amsterdam. Hij studeerde af 
in de richting Tektoniek.
Zijn eerste publicatie, in Geologie
en Mijnbouw (1987), dateert ook
uit die tijd. De faculteit Geologie
aan de UvA werd opgeheven en
Menno promoveerde daarna aan
de VU bij Prof. Cloetingh op de

sedimentatie en tektoniek van 
het Pre-Beticum van Alicante. 
Hij ontmoette ook zijn levens -
partner in deze landstreek.
Na zijn promotie kreeg hij een
baan bij Shell die hem achtereen-
volgens bracht naar Engeland,
Australië, Oostenrijk en Neder-
land. Vanuit deze locatie is hij 
nu Exploratie-manager voor 
Shell in Kazakstan.
Het bestuur is van mening in hem
een voortreffelijke kandidaat te
hebben gevonden. Het ligt in 
de bedoeling hem officieel te
benoemen op de komende 
ledenvergadering die in het voor-
jaar zal plaats vinden.

– advertentie –

.bestuursmededeling

Op donderdag 26 maart 2009 zal de Van Waterschoot van der Gracht-
penning van het KNGMG worden uitgereikt aan Dr W. Schlager.

Plaats: VU University Amsterdam, FALW – Faculteit van Aard- en
Levenswetenschappen, Instituut voor Aardwetenschappen, Sectie 
Sedimentologie en Marine Geologie, De Boelelaan 1085, 1081 HV
Amsterdam

Ter omlijsting van de uitreiking wordt een lezingenmiddag georganiseerd
waar drie gastsprekers zullen ingaan op het thema:

Carbonate Sedimentation in the Indian Ocean: 
The Interaction between Sea Level and Climate

Programma
13:30 Ontvangst Collegezaal F123 (1-e etage FALW, 

VU Amsterdam)
14:00 – 14:15 Welkomstwoord

Vakgroep Sedimentologie John Reijmer
Voorzitter KNGMG Peter de Ruiter

14:15 – 14:45 André Droxler (Rice University Houston)
Early Sea Level Transgressions, Short Opportunity 
for Coralgal Reef Establishment and Growth along 
Siliciclastic Low Latitude Continental Shelf Edge: 
Gulf of Papua Case Study

14:45 – 15:15 Christian Betzler (Universität Hamburg)
Onset of the Monsoon as a Trigger for Partial 
Drowning of the Maldives?

15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:00 Jens Zinke (VU University Amsterdam)

Coral Reefs and Global Change - a Historical 
Perspective from Coral Geochemistry

16:00 – 16:30 Uitreiking Van Waterschoot van der Gracht Penning 
op voordracht van Prof. Dr. Bert Boekschoten

16:30 – 19:00 Borrel, Tuinzaal (Zaal V002), Begane Grond 
Wiskunde – en Natuurwetenschappen faculteit

Allen welkom

Organisatiecomité:
Prof. Dr. John J.G. Reijmer (VU University Amsterdam)
Drs. Peter de Ruiter (Voorzitter KNGMG)
Prof. Dr. Bert Boekschoten (VU University Amsterdam)
Drs. Els Ufkes (VU University Amsterdam)
Dr. Anco Lankreijer (VU University Amsterdam; Bestuur KNGMG)

Verdere informatie:
http://www.geo.vu.nl/~sedimar/sedimar/Welcome.html
En bij het secretariaat Sectie Sedimentologie en Marine Geologie, 
Els Ufkes: tel: 020 – 598 9953

.vwvdg penning

Donderdag 26 maart 2009, VU Amsterdam

Uitreiking van de Van Waterschoot
van der Grachtpenning 2009 aan
Wolfgang Schlager
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.achtergrond

DAP – het Delft 
Aardwarmte Project

De TU-Delft, met de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (A), de warmtekrachtcentrale (B) en de locatie van NAM-boring Delft-8, 1995 (C)

B
A

C



Het plan is om twee putten te boren: een
doublet. Eén put om water met een tem-
peratuur van ongeveer 80 graden op te
pompen uit een zandlaag op een diepte
van 2000 meter en één put om het koude
water weer de grond in te pompen. Beide
putten zullen vanaf één locatie geboord
worden, maar onder een hoek ten opzicht
van elkaar, zodat zij op diepte ongeveer
twee kilometer uit elkaar komen te liggen.
De twee meest veelbelovende formaties
om heet water aan te onttrekken zijn de
Delft Zandsteen (Boven-Jura) en de Rijs-
wijk Zandsteen uit het Onder-Krijt. Per
uur zal er rond de 150 kubieke meter wa -
ter opgepompt worden – 22 duizend bar-
rels per dag – die via een warmtewisselaar
gebruikt gaan worden voor verwarming.
Volgens berekeningen zal het 65 jaar
duren voordat het koude geïnjecteerde
water de ‘warme put’ zal bereiken. Het
project zal een duurzame bijdrage leveren
aan het energieverbruik: de warmtekracht-
centrale gebruikt nu 11 miljoen ku bieke
meter gas per jaar. Het gebruik van geo-
thermie zal een besparing opleveren van
4,9 miljoen kubieke meter gas per jaar,
bijna de helft dus van het huidige 
gasverbruik. 

West-Nederlandbekken
Douglas Gilding, bijna klaar met zijn stu-
die Reservoir Engineering, is als president
van de lustrumcommissie nauw betrokken
geweest bij het ontwikkelen van de geo-
thermieplannen. “Op deze kaart staan de
temperaturen van de Ne derlandse onder-
grond op 2000 meter diepte. We zitten
hier niet in een spectaculair warm gebied.
Onder Noord-Groningen en de Wadden is
het warmer: 85 graden of hoger. Dit komt
onder andere door de aanwezigheid van
grote zoutafzettingen in de ondergrond. 
In het zuiden, waar de resten van het 
London-Brabantmassief in de ondergrond
liggen, is het kouder: tussen de 70 en 
75 graden, op sommige plekken zelfs
lager. Onder Delft gaan we uit van een
temperatuur tussen de 75 en 80 graden.”
Er is in het gebied rond Delft veel onder-
zoek gedaan: net ten oosten van Zoeter-

meer ligt het Moerkapelleveld waar olie
gewonnen werd uit de Delft Zandsteen;
bij Rijswijk werd olie gewonnen uit de
Rijswijkformatie en ten zuiden van Den
Haag, bij Monster, is olie en gas geprodu-
ceerd. Al deze velden zijn inmiddels in -
gesloten. “De NAM heeft ons voor dit 
project toestemming gegeven om gebruik
te maken van haar geologische database.
Wij hebben de beschikking over een groot
aantal boringen uit de directe omgeving,
de seismiek, ook informatie die niet
openbaar is. Ondanks dat we beperkt zijn
in wat we mogen publiceren, is er een
klein gebied waarvan we alle data en
resultaten mogen laten zien.”
In de Laat-Jura, het Vroeg-Krijt, de perio-
de waarin de Delft en Rijswijk zanden
afgezet zijn, bestond Nederland uit 
een aantal noordwest-zuidoost lopende
bekkens. Het gebied rond Den Haag en
Delft maakte deel uit van het West-
Nederlandbekken dat aan de zuidwest
kant begrensd werd door het Londen-
Brabantmassief, in het noordoosten door
het Zandvoorthoog. Noordoost van het
Zandvoorthoog lag het kustnabije mariene
Breeveertienbekken. Deze bekkens waren
ontstaan in de Midden-Jura tijdens een
periode van rek en strike-slipbewegingen.

In het West-Nederlandbekken vormden
zich continentale afzettingen in een sys-
teem van vlechtende rivieren: de Delft
Zandsteen. Tijdens de Late Jura vond
opheffing plaats en tegelijkertijd een
eustatische zeespiegeldaling, waardoor 
er plaatselijk discordante contacten zijn
tussen Jura- en Krijtafzettingen. Daling
van het gebied daarna zorgde voor het
binnendringen van de zee vanuit het
noordwesten met de afzetting van een
opeenvolging van kustnabije mariene zan-
den: de Rijswijk Zandsteen. Deze forma-
tie bevat de belangrijkste oliereservoirs in
West-Nederland. Vervolgens werd een dik
pakket mariene kleien afgezet, die regio-
naal als top seal dienen, met daarop de
Texel en Ommelanden Chalk. 

