
Geo
 brief  

3
Geo.brief is de nieuwsbrief 
van KNGMG en NWO-ALW
Zesendertigste jaargang 
nummer 3, mei 2011

.

Afscheidssymposium Jef Vandenberghe

Fellow in de Verenigde Staten

Vervanging van witte Belgische steen

18 mei KNGMG jaarvergadering  

KIVI-NIRIA Den Haag



 2    Geo.brief   mei 2011

Vooruitlopend op de jaarvergade-
ring van ons Genootschap, die op 
18 mei in het KIVI-gebouw zal 
plaatsvinden, wil ik een aantal 
lopende zaken en nieuwe ontwikke-
lingen onder de aandacht brengen. 
In het afgelopen jaar heeft het 
bestuur veel tijd besteed aan het 
voorbereiden van ons snel naderen-
de jubileumjaar, 2012. Zoals eerder 
vermeld willen wij ons 100-jarig 
bestaan op twee manieren vieren: 
met het uitbrengen van een eeuw-
boek – een terugblik op het verleden 
– en het organiseren van een een-
daags aardwetenschappelijk con-
gres met als titel ‘Earth Resources, 
the next 100 years’ – een blik in  
de toekomst. Het eeuwboek maakt 
goede vorderingen onder leiding 
van Peter Floor en zal op het  
jubileumsymposium in 2012 worden 
gepresenteerd. Op het symposium 
zullen enkele ‘keynote speakers’  
uit verschillende takken van de 
aardwetenschappen en grondstof-
fenindustrie hun visie geven op  
de problematiek rond de grondstof-
fenvoorziening in de komende  
100 jaar. Het is een onderwerp dat, 
gezien de wereldwijde milieuvraag-
stukken en economische verschui-
vingen, zeer actueel is en waarin 
de aardwetenschappen als geen 
andere een grote rol spelen. Martin 
Wilpshaar en Bernard Westrop zijn 
druk bezig het symposium inhoude-
lijk vorm te geven en mogelijke 
sprekers te benaderen. Het sympo-
sium wordt georganiseerd in 
samenwerking met EAGE (European 
Association of Geoscientists &  
Engineers), waardoor wij een bre-
der publiek kunnen benaderen en 
kunnen steunen op de ruime erva-
ring van EAGE in het organiseren 
van conferenties. Het symposium 
zal plaatsvinden rond de 100-jarige 
verjaardag van het KNGMG, op  
16 maart 2012, in het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen (KIT) te 
Amsterdam.
De samenwerking met EAGE is  
breder dan alleen de jubileumcon-
ferentie; op de jaarvergadering van 
de PGK op 16 februari j.l. hebben 
wij een samenwerkingsovereen-
komst getekend. Deze overeen-

komst biedt o.a. de mogelijkheid tot 
gezamenlijke workshops, seminars 
en symposia, wederzijdse promotie 
van onze genootschappen, en de 
mogelijkheid voor het KNGMG om 
jaarlijks een spreker uit het EAGE 
‘Distinguished Lecturer Programme’ 
uit te nodigen. Ook zijn wij bezig  
de banden met AAPG te versterken. 
Met dit soort samenwerkingsver-
banden hopen wij onze leden een 
breder aanbod van activiteiten te 
kunnen bieden zonder ons eigen 
karakter te verloochenen. 
Ondertussen is er groeiende belang-
stelling (onder meer vanuit TNO  
en Deltares) voor de mogelijkheid 
tot Europese accreditatie. De toe-
kenning en beheer van de titel 
‘European Geologist (EurGeol)’ 
wordt centraal gecoördineerd  
door het EFG (European Federation 
of Geologists) in Brussel, zoals 
beschreven in de Geo.brief van 
januari 2011. Het EFG heeft het 
KNGMG nu verzocht een ‘National 
Vetting Commitee’ (NVC) op te  
richten, zodat ook in Nederland 
aanvragen behandeld kunnen  
worden. Het bestuur probeert 
momenteel uit te zoeken of er  
voldoende vraag aanwezig is  
voor een NVC in Nederland. 
Het door Jan de Coo vorig jaar 
opgezette KNGMG-netwerk op  
‘Linked In’ is inmiddels uitgegroeid 
tot 119 leden, en trekt ook nieuwe 
leden voor het KNGMG aan. Tenslot-
te wil ik Els Ufkes hartelijk welkom 
heten in het hoofdbestuur; zij neemt 
het penningmeesterschap over van 
Arian Steenbruggen en zal op de 
vergadering formeel worden voor-
gedragen.

Op de jaarvergadering zijn wij 
graag bereid vragen te beantwoor-
den over bovenstaande ontwikke-
lingen. Ik hoop dat u ook aanwezig 
kunt zijn.

Menno de Ruig

Genootschapszaken

.van de voorzitter

.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: 

Maarleveld

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.

Lydia ontving haar opleiding theo-
retische Geofysica, informatica  
en hydrologie aan de Universiteit 
van Amsterdam en diverse andere 
universiteiten. Daarna was zij 
werkzaam bij verschillende bedrij-
ven, o.a. Shell, waar zij samen 
met haar man, ook werkzaam bij 
het bedrijf, naar verschillende 
werkmaatschappijen werd uitge-
zonden. Voor aankomende jonge 
(vrouwelijke) werknemers waren 
zij het voorbeeld van de mogelijk-
heid tot een ‘tandem-carrière’. 
Later werkte zij als consultant 
geofysicus/seismoloog voor 
be drijven in Chili en Canada.
In november 2004 trad Lydia  
toe tot het KNGMG-hoofdbestuur 
als penningmeester. Een taak  
die zij nauwgezet en met grote 
toewijding tot vorig jaar heeft  
vervuld. En een taak die zij niet 
beperkt opvatte. Naast de directe 
zorg voor de financiën, die zij 
scherp in het oog hield, besteed-
de zij veel tijd aan de contacten 
met het secretariaat en het op 
orde houden van de ledenadmi-
nistratie. Met name de overgang 
in 2008 naar het KIVI, naar 
invoeging in de KIVI-administratie 
met andere software, andere 
mogelijkheden en beperkingen, 
heeft zij grondig voorbereid,  
veelvuldig besproken en op poten 

gezet. Vele uren, dagen heeft zij 
toen, en ook later, eraan gegeven. 
In het bestuur was zij een stabiele 
factor, trouw bij de vergaderingen, 
alles scherp in het geheugen, 
alert, doen wat er gedaan moet 
worden. Het KNGMG is haar  
veel dank verschuldigd.
Na het overdragen van het pen-
ningmeesterschap verheugde zij 
zich op de extra tijd die ze zou 
kunnen gaan besteden aan leuke 
wetenschappelijke zaken die ze 
eens wilde uitzoeken, stukken die 
ze daarover zou willen schrijven, 
en aan misschien nog meer, vaak 
geologische, reizen. Het is anders 
gelopen. Wij zijn verdrietig, wij 
missen haar.

het hoofdbestuur

.in memoriam

Lydia Marschall-Wesselingh

Tot onze ontsteltenis en verdriet is op 29 maart j.l. Lydia Marschall-
Wesselingh, tot voor kort penningmeester van het Genootschap, na 
een korte ziekte heel onverwacht overleden.
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Jaarvergadering KNGMG 
KIVI NIRIA, Den Haag,  
woensdag 18 mei 2011

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van  
het Genootschap op woensdag 18 mei 2011, in het KIVI-gebouw in  
Den Haag. De vergadering begint om 16.00 u, tevoren is er koffie en 
thee. Na afloop van de vergadering is er om 17.00 u een borrel en  
daarna volgt het PhD symposium, georganiseerd door de PGK en het 
KNGMG.