Composiet
Het toepassen van geothermie is, zeker in
de Haagse regio, geen nieuw fenomeen.
Tuinbouwbedrijf A en G van der Bosch in
Bleiswijk gebruikt sinds 2008 aardwarmte
om zijn kassen te verwarmen. Een nieuw-
bouw- en renovatieproject in Den Haag-
Zuidwest gaat aardwarmte toepassen om
de wijk te verwarmen. Het vernieuwende
van DAP zit hem niet in de geothermie
zelf, maar in de boortechniek en het
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Geothermische energie was een van de hoofdpunten van het 23ste lustrum eind november 2007 van de Mijn-

bouwkundige Vereeniging, de studievereniging van Technische Aardwetenschappen van de TU-Delft. Een van

de activiteiten toen was het Delft Aardwarmte Project, DAP, dat de mogelijkheden zou verkennen om aard-

warmte te gebruiken voor de verwarming van universiteitsgebouwen. Nu ligt er een uitgewerkt plan – econo-

misch haalbaar, technisch vernieuwend en wetenschappelijk interessant – om heet water uit de diepe onder-

grond te gebruiken in de warmtekrachtcentrale op het TU-terrein.

De ondergrond van Delft met seismisch profiel, proefboringen in de omgeving, de locatie van Delft-8

en de twee voorgestelde putten voor het aardwarmteproject.



gebruik van een composiet (kunststof) ver-
buizing om de put te boren. Daarnaast
wordt het systeem in de reeds be staande
energie-infrastructuur opgenomen en dus
niet als ‘stand-alone’-voorziening. Gilding:
“Bij de klassieke boormethode begin je
met een beitel met een grote diameter. Je
boort tot een bepaalde diepte, haalt beitel
en boorstang eruit, stopt een stalen ver-
buizing (de casing) in het gat ter verstevi-
ging, en vult de ruimte tussen buis en
ondergrond op met beton. Je boort dan
verder met een beitel met een kleinere
diameter die door de casing past. Dit her-
haalt zich tot je op diepte bent, waardoor
het boorgat een soort telescoop wordt. Wij
gaan een boortechniek toepassen waarbij
de beitel niet door een boorstang aange-
dreven wordt, maar door een motor onder-
aan de ver buizing. Motor en beitel (met
‘ingeklapte pootjes’) kunnen naar boven
gehaald worden door de casing. Het is dus
niet nodig om met iedere nieuwe beitel
een hele boorstang eruit te halen. Daar-
naast willen wij geen stalen, maar kunst-
stof verbuizing gebruiken. Deze buis
bestaat uit een aantal lagen kunststof van
verschillende samenstelling. Het materi-
aal is speciaal voor dit project ontwikkeld.
Het grote voordeel is dat kunststof veel
lichter is dan staal. Je hebt dus een veel
minder zware, en daardoor veel kleinere,
boorinstallatie nodig. Een boortoren voor
een stalen verbuizing moet minimaal 130
duizend kilogram kunnen tillen. Dit is een
typische ‘olie & gas’ toren met overeen-
komstige kosten. Voor de composietver-
buizing volstaat een installatie die 
40 ton kan tillen. Een machine die hei -
palen de grond in boort volstaat en die 
is veel goedkoper. De winst zit dus in 
het gebruik van veel minder zwaar 
materiaal.”

Kenniscentrum
Het lustrumproject van de Mijnbouwkun-
dige Vereeniging begon met studies van
twee bachelorstudenten naar de economi-
sche en praktische haalbaarheid van het
gebruik van geothermie. Een van hen won
hiermee de 2e prijs bij de Shell Bache-
lor/Master Awards. Het Delft Aardwarmte
Project is daarna in anderhalf jaar uitge-
groeid tot een volledig uitgewerkt plan
dat energieleverancier Eneco mogelijk 
wil gaan uitvoeren. Gilding vindt het een
mooi voorbeeld hoe een relatief simpel
idee, begonnen met een haalbaarheids -
onderzoek van twee studenten, is uitge-
groeid tot een project dat door de ont -
wikkeling van nieuwe technologie econo-
misch haalbaar is en ook daadwerkelijk

uitgevoerd gaat worden. “Eneco is bereid
ons toegang te geven tot de put voor
wetenschappelijk onderzoek en stelt alle
meetgegevens beschikbaar die bij pro-
ductie worden opgeslagen. Af en toe, bij
voorkeur tijdens de zomer, zal het project
stilgezet worden voor onderhoud. Deze
‘shut-down’ mogen wij gebruiken om
wetenschappelijke experimenten uit te
voeren. Wij hopen zo een kenniscentrum
voor geothermie op te bouwen; een plek
waar mensen naar toe gaan als er proble-
men zijn met hun installaties. In West-
Nederland zijn het op dit moment met
name de Delft- en Rijswijkzanden die
interessant zijn voor geothermie. DAP wil
de Delftzanden gaan gebruiken. Wij willen
de tuinders ondersteunen dat ook te doen
door onze geologische kennis be schikbaar
te stellen. Daarnaast wordt ook al gefiloso-
feerd over het ge bruik van diepere forma-
ties, waardoor het eventueel mogelijk is
om elektriciteit te gaan produceren.”

CO2
Met het plan voor een doubletsysteem
uitgewerkt en bijna in uitvoering wordt nu
nagedacht over nieuwe mogelijkheden.
Een van de ideeën is om samen met het
koude water ook CO2 in de zanden terug
te pompen. Een conventionele stalen ver-
buizing heeft grote problemen met CO2
door de sterk corrosieve eigenschappen
van het gas in water. Gilding: “CO2 met
water heeft een pH van 1: het staal wordt
gewoon weggevreten. Met kunststof heb
je dat probleem niet. Wij willen kijken of

CO2 opgelost in water teruggepompt kan
worden in het reservoir. Dat is veiliger
dan het injecteren van pure CO2, want de
CO2 blijft zo in oplossing in het reservoir.
Injectie van pure CO2 geeft een CO2-bel
in het reservoir. Onze technologie biedt
de zekerheid van de bestaande seal bo -
ven het reservoir en het feit dat CO2 sta-
biel opgelost is in water. Hoe water met
opgelost CO2 zich exact zal gedragen, of
het gaat zakken of stijgen in het reservoir
is nog niet bekend. Wat het effect zal zijn
op de doorbraaktijd, weten wij ook niet.
Om deze vragen te beantwoorden wordt
nu een literatuurstudie uitgevoerd.” 
Gilding vervolgt: “Op dit moment is onze
eerste prioriteit het realiseren van een
goed draaiend geothermisch doublet. Pas
daarna gaan wij verder met het maken
van nieuwe plannen, zoals CO2-injectie
en geothermie om elektriciteit op te wek-
ken. Wij hebben ideeën genoeg om labo-
ratoriumexperimenten uit te voeren. Wij
hebben materiaal en apparatuur in huis.
Het zou mooi zijn om meetinstrumenten
in de verbuizing te stoppen: geofoons,
temperatuursensoren, sensoren die het
dual-Thompsoneffect meten. Want als
koud water in warm gesteente komt, kan
er een barstje ontstaan, waardoor er een
knalletje ontstaat en dat zou te meten
moeten zijn. Maar eigenlijk willen wij er
een glasvezelkabel in zetten, zodat je
constant kunt meten. Een eeuwigdurend
experiment en continue well test dus.”

Aukjen Nauta
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Schema van het project met doubletsysteem, warmtewisselaar en CO2-injectie in de ‘koude’ put. 
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Vier jaar geleden ontving Schlager de
Twenhofelmedaille, de hoogste onder-
scheiding van de SEPM (Society for 
Sedimentary Geology in de USA). Toen
was hij ervan overtuigd dat er als sedi-
mentoloog niets meer te wensen was.
Maar dat blijkt niet waar te zijn. Dit jaar
krijgt hij de Van Waterschoot van der
Grachtpenning, net zo’n mooie prijs,
maar wel een met een andere betekenis.

Vierkant geroosterd
“De Twenhofelmedaille krijgt iemand 
voor wat hij in zijn vak – de sedimentaire
geologie – bereikt heeft. Het is een prijs
van de internationale sedimentaire
gemeenschap voor bijzondere prestaties
binnen dat vak. De Van Waterschoot van
der Grachtpenning hoort bij de Neder-
landse aardwetenschappelijke wereld; 
hij staat voor een andere traditie. De pen-
ning beslaat het hele vakgebied, de aard-
wetenschappen in al haar facetten, en
wordt gegeven aan een aardwetenschap-
per die nationaal veel voor het vak in de
volle breedte heeft betekend. Ik ben erg
blij dat ik hem krijgen mag.”
Schlager, Oostenrijker van geboorte en
opgegroeid in Salzburg, woont sinds hij
aan de VU verbonden is in de Haarlem-
mermeerpolder. Volgens zijn zeggen de
plek met de platste bodem van de wereld,

.voetlicht

Van Waterschoot van der Grachtpenning voor Wolfgang Schlager

‘Iedereen moet iets
weten over het 
systeem Aarde’
Professor dr Wolfgang Schlager, emeritus-hoogleraar sedimentaire geologie aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam krijgt dit jaar de Van Waterschoot van der Grachtpenning. Hij ontvangt deze prijs, de hoogste 

binnen de Nederlandse aardwetenschappelijke wereld, voor zijn bijdrage aan het Nederlandse onderzoek 

aan carbonaatsystemen. De penning zal op 26 maart uitgereikt worden op de VU-Amsterdam.

Wolfgang Schlager.



zes meter onder zeeniveau, waar alles
glibberig is en de wegen vierkant geroos-
terd zijn net als in Amerikaanse steden.
“Toen wij hier kwamen in 1985, heb ik
mijn vrouw gezegd: voor een jaar, echt
niet langer. Maar wij wonen er nog
steeds. Wij hebben een heerlijk huis, 
een ruime tuin met grote bomen, een
park vlakbij en onze kinderen wonen 
ook niet ver.”
Het contrast tussen het bergachtige Oos-
tenrijk en het vlakke Nederland laat zijn
sporen na in de samenlevingen en in de
manier waarop de wetenschap beoefend
wordt, vindt Schlager. “Het gevaar voor
overstromingen heeft Nederland er van
oudsher toe gedwongen om samen te 
werken en veel kapitaal vrij te maken om
de problemen op te lossen die de natuur
dit land oplegt. Het gevecht tegen het
water heeft een maatschappelijke struc-
tuur doen ontstaan waarbij bijvoorbeeld
de mannen bij hoogwater hun gezin in 
de steek moeten laten om de dijken te
bewaken. Zoiets bestaat nauwelijks in 
de bergachtige gebieden van Oostenrijk
(of Beieren). Daar vormt de familie de
basis. Er wordt gewerkt op de boerderij
met het gezin en de landarbeiders. Is er
brand, dan komt iedereen helpen. Is die
geblust, dan gaat iedereen weer naar zijn
eigen huis. Zelfs geologische expedities
zijn relatief klein. Nederland heeft een
voorkeur voor wetenschapsbeoefening 
in grote projecten, in grote organisaties
en met veel overleg. Jullie hebben een
deugd gemaakt van overleg voeren en
compromissen sluiten. Ik ken geen land
dat zo spanningsvrij is, al zal niet iedere
Nederlander het met me eens zijn. 
Er wordt hier wel ruzie gemaakt, maar
met handschoenen aan.”

Momentopname
De plek waar je opgroeit, bepaalt volgens
Schlager de manier waarop je naar de
natuur kijkt en aardwetenschap beoefent.
Natuurlijk is de basis overal dezelfde,
maar als hij lesgeeft in Salzburg, waar 
hij gastdocent is, dan gaat het over ge -
bergten en gesteenten, de getuigen van
processen uit het verleden. “Wil je in
Nederland iets weten over oude of meta-
morfe gesteenten, dan moet je boren. 
Het onderzoek hier richt zich dan ook
met name op sedimentatie- en erosie-

processen. Wat gebeurt er in het water,
wat gebeurt er in de lucht, wat blijft er
over aan sediment, hoe ziet het er uit?
Dat zijn momentopnamen, maar het geeft
je wel de gelegenheid om proces en pro-
duct aan elkaar te koppelen. Hoe hard
waaide de wind, uit welke richting kwam
hij, wat voor materiaal lag er op het zand,
hoe ziet het laagje eruit dat op hetzelfde
moment vlakbij in zee is neergelegd. Als
ik onderzoek doe aan een levend koraal-
rif, dan kan ik de carbonaatverzadiging,
de saliniteit en de temperatuur van het
zeewater meten. Ik zie hoe het rif groeit
onder die specifieke omstandigheden.
Dat zijn cruciale observaties om fossiele
riffen te bestuderen. Omdat Nederland
zo’n lange mariene traditie kent – en een
groot gebrek aan hard gesteente – levert
het een belangrijke bijdrage aan dit soort
onderzoek.”
Rode draad door Schlagers carrière zijn
carbonaten in alle vormen en maten:
gesteenten die uitstekende, maar wispel -
turige, reservoirs kunnen vormen voor olie
en gas. Met name riffen en kalkplateaus
– fossiel en recent – hebben zijn speciale
belangstelling. “Mijn grootste fascinatie
ligt in het begrijpen van het integrale sys-
teem. Hoe gedragen grote kalkplateaus
als de Bahama’s zich? Tegenwoordig is
dat heel goed vanuit de ruimte te bestu-
deren. Duizenden meters zeebodem zijn
daar opgebouwd uit carbonaatmateriaal,
tot bijna aan de zeespiegel. De afstand
tussen de plateaus en het zeeoppervlak is
niet meer dan enkele meters. Het zicht-
bare licht kan tot die diepte doordringen
en wordt gereflecteerd door het sediment.
Je ziet op satellietbeelden dus niet alleen
een blauwe oceaan, maar allerlei kleur-
schakeringen. Je kunt de plateaus daad-
werkelijk zien.”

Sequentie-stratigrafie
Schlager is niet meer betrokken bij groot-
schalige onderzoeken of grote program-
ma’s. Dat heeft hij lang genoeg gedaan
bij Shell (1971–1974), de Rosenstiel
School of Marine and Atmospheric 
Science van de University of Miami
(1974–1985), waar hij onder andere
chief scientist was van de eerste reis van
het boorschip de Joides Resolution, en
als hoogleraar aan de VU (1985–2002).
Nu houdt hij zich bezig met theoretisch

onderzoek, onder ander gericht op
sequentie-stratigrafie.
“Sequentie-stratigrafie is een begrip uit
de olie- en gasindustrie. Het idee erach-
ter is dat een sedimentair systeem, bij-
voorbeeld een marien kalkplateau, direct
reageert op zeespiegelveranderingen. Een
kalkplateau heeft een platte bovenkant
die dicht onder de waterspiegel ligt en
een steile helling die naar beneden toe
steeds vlakker wordt. Dikke riffen en pla-
teaus ontstaan op plekken waar tektoniek
zorgt voor een daling van de zeebodem.
Het koraal groeit om die daling bij te 
houden. Het gewicht van het gesteente
zelf zorgt daarna voor verdere daling 
van de zeebodem. Naast deze lange-
termijnbeweging zijn er ook korte-termijn-
fluctuaties in de zeespiegel door variaties
in het klimaat. Bij een zeespiegeldaling, 
zal de top van het platform boven water
komen, niet verder groeien en afbrokke-
len. Op de helling van het platform zal,
afhankelijk van de stand van het zee -
niveau, een nieuw rifje gaan groeien.
Gaat het zeeniveau weer stijgen, dan zal
dat kleine ‘broertje’ ingebouwd worden
door de nieuwgroei van het grote rif. 
Maar het zal altijd te zien blijven in de
seismiek en terug te vinden zijn in ont-
sluitingen. Wij kunnen de zeespiegel -
curve reconstrueren met behulp van die
vazalrifjes. Die kennis kunnen we daarna
gebruiken om ‘voorwaarts’ te denken.
Want, hebben we nog geen boringen ge -
zet in een rif, maar herkennen we wel de
karakteristieke geometrie van een vazal-
rifje in de seismiek, dan weten we dat er
een lage zeespiegelstand is geweest en
kunnen we er vaak een ouderdom aan
geven. Sequentie-stratigrafie heeft sinds
eind jaren ’70 wetenschappelijk veel aan-
dacht getrokken. Het heeft een grote bij-
drage geleverd aan de reconstructie van
het verleden.” 

De mens
Voor geologen is daar sinds kort een nieuw
aspect aan toegevoegd: de CO2 die de
mens in de atmosfeer brengt. Schlager:
“Als het CO2-gehalte in de atmosfeer toe-
neemt, zal er ook meer CO2 in de oceaan
opgenomen worden. Daardoor raakt het
oceaanwater minder ver zadigd met 
calciumcarbonaat, waardoor dat zal gaan
oplossen. In zwak verzadigd of onderver-
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zadigd zeewater zijn er nog steeds orga-
nismen die calciumcarbonaat kunnen
laten neerslaan, maar alleen zeer lokaal 
in hun eigen cellen. Gaat het organisme
dood, dan zal de kalk weer oplossen. 
De laatste 500 miljoen jaar heeft het
CO2-gehalte in atmosfeer en oceaan sterk
gevarieerd. Organismen hebben zich daar-
aan steeds aangepast. De belangrijkste
vraag nu is welk effect ‘ons eigen’ CO2
heeft op levende riffen en kalk plateaus.”