Plaats:
KIVI NIRIA – Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
Prinsessengracht 23, 2514  AP Den Haag

Programma
15.30 u Thee, koffie, koek
16.00 u Jaarvergadering
17.00 u Borrel
18.00-19.00 u PhD symposium (zie onderaan dit bericht)

Agenda van de jaarvergadering
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Verslag jaarvergadering 19 mei 2010*
 5. Jaarverslag 2010*
 6. Financieel jaarverslag 2010*
 7. Verslag kascommissie
 8. Bestuurswisseling
	 		Mw.	dr.	G.	Steenbruggen	heeft	het	penningmeesterschap		

helaas	moeten	neerleggen.		
Het	bestuur	draagt	als	opvolger	voor	mw.	dr.	E.	Ufkes.

 9. Bestuursmededelingen
  - Certificering
  - Jubileum 2012
 10. Benoeming Dick van Doorn tot erelid 
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

* Het verslag van de jaarvergadering 2010 verscheen in Geo.brief 5 van 
vorig jaar. Het jaarverslag 2010 vindt u in deze Geo.brief. Het financieel 
jaarverslag kan worden gelezen op de website (www.kngmg.nl) of worden 
opgevraagd bij het secretariaat: tel. 070-3919892; postadres: Postbus 
30424, 2500 GK Den Haag.

PhD symposium
Drie PhD studenten tonen hun onderzoek in een korte presentatie:
Roderic Bosboom (RUU):   Late Eocene sea retreat from the Tarim Basin 

(West China) and concomitant Asian paleo-
environmental change.

Suzanne Beglinger (VU):   Relating petroleum system & play develop-
ment to basin evolution.

Daria Tetyukhina (Delft):  Full elastic seismic data modeling of an  
outcrop-based high-resolution geological and 
petrophysical model, Book Cliffs (Utah, USA).

Zie ook de PGK-website (www.kngmg.nl, doorklik ‘Kringen’)

.kngmg

Op 16 februari j.l. heeft KNGMG 
voorzitter Menno de Ruig een 
samenwerkings overeenkomst 
getekend met het EAGE, de Euro-
pean Association of Geoscientists 
and Engineers. De overeenkomst 
maakt het KNGMG een ‘Associa-
ted Society’ van de EAGE, wat 
o.a. inhoudt dat er een gemakke-
lijker en vanzelfsprekender toe-
gang zal zijn tot informatie en 
aankondigingen via publicaties, 
de websites en poster sessies op 
de jaarlijkse EAGE-bijeenkomst. 
Ook ondersteuning door en 
samenwerking met de EAGE bij 
het organiseren van evenementen 
en de mogelijkheid deel te nemen 

Overeenkomst KNGMG – EAGE

.samenwerking

Op de foto: V.l.n.r. – Bas van der Es (nieuwe voorzitter PGK), Menno  
de Ruig (voorzitter KNGMG), Marcel van Loon (EAGE Publications &  
Communications Manager ), Gitta Zaalberg (aftredend voorzitter PGK).

aan het EAGE Distinguished  
Lecturer’s Programme vallen 
onder de afspraken. Het KNGMG 
verplicht zich de bekendheid van 
het EAGE-lidmaatschap onder 
zijn leden te vergroten en sprekers 
op bijeenkomsten en andere 
auteurs aan te moedigen hun 
werk in EAGE uitgaves te publice-
ren.
Het is de bedoeling dat ook met 
de verschillende KNGMG kringen 
afzonderlijk dezelfde overeen-
komst gesloten kan worden.  
De PGK tekende, samen met  
het KNGMG, ook op 16 februari 
al een zelfde samenwerkings  
ver klaring.

Voor wie naar Engeland gaat:  
William Smiths baanbrekende idee 
– de geologische kaart – is een 
nieuwe fase in gegaan. In septem-
ber 2010 lanceerde de British  
Geological Survey via de Apple 
Store een gratis iPhone/iPad app 
(www.bgs.ac.uk/iGeology/home.
html?src=sfb), die GPS gerelateer-
de toegang geeft tot de 1:50.000 
schaal geologische kaart informa-
tie. Een eenvoudige klik op een 

Telefoneren met de geologische kaart

.app

kaartpositie vertelt de gebruiker wat 
er onder zijn of haar voeten alle-
maal te vinden is aan gesteenten  
of meer oppervlakkige afzettingen. 
Links naar de GBS-website maken 
het mogelijk om als het ware nog 
dieper te graven. Ook bij TNO 
wordt aan vergelijkbare digitale toe-
passingen gewerkt (zie pag. 17).

Bron: Geoscientist volume 20,  
No 11, November 2010
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Ook in 2010 heeft het KNGMG 
onder voorzitterschap van 
Menno de Ruig met de nodige 
activiteiten op gemotiveerde 
wijze invulling gegeven aan  
de doelstelling van het KNGMG, 
het bevorderen van de aardwe-
tenschappen in de ruimste zin.

Het naderbij komen van het  
jubileumjaar 2012 betekende  
een intensieve inzet voor de com-
missie die de taak heeft inhoud 
en opzet van het Jubileumboek te 
realiseren. Peter Floor heeft hier 
de stimulerende en enthousias-
merende leiding. Naast het uit-
brengen van het Jubileumboek 
wordt gewerkt aan de voorberei-
ding van een congres te houden 
op 16 maart 2012 in Amsterdam. 
Hierbij wordt v.w.b. de organisatie 
een overeenkomst afgesloten met 
het EAGE. Begin 2011 zullen 
voor de medefinanciering van  
het Jubileumboek en het congres 
sponsoren benaderd worden.
De Geo.brief vervulde ook in 
2010 met succes een centrale 
nieuwsfunctie. De kwaliteit lag 
onverminderd op een hoog niveau, 
dit niet in de laatste plaats door 
de professionele inzet van  
Aukjen Nauta, Dick van Doorn  
en Frederique van Schijndel.
Het bestuur heeft de relatie met 
de Kringen verbeterd door de 
Genootschapsraad (vertegenwoor-
diging van de Kringen) weer  
actief haar adviesfunctie naar  
het bestuur toe te laten invullen. 
Het bezoek aan de website van 
het KNGMG is goed te noemen; 
men weet ons te vinden.  
Naar aanleiding van een aanbe-
veling tijdens de jaarvergadering 
2009 is er een exclusieve groep 
aangemaakt op het digitale  
relatienetwerk LinkedIn, waar 
KNGMG-leden die dat wensen 
naar hartenlust kunnen netwer-
ken. De resultaten van de enquête 
onder de leden betreffende het 
NJG werden intern en met het 
stichtingsbestuur van het NJG 
besproken. 
In april werd deelgenomen aan 
NAC 10 met de organisatie van 
het onderdeel Science & Society, 

waarvoor de voorbereidingen  
reeds in het vorige jaar waren 
begonnen. In oktober vond de 
Staring lezing plaats, werd de  
Van Waterschoot van der Gracht-
penning uitgereikt (zie ook hieron-
der) en later in het jaar kwamen 
de Escherprijs-winnaars uit de 
bus. Voor wat betreft de activitei-
ten in EFG (European Federation 
of Geologists)-verband heeft het 
bestuur zich beperkt tot het vol-
gen van de ontwikkelingen, o.a. 
door het bijwonen van enkele  
vergaderingen.
Het bestuur van KNGMG is  
van samenstelling veranderd.  
Een aantal bestuursleden is opge-
volgd, deels als gevolg van het 
aflopen van hun termijnen (Lydia 
Marschall-Wesselingh en Leo van 
de Vate, respectievelijk penning-
meester en secretaris) en deels 
door vertrek naar het buitenland 
(Jan de Coo). Als opvolgers zijn in 
2010 benoemd, respectievelijk 
Arian Steenbruggen, Barthold 
Schroot en Bert Clever. Door het 
aanvaarden van een contract in 
het buitenland heeft deze laatste 
het bestuur echter na een paar 
maanden alweer moeten verlaten, 
terwijl Arian Steenbruggen eind 
2010 heeft aangegeven bij nader 
inzien de nieuwe bestuursfunctie 
toch niet met haar werk te kun-
nen verenigen. Gelukkig is snel 
daarna Els Ufkes bereid gevonden 
de nieuwe penningmeester te  
willen worden.
De algemene ledenvergadering 
van 2010 vond plaats op 19 mei 
in het gebouw van KIVI NIRIA  
in Den Haag; de agenda en het 
verslag zijn vermeld in Geo.brief.
Op financieel gebied zijn er geen 
opvallende zaken te melden. Wel 
zijn er enkele mogelijke kosten-
stijgingen voor 2011 gesignaleerd 
waar het bestuur actie op zal 
nemen. 

Enkele bijzonderheden uit 2010

Uitreiking van de Van Water-
schoot van der Grachtpenning  
en de Staringlezing
De Van Waterschoot van der 
Gracht penning is op 28 oktober 

in Den Haag toegekend aan Prof. 
Dr. S.B. Kroonenberg voor zijn 
uitzonderlijke internationale en 
nationale verdiensten op het ter-
rein van de aardwetenschappen  
in de breedste zin. Prof. Kroonen-
berg heeft in zijn veelzijdige  
carrière velen op uitmuntende en 
inspirerende wijze geënthousias-
meerd voor de aardwetenschap-
pen. Recent verwierf hij bekend-
heid door zijn scherpe analytische 
bijdrage aan het maatschappelijk 
debat over de klimaatveranderin-
gen. Na deze uitreiking werd  
de Staringlezing verzorgd door 
vulkanoloog dr. Manfred van  
Bergen met als onderwerp, 
“Leven met vulkanen”.

Escherprijs
De Escherprijs 2010 voor de 
beste aardwetenschappelijke 
scriptie viel ten deel aan Eric  
Fulmer en Thomas Kruijer van de 
Vrije Universiteit Amsterdam voor 
hun dubbelscriptie:‘The Nature  
of Batholith Formation: Detailed 
field, geochemical and isotopic 
constraints on the assembly of  
the Sentinel Granodiorite, Sierra 
Nevada Batholith, USA’. Begelei-
ders van de scriptie waren prof. 
Gareth R. Davies (Vrije Universi-
teit Amsterdam) en prof. Jonathan 
S. Miller (San Jose State Univer-
sity, CA, USA). De jury, onder 
voorzitterschap van Arthur  
Kellermann Slotemaker, heeft  
op 25 februari 2011 de prijs, een 
door Shell gefinancierde cheque 
van 2500 euro, plus een jaar  
gratis lidmaatschap van het 
KNGMG, uitgereikt. De bijeen-
komst werd georganiseerd door 
het KNGMG in samenwerking  
met GeoVusie. 

NAC10
Op 22 en 23 april 2010 vond het 
10e Nederlands Aardwetenschap-
pelijk Congres (NAC10) plaats in 
Veldhoven. Zo’n 250 Aardweten-
schappers hebben twee dagen 
lezingen bijgewoond, posters 
bestudeerd en discussies gevoerd 
met collega’s. Vooral veel jonge 
wetenschappers waren aanwezig 
om hun laatste resultaten te pre-

senteren. Het KNGMG was op -
nieuw als één van de hoofdspon-
sors van NAC10 vertegenwoordigd 
in de programmacommissie en 
organiseerde als onderdeel van 
het programma de sessie ‘Science 
& Society’. In deze sessie ging 
prof. Rien Herber (Universiteit 
Groningen) in op de potentie van 
onconventioneel gas in Neder-
land, presenteerde drs. Victor van 
Heekeren (Platform Geothermie) 
de mogelijke toekomst van geo-
thermische energie in Nederland, 
en discussieerden dr. Bas van 
Geel (Universiteit van Amsterdam) 
en prof. Henk Brinkhuis over  
global warming en de rol van de 
mens en zon. Tijdens het congres 
werd ook de NJG Best Paper 
Award 2008-2009 uitgereikt 
(M.P. Hijma, K.M. Cohen, G.  
Hoffmann, A.J.F. Van der Spek 
and E. Stouthamer, 2009,  
NJG 88–1, 13-53).

Geo.Brief
Na een periode van maar liefst 
veertien jaar heeft Dick van Doorn 
afscheid genomen als hoofdredac-
teur van de Geo.brief. In die  
periode heeft Dick een belangrijke 
en enthousiaste bijdrage geleverd 
aan de modernisering van deze 
nieuwsbrief. Vanaf maart 2011 
wordt Dick opgevolgd door Wim 
Westerhoff, werkzaam als geoloog 
bij TNO in Utrecht.

Financiële zaken
Zie hiervoor het verslag van de 
penningmeester dat ook bij de 
vergaderstukken voor de algemene 
ledenvergadering is gevoegd.

Ledenbestand
Het totaal aantal leden van het 
KNGMG per 31 december 2010 
bedroeg 829.

Barthold Schroot

.kngmg

KNGMG Jaarverslag 2010
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Jef Vandenberghe met 2e jaars studenten op excursie in het Massif Central, juni 2006.  |  Foto: Geert-Jan Vis

.afscheidssymposium

Afscheidssymposium  
prof. dr. Jef Vandenberghe

Op de geologische tijdschaal is het natuurlijk relatief kort, 35 jaar. Niet meer dan een lössdeeltje  
in de enorme zandloper van de tijd. Dat het binnen aardwetenschappelijk onderzoek en onderwijs  
wel degelijk een tijdsspanne van betekenis is, bleek vrijdag 1 april op het afscheidssymposium  
van prof. dr. Jef Vandenberghe, hoogleraar fysische geografie en kwartairgeologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam.
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Ik ken hem als de docent die tijdens een 
collegereeks geomorfologie mijn liefde voor 
periglaciale landschapsvormen wist aan te 
wakkeren. Als de man die op geomorfologie-
excursie in Frankrijk zo ontzettend veel wist 
te vertellen over rivierterrassen, vulkanisme 
en U-dalen, dat ik anderhalf notitieboekje 
heb volgeschreven. En als de chauffeur die 
ons – tijdens diezelfde excursie – behendig 
zonder blikschade door nauwe straatjes wist 
te manoeuvreren, nadat we met het excur-
siebusje terecht waren gekomen op een  
kledingmarkt in een Frans bergdorpje. 
Ik had het idee dat ik een vrij goed beeld 
van Jef Vandenberghe had opgebouwd in 
de zes jaar dat ik hem ken. Maar op zijn 
afscheidssymposium ‘Paleomilieurecon-
structies - fluviatiele, eolische, periglaciale 
- Evolutie van ideeën en benaderingen in  
de afgelopen 35 jaar’ bleek dat mijn beeld 
verre van volledig was.