Geneeskunde
De invloed van de mens op de aarde
neemt gestaag toe. Schlager vindt het
belangrijk dat meer mensen enig begrip
ontwikkelen hoe de aarde in elkaar zit.
Hij vindt het de taak van de aardweten-
schapper om die kennis over te dragen.
“Daarvoor moeten wij naar de geneeskun-
de kijken,” vindt hij. “Die betrekt haar
analytische apparatuur direct uit de
natuurkunde. De scheikunde levert de
medicijnen. Maar als wij ziek zijn en een

MRI-scan nodig hebben, dan gaan we
niet naar een natuurkundige, maar wel
naar een arts, de expert voor het ‘systeem
mens’. Dat moeten wij ook nastreven als
het gaat om de aarde. Wij moeten ons
profileren als experts voor het system
Aarde. De mens zoekt steeds intensiever
naar delfstoffen. Wij gebruiken de aarde
om bouwwerken in te verankeren en tun-
nels in aan te leggen. Wíj zijn de experts
als het gaat om de aarde en die informa-
tie moeten wij doorgeven. De meeste
mensen weten hoe het zit met hoge
bloeddruk, verzadigde en onverzadigde
vetzuren en cholesterol. Dat is artsen
gelukt. Zover zijn wij nog lang niet. Maar
het is aan ons om uit te leggen dat de
aarde een systeem van interactieve com-
ponenten is – de lagen of sferen. Ieder-
een zou moeten weten dat er convectie 
is in kern, mantel en aardkorst. Dat die
beweging van materiaal in gang gebracht
wordt door differentiële verwarming, dat
er uitwisseling plaatsvindt van massa en

energie tussen deze lagen. Wij kunnen
niet net als een ingenieur precies uitleg-
gen hoe een apparaat in elkaar zit en
welke eigenschappen het heeft. Ons sys-
teem is door de natuur gemaakt. Wij heb-
ben met grote onzekerheden te maken.
Maar met alles wat wij uit de aarde
halen, in de bodem stoppen, èn in de
atmosfeer brengen, is enige basiskennis
van het systeem Aarde onontbeerlijk voor
iedereen.”

Aukjen Nauta

De Van Waterschoot van der Grachtpen-
ning zal op donderdag 26 maart uitge-
reikt worden. Het programma op pagina 3
van deze Geo.brief.

Blue Hole, Lighthouse Reef, Belize.



De grote ‘angular unconformity’ scheidt de
onderliggende fluvio-deltaïsche organisch-
rijke schalies en zandstenen van de Horton
Groep (Tournasien, ca. 330 ma) van de
overliggende fluviatiele conglomeraten 
van de Wolfville Formatie (Boven-Trias, 
ca. 200 ma). Omdat de ‘unconformity’ 
ca. 15 graden helt, kun je hem bij laag
water vanuit een klein vliegtuigje ook heel
mooi in het horizontale vlak ontsloten zien,
een perfecte illustratie van ‘strike and dip’
voor de eerste-jaars studenten met wie we
hier regelmatig naartoe gaan.
In het Tournaisien lag Nova Scotia 
ongeveer op de evenaar. De sedimenten
van de Horton Groep maken deel uit van 
het grote Noord-Amerikaanse – Europese
steenkoolbekken en zijn rijk aan fossiele
flora en fauna. Groepen rechtopstaande
bomen zijn geen zeldzaamheid, en er is
een enorme diversiteit aan sporenfossie-
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.de ontsluiting | Nova Scotia, Canada: 45º13’25”N / 64º04’16”W

Moeilijk te fotograferen deze klassieker. De ontsluiting is op het westen geëxposeerd, en dat betekent dat je

alleen een goede foto kunt maken in de namiddag, en dan alleen in voor- en najaar als de zon niet al te hoog

staat, zodat je genoeg contrast hebt. En bovendien moet het, om genoeg afstand van de klif te hebben, ook

nog laag water zijn. Maar in Minas Basin, waar het getij gemiddeld 14 m is, duurt ‘laag water’ maar héél kort.

Ik was dus blij dat het eindelijk redelijk lukte afgelopen herfst.

RAINY COVE: een 
Carboon-Trias ‘angular
unconformity’

De Wolfville Formatie in de Rainy Cove ontsluiting.

len, waaronder ’s werelds oudste amfibie-
sporen (http://earthnet-geonet.ca/vft/ns/
bluebeach/fossils_e.php). De Horton
Groep is iets ouder dan de Cumberland
Groep, iets verderop in Nova Scotia, waar -
in de ‘Joggins fossil cliffs’ zijn ontsloten,
al beroemd sinds Lyell en Darwin en sinds
dit jaar ook op de UNESCO Werelderfgoed -
lijst (http://jogginsfossilcliffs.net/). De Hor-
ton Groep werd hier spectaculair gedefor-
meerd tijdens de Hercynische orogenese,
wat het contrast van de ‘unconformity’ extra
accentueert, want de Wolfville Formatie
helt alleen maar een beetje. Wie meer wil
weten van de deformatie, verwijs ik naar
http://www.ualberta.ca/~jwaldron/nsfield-
trip/HortonCheverie.htm
Na de Hercynische deformatie gebeurde
er lang niets, terwijl dit stukje continen-
tale plaat langzaam noordwaarts schoof.
Het Hercynisch gebergte, dat waarschijn-

lijk niet hoger dan 2500 m was in deze
regio, erodeerde langzaam, resul terend 
in het landoppervlak dat nu de ‘unconfor-
mity’ vormt. Ergens in die lange 130 mil-
joen jaar vond de grote Perm-Trias extinc-
tie plaats. Daar is in Nova Scotia niets
van te vinden, deze hele landmassa was
gedurende al die jaren een ‘bypass’ zone
voor sedimenten. 
In de late Trias vinden we de eerste 
indicaties voor het opbreken van Pangea
als extensietektoniek de Bay of Fundy
begint te openen en daling initieert (de
opening van de Atlantische Oceaan ver-
schuift uiteindelijk naar de huidige ‘rift’
ten oosten van Nova Scotia; de Bay of
Fundy, waar Minas Basin een zijtak van
is, is nu een klassieke ‘aulacogen’ of 
‘failed rift’). In de late Trias is er weer
voor het eerst ‘accomodation space’ voor
sedimenten. Nova Scotia is dan aangeko-



Basin, zijn ook weer een fossiele schatka-
mer, want hier worden ’s werelds vroegste
reptielen en dinosaurussen gevonden.
Afgezien van veel onderzoek, is er ook
een museum dat zich daar speciaal op
richt (http://museum.gov.ns.ca/fgm/en/
home/default.aspx)

DE Ontsluiting dus, en dan heb ik het
nog niet eens gehad over het aangrenzen-
de wad, een spectaculaire plaat (zie
Google Earth!), die precies anderhalf uur
lang droog ligt en waar natuurlijk elke
sedimentoloog in vervoering kan raken. 

Elisabeth Kosters, eckosters@hotmail.com
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De Rainy Cove ontsluiting met de discordantie in het rechter deel van de wand.

De immense zandbanken van de Wolfville Formatie bij laag water. 

men op ca. 15ºNB, en heeft een woes -
tijnklimaat. De sedimenten van de Wolf-
ville Formatie (totaal ruim een kilometer
dik) bestaan uit 10–15 m dikke pakket-
ten van grove zandstenen en conglomera-
ten van vlechtende rivieren, afgewisseld
met tamelijk zeldzame fijnkorreliger
‘overbank’ faciës. Amper een spoor van
leven te bekennen. De rivieren waren
waarschijnlijk tientallen kilometers breed, 
en één van de vragen is hoe dat mogelijk
was, aangezien – theoretisch – het ach-
terliggende gebergte niet hoog genoeg
was om een dergelijk riviersysteem te
voeden. De immense zandbanken in deze
rivieren zijn extreem goed gepreserveerd
en bij laag water perfect ontsloten. Aan
de Wolfville Formatie wordt o.a. gewerkt
door een post-doc van de Universiteit van
Aberdeen die hier al drie zomers veldwerk
deed, gefinancierd door Nederlands
grootste oliemaatschappij. Wie er meer
van wil weten, http://www.abdn.ac.uk/
~gmi460/ index.html (klik door naar
‘Triassic project’). De nog latere Trias-
sedimenten (de vlechtende rivieren zijn
dan vervangen door een groot playa-
meer), prachtig ontsloten rond heel Minas



“In het gehele kwartair drong de zee in
Nederland op verschillende tijdstippen
nu eens hier, dan eens daar, naar bin-
nen”.
“Bij de benamingen van de verschillende
diluviale zones in den ondergrond van
Nederland is men soms in te veel bijzon-
derheden afgedaald”. 

Deze stellingen bij het proefschrift van
J.F. Steenhuis (1916) sluiten goed aan op
de thema’s die ik in mijn op 19 februari
2009 te verdedigen dissertatie behandel.
De kern van het onderzoek is gericht op
de Boven-Pliocene en Onder-Pleistocene
afzettingen van het Rijn-Maassysteem
waarvan, vooral in het zuidoosten van
Nederland, een belangrijk deel bewaard
gebleven is. De stellingen van Steenhuis
gaan over paleogeografie en stratigrafie en

mijn onderzoek bewijst dat het na krap
100 jaar nog altijd de moeite waard is om
die aspecten van de geologie van Neder-
land te bestuderen. 

Lithostratigrafie
Bij het gebruik van de nieuwe litho strati -
grafische indeling spelen vooral de litho-
logische samenstelling, de sediment-
petrografische karakteristieken (her-
komstgebieden) en de lithostratigrafische
positie een rol. Voor de Onder-Pleistocene
afzettingen van het Rijn-Maassysteem en
van verschillende in België ontspringende
rivieren heeft dat geleid tot twee nieuwe
formaties. De Formatie van Waalre bevat
alle gemengde Rijn-Maasafzettingen be -
nedenstrooms van de confluentie in het
westen van de Nederrijnse Laagvlakte.
Deze Rijn-Maasafzettingen hebben een
instabiele zware-mineraleninhoud en lig-
gen tussen de Laag van Reuver en de
basis van de Formatie van Sterksel. De
Formatie van Stramproy omvat alle afzet-
tingen van de Belgische rivieren met de -
zelfde stratigrafische positie en heeft een
stabiele zware mineralen inhoud. Beide
eenheden zijn macroscopisch goed van
elkaar te onderscheiden en de begrenzen-
de niveaus vormen belangrijke en goed
traceerbare horizonten in het grootste
deel van de Nederrijnse Laagvlakte en het
aangrenzende gebied in Zuid-Nederland.
De vertrouwde namen als Formatie van
Tegelen en Formatie van Kedichem zijn
door de nieuwe indeling verdwenen om -
dat de inhoud van die oude eenheden
sterk afwijkt van de nieuw eenheden. 
De afzettingen van beide riviersystemen
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.promotie

Rijn, Maas en 
Belgische rivieren

Zuid-Noord georienteerd profiel langs de verschillende groeves in het grensgebied bij Tegelen-

Maalbeek. Het profiel is geconstrueerd op basis van boor- en sondeergegevens (rode grafieken zijn

conusweerstanden). De kleiige afzettingen aan de bovenkant van de Formatie van Waalre (donker-

paars) zijn in diverse groeves bij regelmaat ontsloten.

In zijn zojuist verschenen proefschrift onderzocht Wim Westerhoff aspecten van de Laat-Pliocene en 

Vroeg-Pleistocene rivierontwikkeling. Onderstaand geeft hij een beknopte samenvatting van zijn werk.



(Rijn-Maas en de Belgische rivieren)
komen voor een deel naast elkaar voor.
Uit de karteergegevens in de Roerdalslenk
is bovendien gebleken dat er meerdere
inschakelingen bestaan van door de Belgi-
sche rivieren aangevoerd sediment in de
afzettingen van het Rijn-Maassysteem. 
De basis van de Formatie van Waalre
wordt gekenmerkt door een markante
omslag in zware-mineralensamenstelling
van bijna volledig stabiel (het kenmerk
van de onderliggende Kiezelöoliet Forma-
tie) naar bijna volledig instabiel. Deze
omslag is het gevolg van de uitbreiding
van het stroomgebied van de Rijn naar
het zuiden van Duitsland en het Alpen-
gebied die tijdens het Laat-Plioceen heeft
plaatsgevonden. De afzettingen waarin 
de omslag geregistreerd is, zijn al langer
bekend in het Duitse deel van de Neder-
rijnse Laagvlakte en worden daar Oebel
Beds genoemd. Deze afzettingen zijn
gevormd tijdens Laat-Plioceen en bevin-
den zich stratigrafisch boven de Laag van
Reuver, een komkleiafzetting aan de
bovenkant van de Kiezelöoliet Formatie.
Uit de karteerresultaten in de Roerdal-
slenk is gebleken dat restanten van met
de Oebel Beds correleerbare afzettingen
tot in de omgeving van Eindhoven kun-
nen voorkomen.

Tegelen-Maalbeek 
Een deel van de fluviatiele afzettingen uit
het Boven-Plioceen en Onder-Pleistoceen
is ontsloten in diverse groeves langs de
Nederlands-Duitse grens ten zuiden van
Venlo. Het zijn de referentiesecties voor
enkele etages van het Vroeg-Pleistoceen
(m.n. Tiglien en Eburonien). Daarbij gaat
het vooral om de kleiige afzettingen waar-
in in de loop der jaren veel fossiele resten
van schelpen, kleine en grote zoogdieren
en plantenresten zoals, bladeren, zaden
en hout gevonden zijn. De chronostrati-
grafische interpretaties zijn vooral geba-
seerd op in de kleien aanwezige stuif-
meelkorrels (pollen). De ontsloten fijn -
korrelige afzettingen komen in hoofdzaak
voor aan de bovenkant van een 15 tot 
30 m dik pakket rivierafzettingen met
een grofzandige basis en een tot 10 m
dik kleiig topsysteem. In die fijnkorrelige
toplaag onderscheiden we drie faciës -
typen: komkleien met hier en daar een
bodemhorizont en dunne veenlagen, 
sterk gelaagde kleiige opvullingen van
afgesneden meanderbochten en crevasse-
afzettingen. Het geheel van de fijnkorreli-
ge rivierafzettingen wordt geïnterpreteerd
als het eindstadium van de fluviatiele
sequentie die in het grensgebied bewaard

is gebleven. Vergeleken met gegevens van
(sub)recente riviersystemen wordt de tijd
nodig voor afzetting van het fijnkorrelige
topsysteem op ca 10 – 20 Ka jaar
geschat. 
Het kernprobleem is dat de extrapolatie
van de palynologische gegevens uit het
fijnkorrelig topsysteem zijn opgeschaald
naar een relatieve lange periode van ca.
400 à 700 Ka. Traditioneel worden drie
pollenzones voor het Tiglien onderschei-
den, respectievelijk, T-A, T-B en T-C.
Deze pollenzones komen alle drie voor 
in het fijnkorrelige topsysteem. Als de
chronostratigrafische interpretaties cor-
rect zijn, moeten we een wel zeer lange
periode voor de vorming van de kleiige
toplaag aannemen. De sedimentaire ont-
wikkeling en de samenhang tussen de
verschillende faciës wijzen erop dat een
dergelijke lange tijdsduur onwaarschijn-
lijk is. Wel laten de pollengegevens een
duidelijke relatie met de faciëstypen zien,
terwijl we ook invloeden van klimaatver-
andering waarnemen. Onduidelijk blijft
met welke van de vele klimaatcycli uit
het Vroeg-Pleistoceen dat gecorreleerd
kan worden.

Rivierontwikkeling
Gebaseerd op de nieuwe lithostratigrafi-
sche indeling is een reconstructie ge -
maakt van de rivierontwikkeling in het
Vroeg-Pleistoceen. Rijn, Maas en vanuit
België komende rivieren hebben in de
Roerdalslenk meer dan 100 m dikke pak-
ketten met grind, zand en klei afgezet.
De bijdrage daaraan van de Belgische
rivieren speelt al vroeger dan tot nu toe is
aangenomen een belangrijke rol. Al kort
na het begin van het Pleistoceen verlaten
Rijn en Maas het zuidelijk deel van de
Roerdalslenk (zuidoostelijk van Eindho-
ven) en wordt de accommodatieruimte
daar opgevuld met een ongeveer 100 m
dik sedimentpakket dat is afgezet door de
Belgische rivieren (Formatie van Stram-
proy). Gedurende het gehele Vroeg-Pleis-
toceen stroomde de Maas door het dal
van de Oost-Maas en heeft hij in noord-
oostwaardse richting op het Venlo Blok
tot in de nabijheid van Möndchen Glad-
bach sediment afgezet.
Door de voortdurende aanvoer van sedi-
ment bouwen de rivieren hun deltasyste-
men in noordwestelijke richting uit. 
Als gevolg daarvan verschuift de kustlijn
in ongeveer 1.5 miljoen jaar van het zuid-
oosten van Nederland naar het midden
van de Noordzee. Vergeleken met het veel
grotere fluvio-deltaische systeem van de
Eridanos die haar oorsprong in het Balti-
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sche gebied had is de bijdrage van het
Rijn-Maassysteem aan deze verschuiving
relatief bescheiden. Napoleon heeft daar-
mee ongelijk gekregen met zijn bewering
dat Nederland een deel van Frankrijk is
omdat de ondergrond van ons land geheel
zou zijn opgebouwd uit door de Maas
aangevoerd sediment.