Veelzijdige loopbaan
De lange titel van het symposium verraadt 
de veelzijdigheid van Jefs carrière. Na zijn 
promotie over de geomorfologie van de  
Zuiderkempen (de streek ten oosten van 
Antwerpen) begon Jef in 1976 op de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Verbreding van  
het onderzoek en onderwijs in het Kwartair 
was daarbij de opdracht, een hoofdlijn  

die Jef na 35 jaar meer dan waar heeft 
gemaakt. In de loop der jaren verdiepte  
hij zich in de fluviatiele geomorfologie,  
in de reconstructie van periglaciale land-
schappen en in het lössonderzoek.  
Onderwerpen die in het ochtendprogram-
ma werden belicht door een internationale 
groep sprekers. Hugh French (emeritus- 
professor Universiteit van Ottawa) begon  
na het openingswoord met een college  
over cryostratigrafie: de studie van bevro-
ren bodemlagen. Vervolgens was het woord 
aan Phil Gibbard (Universiteit van Cam-
bridge), die inging op veranderingen in 
riviersystemen gedurende het Kwartair, en 
de invloed van klimaat en tektoniek op 
sedimentie en erosie. 
Huayu Lu (Universiteit van Nanjing) ver-
telde over het Chinese lössonderzoek en  
de invloed van globale afkoeling op de  
verwoestijning in het Kenozoïcum, waarna 
Slobodan Markovic (Universiteit van 
Novistad) vervolgde met een bijdrage over 
de Servische löss, die mogelijk zou kunnen 
dienen om de interpretaties van Europese 
en Aziatische löss-records aan elkaar te 
koppelen. Slobodan Markovic maakte ook 
van de gelegenheid gebruik om zijn visie 
op Jef te geven: hij omschreef hem als een 
“onderzoeker die altijd net iets serieuzer 
bezig is dan anderen”, maar ook als een 

bijzonder intelligente man. “Hij is een  
van de beste wetenschappers die ik ken.”
Gert Verstraeten van de Katholieke Uni-
versiteit Leuven, waar Jef gevormd is en 
waarmee hij altijd nauw banden heeft 
onderhouden, ging in op de ontwikkelingen 
binnen het geomorfologische modelleren 
gedurende de afgelopen 50 jaar. Hij 
be nadrukte nog eens het belang van Jefs 
bijdragen aan het model van de vertraagde 
respons van riviersystemen op klimaat-
veranderingen. Een benadering die sterk 
gebaseerd is op geomorfologisch veld-
onderzoek. 

Valkuilen van proxies
Voor de lunchpauze nam Jef zelf het 
woord. In zijn lezing ‘Multi Proxy Approach 
- Art or Trick for Correlation?’ ging hij in  
op de valkuilen van het multi-disciplinaire 
onderzoek dat vandaag de dag de trend 
lijkt binnen aardwetenschappelijk onder-
zoek. Zo ligt bijvoorbeeld het gevaar op  
de loer dat verschillende proxies tot ver-
schillende stratigrafische grenzen leiden: 
een grens die uitgaat van korrelgrootte  
kan op een heel andere plek liggen dan 
een grens die gebaseerd is op kalkgehalte 
– en probeer dan maar eens te bepalen 
welke van de twee de juiste is. “Het gaat 
soms maar om een paar decimeter”, aldus 

Jef Vandenberghe met Chinese student voor een Lössprofiel in China, mei 2006.  |  Foto: Huayu Lu
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Jef, “maar zo’n afstand kan wel een tijds-
verschil van 17.000 jaar betekenen!” Ook 
vanwege de verschillen in drempelwaarden 
voor proxies, vanwege de vertraagde res-
pons van geomorfologie ten opzichte van 
het klimaat en vanwege de moeilijkheden 
om exact te dateren, kan een benadering 
vanuit meerdere proxies verraderlijk zijn. 
“In plaats van Multi Proxy Approach zou 
Multi Proxy Analysis een betere benaming 
zijn”, aldus Jef. “Dan ligt de nadruk op  
het achterhalen van de sturende mechanis-
men, in plaats van de patronen van ver-
schillende grootheden te vergelijken.”

Profiellak
In zijn tijd op de VU heeft Jef ruim twintig 
promovendi begeleid. De eerste keer dat 
hij als promotor optrad, was bij het onder-
zoek van Kees Kasse naar de estuariene  
en fluviatiele afzettingen uit het Vroeg-
Pleistoceen.
Tijdens het middagprogramma, dat werd 
gevuld met bijdragen van oud-promovendi, 
was het dan ook aan Kasse om het spits af 
te bijten met een lezing over landschaps-
dynamiek en klimaatverandering in Neder-
land. Na hem sprak René Isarin over de rol 
van paleomilieurecontructies in de archeo-
logie. Freek Busschers gaf een lezing over 
het belang van geomodelleren voor het 
onderzoek naar het Midden-Pleistoceen  
en Saskia Keesstra over de ontwikkeling 
van een model voor dagelijkse sediment-
afzetting in middelgrote riviersystemen. 
Keesstra wist bovendien nog een anekdote 
te vertellen over een van de keren dat ze 
veldwerk gedaan had met Jef: terwijl hij 
enthousiast een wand met een troffel 
bewerkte – om er vervolgens een mooi  
lakprofiel van te kunnen maken – hield  
een jaargenote van Keesstra de emmer  
met lak klaar. Helaas werd de emmer  
al gauw te zwaar en kieperde om, met  
als gevolg dat niet het profiel maar Jef  
in lak werd gehuld... 

Meanders in Siberië 
Jef sloot de middag af met een persoon-
lijke terugblik op zijn periode aan de VU. 
Hij vertelde over de keer dat hij bodems 
moest karteren in Suriname en enigszins 
vertwijfeld had gezegd dat hij geen  
ervaring had met veldwerk in tropische 
gebieden. “Geen probleem”, had de ver-
antwoordelijke professor gezegd, “rivieren 
gedragen zich overal hetzelfde.” De pre-
sentatie van Jef werd begeleid door talloze 
foto’s van zijn veldwerken, die zowel in  
het tropische zuiden als het koude noorden 
plaatsvonden. Al met al passeerden zo’n 
vijftien projecten de revue, waarvan Jef 
steeds de belangrijkste bevindingen 
samenvatte.
Zo vertelde hij bijvoorbeeld over Siberië, 
waar hij tot zijn verrassing ontdekte dat  

er in periglaciale gebieden niet alleen 
vlechtende, maar ook meanderende rivier-
systemen voorkomen – net als in gebieden 
met een meer gematigd klimaat. Over 
Indonesië, waar de tektonische bekkens 
zijn gevuld met de producten van bodem-
erosie en zich gedragen als laaglandsyste-
men. Over Twente, waar voor het eerst  
succesvol boringen werden verricht met 
een zuigbuis. Over Slovenië, waar hij de 
verregaande invloed van landgebruik ont-
dekte en over China, waar hem duidelijk 
werd dat de korrelgrootte van löss functio-
neerde als proxy voor de sterkte van de 
wintermoesson. 

Bijzonder hoogleraar Nanjing
Decaan Bauke Oudega sprak tot slot nog 
over Jefs rol in het bestuur van de faculteit 
Aarde en Levenswetenschappen, waar hij 
zich de afgelopen jaren – tevergeefs helaas 
– hard maakte om het facultaire budget 
voor veldwerken te behouden. Oudega:  
“Hij ging daarbij zo heftig tekeer dat de 
rector mij tenslotte vroeg of ik Jef de mond 
niet kon snoeren. Ik zei toen maar dat hij 
uit België kwam en dat ze daar een wat 
ander taalgebruik bezigen.” Ook noemde 
Oudega Jef een van de grondleggers van  
de populaire studie Aarde & Economie. 
Al met al gaf het symposium niet alleen 
een divers beeld van het onderzoek van de 
afgelopen 35 jaar, maar ook van Jef zelf. 
Naast geomorfoloog blijkt hij ook wielren-
ner te zijn (behorend tot de categorie lief-
hebbers zoals ze dat bij onze Zuiderburen 
zeggen), naast VU-professor is hij ook 
docent op de Universiteit van Nanjing –  
in 2009 werd hij (vanwege zijn belangrijke 
bijdrage aan het klimaatonderzoek in het 

Chinese Löss Plateau, aan de hand van tot 
2,5 miljoen jaar oude lössafzettingen en 
riviersedimenten) benoemd tot hoogleraar. 
Maar misschien wordt de bijzondere status 
van Jef nog wel het beste weergegeven met 
de woorden die Oudega daags tevoren op 
een borrel had opgevangen: “God heeft 
dan wel de hemel en de aarde geschapen, 
maar Jef is de baas over de rivieren.”

Gemma Venhuizen

Jef sluit het symposium af met een persoonlijke 
terugblik op 35 jaar Kwartair onderzoek.

Decaan Bauke Oudenga overhandigt Jef een persoonlijk geschenk tijdens de avondsessie  
volgend op het symposium.
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.voetlicht  |  Mart van Bracht, directeur Geologische Dienst Nederland

‘De ondergrond is meer  
dan een LEGO-bouwplaat’
Sinds 1 januari van dit jaar hebben we in Nederland weer een Geologische Dienst. Dat wil zeggen: 
daarvoor hadden we er ook al een, maar die zat behoorlijk goed verstopt, als onderdeel van TNO Bouw 
& Ondergrond. Om meer duidelijkheid naar buiten toe te krijgen, is de Geologische Dienst Nederland 
daarom in ere hersteld. Een interview met directeur Mart van Bracht: ‘Wat geo-ICT betreft zijn wij een 
van de koplopers.’

Mart van Bracht (links) en Johnny Fredericia (GEUS, DK) bij de ondertekening van het project Tectono-stratigraphic Atlas van de Northeast Atlantic  
Geoscience Group.  |  Foto: Paul Boogaard
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In 1997 viel het doek voor de toenmalige 
Rijks Geologische Dienst. Om meer een-
heid te krijgen binnen het Nederlandse 
bodemonderzoek, ging de dienst op in het 
toenmalige NITG en vervolgens in TNO 
Bouw & Ondergrond. ‘Verschillende een-
heden, zoals water, bouwen, ruimte,  
mobiliteit, energie en geologie werden 
geclusterd’, vertelt directeur Mart van 
Bracht, die ook vóór de heroprichting van 
de Geologische Dienst Nederland (GDN)  
al de scepter zwaaide over de geologie-
afdeling van TNO. ‘Op zich was die  
overkoepeling wel goed, maar het samen-
trekken van de verschillende onderdelen 
werd te ver doorgevoerd. Daardoor zat de 
geologische afdeling verstopt en was het 
onduidelijk voor de buitenwereld hoe de 
organisatie in elkaar stak. Ik had altijd 
minstens 20 minuten nodig om aan zaken-
partners uit te leggen hoe de vork nou  
precies in de steel zat.’
Bovendien ontstond er verwarring omdat 
TNO een hybride organisatie is. Van 
Bracht: ‘Als Geologische Dienst voeren  
we gedelegeerde overheidstaken uit, vooral 
voor het huidige ministerie van Economi-
sche zaken, Landbouw en Innovatie. Maar 
andere afdelingen van TNO werken juist op 
contractbasis voor het bedrijfsleven – soms 
zelfs voor bedrijven die lijnrecht tegenover 
de overheidsbelangen staan. Natuurlijk 
zorgen we ervoor dat die afdelingen strikt 
gescheiden werken, maar je bevindt je toch 
in een spagaatpositie. En daardoor ont-
staan nog meer onduidelijkheden en ben  
je nog eens 20 minuten bezig om die  
situatie uit te leggen.’

Parttime-hoogleraren
De huidige Geologische Dienst is nog 
steeds inpandig bij TNO in Utrecht, maar 
heeft een eigen ‘gezicht’ naar buiten toe. 
Het adviseren van de overheid is slechts 
een van de taken die de pakweg 200 werk-
nemers van de GDN uitvoeren. ‘Verreweg 
het belangrijkste doel is het vastleggen en 
verspreiden van data, informatie en kennis 
met betrekking tot de Nederlandse onder-
grond’, aldus Van Bracht. 
Daarnaast vindt er een nauwe samenwer-
king plaats met een drietal universiteiten - 
de Vrije Universiteit Amsterdam, de Tech-
nische Universiteit Delft en de Universiteit 
Utrecht. De GDN begeleidt stagiairs,  
levert parttime-hoogleraren en komt  
bovendien met onderzoeksvragen die  
door promovendi van de universiteiten  
worden uitgewerkt. 
Van Bracht: ‘Zo zijn we nu bijvoorbeeld 
bezig met het project Integrated System 
Approach Petroleum Production, waarin we 
bodemmodellering aan monitoring koppe-
len. Door voortdurend metingen te doen aan 
de petroleumvoorraden in de ondergrond en 
die terug te koppelen naar de computer, 

kunnen de modellen worden verfijnd - een 
zogeheten “close-loop”-aanpak.’

Landdekkende 3D-kaart
Ondanks de hechte samenwerking met de 
universiteiten vormt de academische wereld 
ook een punt van zorg voor Van Bracht: ‘Geo-
logisch onderwijs en onderzoek is vandaag de 
dag vaak internationaal gericht en de kennis 
van ons eigen land wordt steeds dunner.  
En dat terwijl Nederland op geo logisch gebied 
juist een voortrekkersrol kan vervullen: wij 
hebben de grootste database met bodemgege-
vens ter wereld - deels om-dat we zo’n dicht-
bebouwd land zijn, deels omdat we gewoon 
ontzettend veel data hebben. En ook de land-
dekkende 3D-kaart van de ondergrond die we 
in Nederland hebben is uniek; we zijn wat 
geo-ICT betreft zeker een van de koplopers.’
En om die koppositie te behouden is het 
belangrijk van de laatste ontwikkelingen op 
de hoogte te blijven. Van Bracht: ‘Zeker met 
de nieuwe technologieën ontwikkelt alles 
zich razendsnel. We moeten vooruitdenken, 
om te kunnen zien welke kennis en produc-
ten er nodig zijn bij geologische onderwer-
pen die spelen en zullen gaan spelen in  
de toekomst.’ Voorbeelden van zulke onder-
werpen zijn klimaatverandering, geothermie, 
duurzaamheid en schaarste. Ook wil de 
Geologische Dienst Nederland de kaart van 
het continentaal plat herzien, maar daartoe 
is het nog even wachten op de nieuwe  
technieken die nu worden ontwikkeld op  
het gebied van submarien karteren.