Bodemdaling en zeespiegel -
bewegingen
Bodemdaling en zeespiegelbewegingen
bepalen in belangrijke mate de sedimen-
tatiepatronen. Het merendeel van de
meegevoerde sedimentlast wordt meer
noordelijk in de huidige Noordzee afge-
zet. De opeenvolging van de op het 
vasteland bewaard gebleven pakketten
riviersediment is daarom fragmentarisch
van aard en bevat een groot aantal hia-
ten. Dat betekent dat we voor een beter
begrip van de geologische tijdschaal van
het Vroeg-Pleistoceen onze antwoorden 
in de deltaïsche opeenvolgingen in de
Noordzee zullen moeten zoeken. 

Steenhuis werkte net als ik met gegevens
van boringen en ontsluitingen (de anna-
len vermelden dat hij geregeld de groeves
bij Tegelen bezocht). Zijn onderzoek was
in sterke mate gericht op het vinden van
watervoerende pakketten. Nu we bijna
100 jaar verder zijn, is er nog steeds 
be hoefte aan (gedetailleerde) informatie
over de opbouw van de ondergrond. 
De resultaten van mijn onderzoek zijn of
worden toegepast in nieuwe generaties
on dergrondmodellen die geschikt zijn 
voor verschillende geowetenschappelijke
toepassingen. 

Wim Westerhoff

Stratigraphy and sedimentary evolution The lower
Rhine-Meusesystem during the Late-Pliocene and
Early Pleistocene (southern North Sea Basin).
(Ph.D. Dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam)
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.zaken overzee

Geerke Floor, begin 2007 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, is reislustig. Tijdens haar studie liep

ze stage in Costa Rica waar ze onderzoek deed naar fluoride in kratermeren. Haar afstudeerproject richtte zich

op vulkanische stoffen in een ijskern, een onderzoek uitgevoerd binnen een Europees project met ijskernen uit

Svalbard (Spitsbergen). In september 2007 verliet ze Nederland om onderzoek te gaan doen naar selenium in

vulkanische bodems. Voor haar promotie, in het kader van een Marie Curie Trainingsnetwerk, woont ze afwisse-

lend in Girona in Spanje en Orléans in Frankrijk.

De eerste keer wordt
snel normaal

Geerke Floor neemt bodemmonsters bij de Etna.



Elke eerste keer is bijzonder. In het bui-
tenland wonen betekent veel eerste keren. 
De eerste keer dat je door je nieuwe stad
loopt.
De eerste keer dat je een bekende tegen-
komt op straat.
De eerste keer dat je helemaal alleen 
met de ICP-MS (een soort massaspectro-
meter) aan het meten bent.
De eerste keer dat je in het Spaans droomt. 
Het eerste monster voor je onderzoek.
De eerste keer dat je iemand in je nieuwe
woonplek een vriend noemt.
Het eerste resultaat!! (de kwaliteit is een
ander verhaal).
De eerste keer dat je bedenkt dat je mis-
schien wel liever thuis zou zijn (en dat is
voor mij al uniek!) en je je realiseert dat je
met ‘thuis’ je nieuwe woonplaats bedoelt.

Breed
Na een studie Aardwetenschappen ligt 
de wereld voor je open. Met aanbiedingen
variërend van noordelijk Finland, het ver-
trouwde Utrecht tot het niet-zo-ver-wegge
Gent, koos ik uit alle mogelijkheden 
voor een promotie over selenium in vulka-
nische bodems binnen een Marie Curie
Trainings netwerk. Ik vind het moeilijk 
uit te leggen waarom, maar tijdens het
sollicitatiegesprek voelde ik: “dit past bij
mij”. Gelukkig dachten zij er net zo over
en ik begon in september 2007 in Girona
(Noord-Spanje) aan mijn onderzoek. 
Mijn project is niet zo makkelijk te be -
schrijven, maar ik onderzoek de mobiliteit
van selenium in vulkanische bodems. 
Ik beweeg mij tussen verschillende 
disciplines als de vulkanologie (de Etna is
wel actief te noemen), chemische analyse
(selenium meten is niet zo eenvoudig),
bodemkunde en milieuwetenschappen
(selenium is erg belangrijk voor de ge -
zondheid van mensen). Soms ben ik in
het veld, dan in het lab en vervolgens 
zit ik achter de computer. Soms denk 
ik macroscopisch (op kilometerschaal),
dan weer microscopisch. Ik hou mij bezig
met vragen als: Beïnvloedt verwering de
mobiliteit van selenium? Wat gebeurt 
er met selenium als het regent? Vindt er 
ad sorptie plaats in de bodems? 

Meemaken
Bij een Marie Curie Trainingsnetwerk
werk je standaard bij meerdere instituten
in verschillende Europese landen: voor
mij zijn dat de Universiteit van Girona in
Catalonië, Spanje en het Franse geologi-
sche instituut in Orléans, Frankrijk. Naast
twee verschillende woonplaatsen en twee
instituten, heb ik ook nog netwerkbijeen-

komsten, congressen en veldwerk. Zo
maak je veel mee, geologisch en anders.
Om een paar voorbeelden te noemen.

Op Fuerteventura midden in de nacht op
het strand Spaanse liedjes leren tijdens
een nationale conferentie over bodems
(nationaal betekent Spaans in dit geval).
Een teambuilding-activiteit met 
collega-onderzoekers in het Engelse Lake 
District, zodat we ons echt een groep 
zouden voelen en elkaar dus ook makke-
lijk wetenschappelijk zouden kunnen
benaderen. De trainster dacht dat we
elkaar al goed kenden, terwijl we elkaar
nog geen week eerder voor het eerst 
hadden gezien.
Extreem veldwerk Etna – deel 1: Op kruk-
ken in een lavaveld om testmonsters te
krijgen. (Geen spannend verhaal: gewoon
van de trap gevallen). 
Extreem veldwerk Etna – deel 2: mon-
sters nemen terwijl er een flankeruptie
aan de gang is! Geen probleem voor het
nemen van bodemmonsters en een prach-
tig gezicht! 
Als begeleider van een veldwerk van de
Universiteit van Manchester de dag na
een typische Engelse stapavond in Puerto
de la Cruz met de Tinerifeños (zo worden
de bewoners van Tenerife genoemd) in
een bar met gofio met mojo (typisch
Canarische gerechten) de planning 
voor het veldwerk bespreken. 
Via via bij een Catalaanse reuzenvereni-
ging de ‘gralla’ (een soort schalmei,
ouderwetse hobo) spelen. Tijdens feesten
lopen er ‘reuzen’, ‘capgrossos’ (personen
met een soort van groot masker) en muzi-
kanten door de straat (of dansen de reu-
zen op een plein). Een leuke manier om
alle dorpsfeesten mee te maken, en men-

sen te verbazen: ‘Wat! Je kent geen Cata-
laans, maar je bespeelt wel de gralla?’

Mijn leven
In het begin was het wennen in Spanje.
Lunch om twee uur ’s middags en dan
warm; picas-picas (een soort Catalaanse
borrels waar mensen zich volproppen 
met zout en zoet); het Spaans praten; de
klanken van het Catalaans. In het begin
viel ik van de ene verbazing in de andere:
het landschap, Barcelona zo vlak bij, de
vele feesten, en vooral de manier waarop. 
Maar al snel werd dat alles gewoon mijn
dagelijks leven. In het weekend fietsen 
in de heuvels; de lunch opwarmen in de
magnetron; het Catalaanse geratel, de
optredens met na afloop een grote pan
paëlla; de televisie-reclames voor medi-
cijnen; een dagje lekker niks doen.
Natuurlijk zijn er verschillen met Neder-
land, zijn er dingen die ik van Nederland
mis, of dingen die ik juist hier in Catalo-
nië geweldig vind. Natuurlijk is het leven
veranderd en compleet anders dan ik
twee jaar geleden had kunnen bedenken.
Maar het is vooral mijn leven, mijn dage-
lijks leven. De eerste keer wordt snel 
normaal.