Alle windrichtingen
Om de diverse doelen te bereiken is samen-
werking belangrijk. Binnen Nederland met 
universiteiten en instellingen als NWO en 
KNAW, buiten Nederland in organisaties als 
de EGS (EuroGeoSurveys), waarin alle geo-
logische diensten van Europa zijn verenigd.
Van Bracht: ‘Het voordeel van zo’n grote 
internationale organisatie is het feit dat je 
buitenlandse collega’s makkelijk spreekt, 
maar het nadeel is dat stappen zetten  
lastiger wordt. Vergelijk het met de EU: 
alle windrichtingen van Europa zijn ver-
tegenwoordigd en als er een belangrijke 
beslissing genomen moet worden blijkt  
dat niet iedereen dezelfde kant opkijkt.’
Om die reden maakt de GDN ook deel uit 
van een kleinere Europese organisatie 
(North east Atlantic Geoscience Group, NAG), 
samen met Engeland, Ierland, IJsland,  
Noorwegen, Denemarken en de Duitse regio  
Niedersaksen. Van Bracht: ‘Met die landen 
vindt ook veel inhoudelijke samenwerking 
plaats, we gebruiken elkaars sterke punten. 
Zo weten de Noren veel over mineralen en 
leveren wij veel digitale data.’

VOC-mentaliteit
Volgens Van Bracht doet de GDN het goed 
vergeleken met de andere Europese geo-

logische diensten. ‘We behoren toch wel 
tot de vijf meest actieve, ondanks het feit 
dat we een kleine dienst zijn. Zo doen  
wij altijd actief mee met EU-projecten;  
we melden ons altijd als een van de eer-
sten aan. Misschien is het de Nederlandse 
VOC-mentaliteit wel.’
Op een gebied valt echter nog behoorlijk 
wat te verbeteren, aldus Van Bracht.  
‘Bij de GDN hebben we welgeteld één 
communicatie-adviseur in dienst – dat is 
het laagste aantal van Europa. Die infor-
matievoorziening naar buiten toe, naar  
de politiek en naar het brede publiek, die 
kan beter.’ Plannen daarvoor zijn al in de 
maak. Zo gaat het DINO-loket (de centrale 
toegangspoort tot Data en Informatie van 
de Nederlandse Ondergrond) dit jaar op  
de schop, om het voor leken makkelijker te 
maken data te vinden. Van Bracht: ‘Nu de 
wet Basisregistratie Ondergrond van kracht 
is gegaan, zullen steeds meer ambtenaren 
van onze data gebruik willen maken. Voor 
hen willen we informatie op maat gaan 
leveren – zodat ze zich niet eerst door een 
heel geologisch achtergrondverhaal over de 
formatie van Sterksel moeten worstelen als 
ze iets willen weten over de bodemgesteld-
heid in het Roerdal. 

Rampenverzameling
Wat politici betreft, heeft Van Bracht 
ge durende zijn loopbaan een belangrijke  
les geleerd: ‘Beleidsmakers knikken wel 
braaf als je ze vertelt over het belang van  
de Nederlandse ondergrond, maar ze luiste-
ren maar met een half oor. Mensen denken 
te vaak dat de bodem een LEGO-plaat is, 
waarop naar hartenlust kan worden 
gebouwd. Pas als je begint over de proble-
men die kunnen ontstaan wanneer er  
geen gedegen geologisch onderzoek wordt  
uitgevoerd komen ze uit de relaxstand.’  
Daarom heeft Van Bracht in de loop der 
jaren rampen ‘verzameld’, om het belang 
van de Geologische Dienst te onderstrepen. 
‘In presentaties som ik die altijd op – onder-
gelopen kelders, omvallende wind molens, 
verzakkende huizen… Allemaal dingen die 
voorkomen hadden kunnen worden als er 
tijdig geologen waren geraadpleegd.’ 
Het favoriete voorbeeld van Van Bracht  
is nog altijd de Hofvijver in Den Haag.  
‘Die werd een paar jaar geleden ecologisch 
doodverklaard, vanwege de vervuilde mod-
derlaag. Vervolgens stelde de gemeente een 
baggerbedrijf aan om de drab weg te halen, 
maar daarbij werd per ongeluk ook de slecht 
doorlatende laag daaronder – die juist het 
bestaansrecht van de Hofvijver waarborgde 
– weggehaald. Vervolgens moest er razend-
snel een bentonietlaag worden gestort, 
omdat de vijver anders zou leeglopen.’

Gemma Venhuizen
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Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam  
is Anne Willem Omta en na een studie 
Meteorologie & Fysische Oceanografie in 
Utrecht ben ik aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam gepromoveerd op het grensvlak 
van biologie en fysische oceanografie.  
Mijn promotie-onderzoek bestond uit het 
modelleren van de zogeheten organische 
koolstofpomp: het uitzinken van plankton 
naar de diepzee, waardoor de diepe oceaan 
verrijkt is in koolstof. Aan het eind van mijn 
promotie heb ik met succes bij NWO een 
Rubicon-subsidie aangevraagd om als post-
doc in de groep van Mick Follows op het 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) verder onderzoek te doen naar de 
koolstofcyclus in de oceaan. Het onderzoek 
is gericht op het modelleren van de opname 
van anthropogeen CO2 door de oceanen en 
op het begrijpen van de oorzaken van de 
verschillen in het CO2-gehalte in de atmo-
sfeer tussen ijstijden en interglacialen. 

Snel 
In Nederland worden promovendi en post-
docs in het algemeen aangenomen om 
onderzoek uit te voeren waar een hoog-
leraar of groepsleider net een subsidie  
voor gekregen heeft. Op MIT geldt dat  
niet voor de promovendi en maar voor een 
deel van de postdocs. De postdocs kunnen 
in twee groepen onderverdeeld worden: 
‘fellows’, die (zoals ik) zelf een beurs bin-
nen gehaald hebben, en ‘associates’, die 
betaald worden uit een subsidie die een 
hoogleraar of groepsleider binnengehaald 

.zaken overzee  |  Postdoc in de VS 

Checks & balances @ MIT 

In veel opzichten is mijn leven niet heel erg veranderd sinds ik naar Boston gekomen ben.  
Ik ga nog steeds op de fiets naar het werk en ik doe nog steeds ocean carbon cycle simulaties.  
Ook de universitaire structuur is in grote lijnen hetzelfde: zo zijn er undergraduate students,  
PhD-students, postdocs en mensen met een vaste positie. Toch zijn er ook aanzienlijke  
verschillen in de onderzoekscultuur in het algemeen en de praktijk van promoties in  
het bijzonder.

Anne Willem Omta met achter zich de skyline van Kazan (Rusland).
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heeft. Hoogleraren, die net een subsidie 
gekregen hebben, lijken een grote druk te 
voelen om ‘associate’ postdocposities snel 
te vullen en de sollicitatieprocedure is vaak 
bijzonder kort. Zo stuurde Matt, een Britse 
collega-postdoc, aan het einde van zijn 
promotie een mail naar een MIT-hoogleraar 
atmosferische chemie om te vragen of er 
misschien mogelijkheden waren voor een 
postdoc-plek. Het antwoord van de hoog-
leraar was helder: jazeker en het was de 
bedoeling, dat hij zo snel mogelijk zou 
beginnen. Matt hoefde niet naar MIT te 
komen voor een gesprek, het kon meteen 
wel geregeld worden via de e-mail.  
En zodoende werkt Matt sinds een jaar  
of drie op MIT. Hoewel er op de werkvloer 
op het eerste gezicht weinig onderscheid 
tussen ‘associates’ en ‘fellows’ gemaakt 
wordt, is er voor ‘fellows’ meestal meer 
ruimte om zelf hun onderzoeksagenda te 
bepalen. Zelf heb ik in elk geval het gevoel 
dat ik mijn creativiteit kwijt kan en voor 
mij is mijn groepsleider Mick Follows voor-
al een adviseur en geen baas. Ik ben ook 
erg productief in deze opzet: de kleine 
twee jaar die ik hier tot nu toe doorge-
bracht heb, hebben al twee publicaties 
opgeleverd over hoe de verdeling van  
koolstof tussen de atmosfeer en de oceaan 
afhangt van de totale hoeveelheid koolstof, 
van de gemiddelde temperatuur van de 
oceaan en van de alkaliniteit van de  
oceaan. Verder sta ik op het punt om een 
nieuw manuscript op te sturen over de 
relatie tussen variaties in CO2 en tempera-
tuur tijdens glaciale cycli en ben ik bezig 
met een manuscript over de mogelijke rol 
van plankton in de glaciale CO2-variaties. 

De begeleider 
Van PhD-studenten wordt hier ongeveer 
hetzelfde resultaat verwacht als van pro-
movendi in Nederland: een proefschrift 
bestaande uit een aantal publicaties in 
peer-reviewed tijdschriften. Zij krijgen 
salaris en hun collegegeld wordt betaald 
uit subsidies die de begeleiders binnen-
halen. Naar mijn idee is het grootste  
verschil met Nederland de positie van  
de begeleider. In Nederland heeft de  
begeleider tegelijk de rol van werkgever, 
beoordelaar en moreel leidsman. Hij heeft 
een aantal onderzoeksideeën, haalt een 
NWO-subsidie binnen voor een project 
rond deze ideeën, neemt een promovendus 
aan om de ideeën uit te voeren, beoordeelt 
wanneer de manuscripten van de promo-
vendus klaar zijn om naar een tijdschrift 
gestuurd te worden (met de begeleider  
als co-auteur) en bepaalt wanneer de  
kandidaat kan promoveren. Hier op MIT  
is de rol van de begeleider beperkter.  
PhD-studenten melden zich aan voor  
het Program in Atmospheres, Oceans  
and Climate, vervolgens gaan ze door een 

selectieprocedure georganiseerd door het 
departement en tenslotte kiezen ze een 
begeleider uit. Sommige professoren  
vinden deze gang van zaken maar niets:  
ik heb een uit Groot-Brittannië afkomstige 
hoogleraar eens uitgebreid horen klagen 
over hoe oneerlijk en vernederend dit  
systeem voor hem is. In Engeland deed  
hij zelf de selectie van zijn promovendi  
en dat is hoe het hoort te gaan. 

Uitlopen 
PhD-studenten zijn hier ook niet ‘één  
op één’ aan een bepaald project van hun 
begeleider gekoppeld. Amerikaanse promo-
ties duren lang (meestal meer dan zes  
jaar) en NSF-grants (National Science 
Foundation)lopen vaak te kort voor een  
volledige PhD. In het algemeen worden  
de PhD-studenten een jaartje uit de ene 
subsidie betaald, een jaartje uit een andere 
en een volgend jaar uit weer een ander 
potje. Zodoende valt de duur van een pro-
motie niet natuurlijkerwijs samen met de 
duur van een subsidie. Praktisch nadeel 
hiervan is de grote variatie in de lengte van 
de promotietrajecten: het enige wat aan 
het begin redelijk zeker is, is dat de pro-
motie flink uit zal lopen. De rol van de 
begeleider wordt verder ingeperkt door de 
promotiecommissie, die hier al aan het 
begin van het PhD-traject samengesteld 

De koolstofcyclus van de oceaan.

wordt. Na zo’n twee jaar verdedigt de pro-
movendus zijn/haar onderzoeksplan tegen-
over de promotiecommissie en vanaf dat 
moment blijft de commissie de onder-
zoeksvorderingen vanaf een afstand volgen, 
totdat ze besluit, dat de promovendus het 
proefschrift kan gaan verdedigen. 

Ondanks al deze institutionele verschillen 
wordt ook op MIT de relatie tussen PhD-
student en begeleider gekenmerkt door een 
grote wederzijdse afhankelijkheid, gecom-
bineerd met een grote machtsongelijkheid. 
Ook hier hangt het op een bevredigende 
manier slagen van een PhD sterk af van  
de promovendus, de begeleider, hun inter-
actie en vooral simpelweg geluk. Niettemin 
hoop ik, dat sommige van de ‘checks and 
balances’ die op MIT bestaan, een inspira-
tiebron kunnen zijn voor de Nederlandse 
academische wereld. 

Anne Willem Omta 
omta@mit.edu

Anne Willem Omta heeft in 2009 een Rubicon-subsidie gekregen. 
NWO heeft dit programma opgezet om jonge promovendi de kans 
te geven onderzoek te doen in het buitenland.
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.promotie

Vervanging van witte  
Belgische steen
Wido Quist promoveerde op 14 februari j.l. aan de TU Delft op een onderzoek naar de vervanging van 
witte Belgische zandige kalksteen, een steensoort die veel gebruikt is in middeleeuwse bouwwerken 
in het zuidwesten van Nederland. In deze bijdrage geeft hij een overzicht van de grote hoeveelheid 
steensoorten die gebruikt is als vervanging en van de variatie aan argumenten om op dat moment,  
bij dat gebouw, die steen te verwerken.

Het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda met veel witte Belgische steen in het parement, maar ook St. Joire (bovenaan).  
Vensters in Obernkirchner zandsteen, balustrades in Montanier en Coutarnoux en kruisbloemen in Tepla trachiet.
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dertiger jaren van de twintigste eeuw  
werden gekenmerkt door argumenten  
gebaseerd op aspecten van esthetische  
en historische compatibiliteit, die leidden 
tot de toepassing van steensoorten die  
bijdroegen aan een rustieke uitstraling.  
In deze periode werd om die reden veel 
Ledesteen, afkomstig van afbraak van 
gebouwen in Vlaanderen, voor restauratie-
werken in Nederland gebruikt. Hierbij 
speelden de adviezen van de Delftse  
mijn ingenieur A.L.W.E. van der Veen  
een belangrijke rol. 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog 
werden argumenten van duurzaamheid 
steeds vaker gebruikt, gecombineerd met 
een streven naar esthetische compatibili-
teit. Vanaf ongeveer 1960 lag de nadruk 
op duurzame steensoorten en kwamen  
uitgesproken compatibiliteitsargumenten 
nauwelijks meer voor. Tot slot kunnen  
de keuzeargumenten uit de periode 1980  
tot 2000 worden samengevat met de  
wens tot ‘extreme’ duurzaamheid, terwijl 
de verschillende aspecten van compati-
biliteit slechts een beperkte aandacht  
krijgen.