Maar welkom in de wereld van een Marie-
Curie Netwerk! Als alles net normaal is,
dan mag je naar een van de andere in -
stellingen. Daarom zit ik sinds de zomer
in Orléans, Frankrijk. Met weer heel veel
nieuwe eerste keren...

geerke.floor@aquatrain.eu

Informatie over Marie Curie:
http://ec.europa.eu/research/fp6/
mariecurie-actions/action/training_en.html
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Tenerife, de vulkaan de Teide. Een van de locaties voor bodemmonsters.
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Op 20 december 2008 hebben
wij afscheid moeten nemen van
Werner Felder. Werner Felder
werkte van 1966 tot 1995 bij de
Rijks Geologische Dienst aan het
geologisch onderzoek en het kar-
teren van Zuid-Limburg. In die
periode heeft hij een gedetailleerd
systeem voor de lithostratigrafie
van het Limburgse Krijt ontwik-
keld. Samen met Peter Bosch (†)
heeft hij de serie van vier geologi-
sche kaarten van Zuid-Limburg
gemaakt. Ook buiten werktijd 
was Werner een actief geoloog.
Hij heeft, naast het leiden van
veel excursies, samen met zijn
broer het plan bedacht en uitge-
voerd voor de opgraving van de
prehistorische vuursteenmijnen
bij Rijckholt. De wetenschappelij-
ke verdienste van deze amateur/
vakmangeoloog, bestuurslid en
redacteur van de NGV, vond
erkenning in de toekenning van
de Koninklijke/Shellprijs 1987.
We wisten dat Werner eind 2007
een dringende operatie moest
ondergaan, een waarvan hij won-
derwel herstelde. In kalksteen-
groeve ’t Rooth hanteerde hij 
weer met veel overgave schop en
hamer om een unieke vuursteen-
pijp bloot te leggen. Hij maakte
een plan om de mystieke Henke-
put in het Savelsbos verder uit 
te graven. In september werd hij
genezen verklaard. De tijding in
november dat er toch sterke uit-
zaaiingen waren, was voor allen
een grote schok. Op zijn ziekbed
memoreerde hij ‘zijn rijke leven’
en haalde hij met voldoening
oude herinneringen op. Werner
wist dat hij deze ziekte niet kon
bestrijden en legde zich daar bij
neer. Hoe groot was zijn wens om
op 12 december naar de grote 
bijeenkomst te komen in het Lim-
burgse Provinciehuis, waar het
boek ‘Het Fenomeen Felder’ zou
worden gepresenteerd in het bij-
zijn van velen van zijn collega’s
en vrienden, een boek waarin zijn

levensgeschiedenis (en die van
zijn broer Sjeuf) uitvoerig is ge -
documenteerd. Het mocht niet 
zo zijn. Zelfs de film die speciaal
voor hem van de bijeenkomst
werd gemaakt en die onder grote
tijdsdruk werd gemonteerd, kwam
te laat. Drie dagen na de boek -
presentatie is Werner, in het 
bijzijn van zijn naaste familie,
rustig ingeslapen. 
De naam Werner Felder is onuit-
wisbaar als het gaat om de geo-
logie en prehistorie van Limburg
en het omringende buitenland.
Zijn pioniersgeest, zijn ongeloof-
lijke kennis en inzichten, zijn
motivatie en doorzettingsvermo-
gen hebben deze oorspronkelijke
kolenmijnwerker tot grote hoogten
gebracht. Werner was actief in 
de beginjaren van de nu 60-jarige
Afdeling Limburg van de Neder-
landse Geologische Vereniging.

Wij zijn blij dat wij de bijzonder
interessante geologische levens-
geschiedenis van Werner, met 
zijn ondersteuning, nog hebben
kunnen opschrijven. In het boek 

‘Het Fenomeen Felder’ is ook zijn
indrukwekkende publicatielijst
opgenomen. Zo is in elk geval
voor het nageslacht bewaard wat
deze bijzondere mens allemaal
heeft geschreven. Voor iemand
die de Limburgse geologie en pre-
historie wil bestuderen zijn deze
publicaties, nog alle beschikbaar,
een geschenk. Als een geschenk
hebben wij ook Werner Felder
beschouwd, die zo veel heeft bij-
gedragen aan ons plezier in het
bestuderen van onze diepe Lim-
burgse ondergrond. De Limburgse
geologie heeft een van haar meest
markante pioniers verloren. Wij
zullen de nalatenschap van Wer-
ner Felder met veel respect een
toekomst geven.

Dr. ir. Wiel Schins
Voorzitter afdeling Limburg, 

Nederlandse Geologische Vereniging 

De hartslag van de aarde

.boekbespreking

.in memoriam

Werner Maria Felder (1930-2008)

Werner Felder

Talloze zijn de romans waarin de
levende natuur niet alleen gepre-
zen en verheerlijkt wordt, maar
ook in detail wordt benoemd. De
leeuweriken, de nachtegalen, de
regenwulpen, alle bekende bloem-
soorten en ook de meer in het oog
springende zoogdieren worden er
bij gesleept om een omgeving,
een sfeer, ja een romantiek op te
roepen, die de schrijver wil over-
dragen aan zijn publiek. 
De geologie is in dit opzicht ern-
stig misdeeld in de Nederlandse
literatuur. ‘Nooit meer slapen’ 
van W.F. Hermans is misschien
wel de enige uitzondering, maar 
is toch meer een geografisch dan
een geologisch getint werk. Maar
waar vind je zinnen als “zacht
vlijde hij haar neer op de zwak

toenmalige Nederlandsch Oost-
Indië. Maar zijn meesterwerk, 
dat in 1942 verscheen, maakte
hem beroemd. Het legt verband
tussen de aardse landschappen,
de gebergtevorming, het wisselen-
de zeeniveau, de ijstijden en het
ritme van het Leven op Aarde.
Het maakt trouwens verdrietig 
om het nu weer te lezen, want
veel van zijn briljante ideeën 
zijn inmiddels ruimschoots 
achterhaald. 
Zijn kleinzoon Arthur heeft met
een meesterlijke literaire con struc -
tie een ‘autobiografie’ ge schreven
van zijn grootvader, die vanuit een
verpleegtehuis, half verlamd, zijn
herinneringen ophaalt en door-
geeft aan een gehandicapt meisje
dat koffie rondbrengt. Ik zal verder

hellende dip slope van de Psam-
mites de Condroz” , of “…woe-
dend smeet zij een licht bescha-
digde Harpoceras serpentinum
naar zijn overspelig lijf”. Nergens.
Gelukkig is er een bescheiden
kentering gekomen in deze mis-
stand door het verschijnen van
een roman getiteld ‘De Hartslag
van de Aarde’ van Arthur Umbgro-
ve. Waar kennen wij die naam
van? Jonge lezers opgelet: van het
in 1942 verschenen boek dat
wereldfaam verwierf: ‘The pulse
of the Earth’ van J.H.F. Umbgrove
(1899-1954), professor in de
Geologie aan de TH Delft. Hij was
een van de zeer groten van de
eerste generaties Leidse geologen,
promoveerde op het Senoon van
Limburg en deed goed werk in het
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Op vrijdag 9 januari 2009 over-
leed prof. dr Peter Burrough, 
oud-hoogleraar Fysische Geografie 
aan de Universiteit Utrecht, op de
veel te jonge leeftijd van 64 jaar.
Peter was een pionier en promi-
nent expert op het gebied van de
geo-informatiekunde en ruimtelij-
ke analyse van landschappelijke
patronen en processen.
Peter behaalde zijn BSc (First
Class Honours) Scheikunde op 
de University of Sussex, Brighton,
in 1965 en zijn D.Phil. aan de
University of Oxford in 1969. 
Na betrekkingen te hebben gehad
in Engeland en Australië kwam 
hij in 1976 naar Nederland. Tot
1980 werkte hij voor STIBOKA 
in Wageningen, waarna hij werd 
aangesteld als universitair hoofd-
docent bij de Vakgroep Bodemkun-
de en Geologie aan de Landbouw-
hogeschool Wageningen. Geduren-

de zijn werk in Engeland, Australië
en Wageningen was Peter betrok-
ken bij de ontwikke ling en imple-
mentatie van ge avan ceerde reken-
methoden en statistische technie-
ken voor bodem onder zoek. In sep-
tember 1984 werd Peter aange-
steld als hoogleraar Fysische Geo -
grafie en Geografische Informatie-
systemen aan de Universiteit
Utrecht. Spoedig na zijn aanstel-
ling werden op zijn initiatief en
onder zijn leiding Geo grafische
Informatiesystemen (GIS), geosta-
tistiek, remote sensing en ruimte-
lijk-dynamische modellering 
geïntroduceerd in het curriculum
van de opleiding en toegevoegd
aan de onderzoeksagenda van 
de Vakgroep Fysische Geografie.
Op deze wijze heeft hij in be lang -
rijke mate bijgedragen aan de 
groei van de Vakgroep en later het
Departement Fysische Geografie.

De meeste mensen kennen Peter
van zijn bestseller ‘Principles of
Geographical Information Systems
for Land Resources Assessment’
dat gepubliceerd werd in 1986.
Dit was het eerste handboek 
over GIS en het gold wereldwijd
meer dan 10 jaar als het beste 
en meest complete GIS-boek. 
In 1998 verscheen een tweede
editie onder de verkorte titel
‘Principles of Geographical Infor-
mation Systems’, dat hij samen
schreef met Dr R. Mc Donnell van
de University of Oxford. Ook dit
boek wordt wereldwijd nog steeds
gebruikt in het hoger onderwijs.
Naast dit boek worden Peter’s 
bijdragen aan de geo-informatie -
kunde weerspiegeld in meer dan
130 peer-reviewed artikelen en
boeken en vele keynote lectures
op internationale conferenties. 
In veel van deze publicaties 
introduceerde hij zijn creatieve 
en innovatieve ideeën over het
gebruik van fractals, geostatisti-
sche methoden, fuzzy logic en
dynamische modellering (inclusief
foutenvoortplanting) in de analyse
van natuurlijke fenomenen in het
landschap. In het begin van de
jaren negentig initiëerde hij ook
de ontwikkeling van PCRaster,
een ruimtelijk-dynamische model-
leertaal, die een begrip is gewor-
den in de GIS-wereld en nog
steeds veelvuldig wordt gebruikt
in onderwijs en onderzoek. Tevens
trad hij 42 maal op als promotor
van zijn promovendi. Voor zijn
promovendi was Peter een gepas-
sioneerde en innemende doch 
kritische leermeester die met
enthousiasme en bezieling zijn
nieuwste ideeën en bevindingen
deelde. Het leidt geen twijfel dat
zijn publicaties, lezingen, colle-
ges en persoonlijke contacten vele
studenten, onderzoekers en pro-
fessionals hebben geïnspireerd tot
het gebruik van GIS of geostatis-
tiek in hun werk. Peter was gedu-
rende meer dan 20 jaar het boeg-

beeld van de GIS-groep van de
Faculteit Geowetenschappen en
heeft de Universiteit Utrecht als
GIS-centrum op de wereldkaart
gezet.
In september 2005 ging Peter
met vervroegd pensioen en hij
vertrok met zijn vrouw naar Enge-
land om een gasthoogleraarschap
te vervullen aan de Universiteit
van Oxford. Tijdens het afscheids-
symposium ter gelegenheid van
zijn afscheid van Utrecht waren
de eerste symtomen van zijn 
ziekte reeds merkbaar. Helaas
verhinderde zijn ziekte hem zijn
academische werk aan de Univer-
siteit van Oxford voort te zetten.
In de periode die volgde ging 
zijn fysieke en mentale toestand
gestaag achteruit. In het najaar
van 2008 keerde hij terug naar
Nederland om dichter bij zijn
familie en vrienden te zijn. Begin
januari werd Peter getroffen door
een longonsteking die hem fataal
is geworden.
Wij gedenken Peter met veel
respect en beschouwen het als
een groot voorrecht met hem te
hebben mogen samenwerken.

Marcel van der Perk
Departement Fysische Geografie

Universiteit Utrecht

Roman • Arthur Umbgrove • 256
blz. • € 17,95 • Uitgeverij Con-
tact • ISBN 978 90 254 2965 2
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Prof. dr. Peter Alan Burrough
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Prof. dr. Peter Alan Burrough

niets verraden, maar u slechts
aanraden dit boek te lezen. Niet
alleen omdat het gaat over een
van Nederlands grote geologen,
maar ook omdat het boek zo kris-
talhelder is geschreven in korte,
vaak schitterende zinnen. Het is
ingedeeld in 59 compacte hoofd-
stukken, maar toch – of juist daar-
door – zal de lezer de gang van
het verhaal moeiteloos kunnen
vol gen. Verder heeft de auteur
zich door beroepsgeologen laten
begeleiden in het beschrijven van
de wetenschappelijke overpeinzin-
gen van zijn opa. Er komt dus
heuse geologie voor in een heuse
roman.
Van harte aanbevolen.

Peter de Ruiter
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Geochemische Kring: www.kncv.nl/website/nl/page313.asp?color=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer. 
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
INQUA Nederland committee: www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/
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Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: sedi.kring.googlepages.com/
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl
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Het KNGMG reikt jaarlijks een
prijs uit voor de beste afstudeer-
scriptie van studenten van een
Masteropleiding Aardwetenschap-
pen, de Escherprijs. Naast een
geldbedrag van 2500 euro ont-
vangt de winnaar een oorkonde,
een jaar lidmaatschap van het
KNGMG en een uitnodiging om te
publiceren in The Netherlands
Journal of Geosciences. Het prij-
zengeld van de Escherprijs wordt
beschikbaar gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te
komen voor de prijs of begeleidt 
u een student wiens/wier scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan de
scriptie (in het Nederlands of
Engels) digitaal (als word of pdf
file) naar het secretariaat van het

KNGMG, onder vermelding van
‘Escherprijs’.
Indien niet digitaal, stuur 2
kopieën van de scriptie naar het
secretariaat van het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzen-
ding voorzien te zijn van een 
korte inleiding van de scriptie
begeleider.
De sluitingsdatum voor inzendin-
gen is 1 maart 2009.
De jury hoopt weer een ruim aan-
tal scripties te mogen ontvangen!
Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424, 
2500 GK  Den Haag
Info: www.kngmg.nl of Geo.brief
7 of 8 van 2008

Oproep Escherprijs

.kngmg

.universiteiten

Vrije Universiteit Amsterdam
Masters
M. Dekker (december 2008)
R. van der Locht (december 2008)
S. Luijendijk (december 2008)
Laura Wasch (december 2008)
Froukje van der Zwan (december 2008)
Huseyin Ekiz (december 2008)
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Universiteit van Amsterdam
Masters
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Tot en met 8 maart 2009
Poolfotografie van Jan Vermeer in
Museon “Waarom ijsberen geen
pinguïns eten”. Museon, Den
Haag. Informatie: www.museon.nl. 

6 februari 2009
Zesde Aardwetenschappelijke
Loopbaandag, Vrije Universiteit
Amsterdam, in samenwerking met
GeoVUsie en KNGMG. Informatie
en aanmelden: www.aardweten
schappelijkeloopbaandag.nl. 

12 februari 2009
Opening van het Darwinjaar 2009
door professor Robbert Dijkgraaf,
president van de KNAW in 
Naturalis, Leiden, waar tevens de
tentoon stelling ‘Expeditie Darwin -
evolutie op eilanden’ van start zal
gaan. Informatie: www.naturalis.nl

12-13 februari 2009
Symposium ‘Eilandevolutie 
150 jaar na Darwin’, Nationaal
Natuur historisch Museum Natura-
lis, Leiden. In samenwerking met
het Darwin Instituut voor Biogeo-
logie van de Universiteit Utrecht. 
Informatie: www.naturalis.nl. 

26 maart 2009
Uitreiking Van Waterschoot 
van der Grachtpenning 2009 
en lezingenmiddag met als onder-
werp Carbonate Sedimentation 
in the Indian Ocean: The Inter -
action between Sea Level and 
Climate.
Informatie: http://www.geo.vu.nl/
~sedimar/sedimar/Welcome.html
Zie ook pagina 3 van deze
geo.brief
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26-29 maart 2009
40ste vergadering van de Neder-
landse-Vlaamse Kring van Diato-
misten (NVKD) en 3de Centraal-
Europese Diatomeeën Congres (CE-
DiatoM), TNO, De Uithof, Utrecht.
Deze bijeenkomst heeft als thema
het European Water Framework
Directive. Informatie: Marjolein
Mullen, e-mail: m.mullen@uu.nl 
of Saskia Gaartman, e-mail: 
saskia.gaartman@tno.nl

6 en 7 april 2008
Tweedaags symposium “De Dar-
win Dagen”, georganiseerd door
het Darwin Centrum voor Biogeo-
logie. Locatie: NH Koningshof,
Veldhoven. 
Informatie: www.darwincenter.nl 

19-23 april 2009
Meeting ‘Geodiversity, Geoheritage
& Nature and Landscape manage-
ment’, Assen, Drenthe. Informatie:
www.drenthe.nl/progeo2009

1-4 juni 2009
24th International Applied Geo -
chemistry Symposium 2009 van 
de AAG (Association of Applied
Geochemists), georganiseerd door
de University of New Brunswick,
Fredericton, New Brunswick, Cana-
da. Informatie: http://www.unb.ca/ 
conferences/IAGS2009/ en
http://www.appliedgeochemists.org/



Groeve Maalbeek bij Belfeld. De grijs-wit gelaagde kleien zijn ruim 2 miljoen jaar geleden afgezet in een afgesloten meanderboog

van het Rijn-Maassysteem. De bruine sedimenten daarboven zijn de restanten van een crevasse | Bron: Wim Westerhoff, 2001