Vervangende steensoorten
Voor mijn promotieonderzoek heb ik ge-
keken naar het natuursteengebruik bij de 
diverse restauraties aan de Grote kerken 
van Breda, Dordrecht en Goes. Ook heb  
ik het stadhuis te Gouda geanalyseerd.  
De grote variatie in keuzeargumenten heeft 
geleid tot een grote diversiteit aan toege-
paste steensoorten. Er blijken ongeveer  

Ik heb mij in mijn promotie gericht op  
restauraties van het einde van de negen-
tiende eeuw tot eind vorige eeuw. In die 
periode zijn alle mogelijke natuursteen-
soorten gebruikt ter vervanging van witte 
Belgische zandige kalksteen. De studie 
was gericht op het identificeren van de 
argumenten waarom een bepaalde steen-
soort gebruikt is bij een restauratie en de 
gevolgen daarvan op de instandhouding 
van het monument op langere termijn.  
Bijzondere aandacht kregen duurzaamheid 
en compatibiliteit (in hoeverre een vervan-
gende steen lijkt op de originele steen)  
en de rol die deze factoren gespeeld heb-
ben in het keuzeproces. Het belang van  
de studie is onder andere gelegen in het 
begrijpen van ‘oude’ restauraties om deze 
kennis in te zetten voor nieuwe restaura-
ties: leren van onze ingrepen om te weten 
hoe in te grijpen.
Door middel van literatuuronderzoek en 
casusonderzoek is een antwoord gezocht 
op de drie hoofdvragen van de studie: 
•  “Welke argumenten werden gebruikt 

voor het kiezen van vervangende  
natuursteensoorten?”

•  “Hoe belangrijk was compatibiliteit  
en duurzaamheid in de keuze voor  
vervangende natuursteensoorten en  
in hoeverre bleken deze argumenten  
in de praktijk terecht?”

•  “Bestaan er trends in de toepassing van 
vervangende natuursteensoorten en, zo  
ja, hoe verhouden deze trends zich tot 
duurzaamheid en compatibiliteit?”

Witte Belgische steen
‘Witte Belgische steen’ is een verzamel-
naam voor de wit-gelige zandige kalkstenen 
van Eocene ouderdom uit de formatie van 
Lede en de formatie van Brussel. De win-
ning van de steen vond voornamelijk plaats 
ten zuidoosten van Gent, ten oosten van 
Aalst en in de huidige agglomeratie Brus-
sel en had haar hoogtepunt in de vijftiende 
eeuw. Door het graven van putten en het 
afgraven van zandgronden werd de steen – 
die voorkwam als banken in het zand – 
gewonnen. De banken kwamen voor in 
schollen tot veertig centimeter dikte,  
waarvan vaak slechts het middelste deel 
dusdanig was verkit dat het als bouwsteen 
gebruikt kon worden. Tegenwoordig wordt 
er nog op kleine schaal witte Belgische 
steen gewonnen in de omgeving van  
Lede als bijproduct van de zandwinning. 
Ook wordt nabij Jodoigne (Geldenaken) 
een zandige kalksteen uit het Brusseliaan 
gewonnen die bekend staat onder de naam 
Gobertange. Deze steen is witter dan de 
steen uit de omgeving van Lede en wordt 
gekenmerkt door een gelaagde nerfvormige 
structuur, waardoor het de bijnaam  
‘eikenhout’ kent. Gobertange komen we  
in Nederland niet tegen aan de origineel 

middeleeuwse onderdelen van gebouwen, 
wel als restauratiesteen vanaf de tweede 
helft van de negentiende eeuw.
Vanwege de eenvoudige aanvoer over de 
Schelde werd de witte Belgische steen met 
name in het zuidwesten van Nederland  
verwerkt. Maar toen vanaf het derde kwart 
van de negentiende eeuw het restaureren 
van oude gebouwen in zwang kwam, was 
de witte Belgische steen door uitputting 
van de ‘groeven’ niet of nauwelijks meer 
beschikbaar, waardoor architecten gedwon-
gen waren om op zoek te gaan naar andere 
steensoorten.

Keuzeargumenten
De argumenten voor het kiezen van vervan-
gende natuursteensoorten blijken gegroe-
peerd te kunnen worden in perioden, zoals 
bijvoorbeeld de wens om harde, homogene 
steensoorten te gebruiken in de tijd tot de 
Eerste Wereldoorlog, een vroege vorm van 
het streven naar toepassing van duurzame 
steensoorten. Met name in deze periode, 
maar ook later, heeft de overvloed aan 
indelingen en benamingen van typen Fran-
se kalksteen geleid tot spraakverwarring  
en wellicht zijn keuzes gemaakt op basis 
van onjuiste argumenten. 
De periode daarna, de Eerste Wereldoorlog, 
werd gekenmerkt door een beperkte 
beschikbaarheid van steensoorten (van-
wege de oorlog) die bepalend was voor het 
keuzeproces. Kleine (rest)partijen natuur-
steen werden gebruikt voor restauratie en 
de focus verschoof naar steensoorten 
afkomstig uit Duitsland. De twintiger en 

Gesteenten die bij de bestudeerde casussen gebruikt zijn ter vervangen  
van de witte Belgische steen

Sedimentgesteenten
Kalkstenen
• Gobertange (België)
• Ledesteen (België)
•  Rochefort, Antheor (Frankrijk, Charente Maritime)
•  Reffroy, St. Joire, Lerouville, Euville, Senonville (Frankrijk, Maasdal)
•  Coutarnoux, Anstrude, Vaurion (Massangis), Magny, Pouillenay (Frankrijk, Bourgogne)
•  Mont Parnasse, Montanier, St. Leu-d’Esserent, Faverolles, St. Pierre Aigle  

(Frankrijk, Oise, Aisne)
• Muschelkalk (Duitsland, Hessen)
• Portland (Groot-Brittannië, Dorset)
Zandstenen
• Larochette (Luxemburg)
•  Udelfanger (Duits-Luxemburgs grensgebied)
•  Obernkirchner (Duitsland, Neder saksen)
•  Baumberger (Duitsland, Münsterland)
Stollingsgesteenten
Dieptegesteenten
•  Beiers graniet (Duitsland, diverse locaties Beieren)
• Tepla trachiet (Tsjechië)
Uitvloeiïngsgesteenten
• Ettringer tufsteen (Duitsland, Eiffel)
• Peperino duro (Italië, Viterbo)
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30 verschillende steensoorten (en -typen) 
gebruikt te zijn ter vervanging van de origi-
nele witte Belgische steen. Het betreft met 
name witte Franse kalkstenen uit diverse 
herkomstgebieden en van verschillende 
geologische ouderdommen. Daarnaast zijn 
ook Duitse en Luxemburgse zandsteensoor-
ten en Duitse tufsteen veelvuldig gebruikt 
als vervangende steensoort, net als diverse 
stollingsgesteenten die met grote regel-
maat toegepast zijn ter vervanging van 
witte Belgische zandige kalksteen.
Uit de geconstateerde vervangreeksen 
(inclusief vervangingen van vervangingen) 
kwam geen patroon naar voren waaruit 

blijkt dat alle vervangreeksen dezelfde 
beweging maken; vele combinaties komen 
voor. Stollingsgesteenten en sedimentaire 
gesteenten wisselen elkaar af. De tendens 
hierbij is dat de tweede vervanging meestal 
werd uitgevoerd in een duurzamer geachte 
steensoort dan de eerste vervanging.

Gebruiksduur
Voor wat betreft de gebruiksduur blijkt dat 
alle toegepaste vervangende steensoorten 
duurzaam genoeg zijn voor toepassing in 
parementwerk (vlak muurwerk) en dat dit, 
op enkele uitzonderingen na, ook geldt 
voor eenvoudig lijstwerk en beschut gepro-

fileerd werk. Met betrekking tot de vensters 
bleek dat veel vervangen natuursteen nog 
steeds in gebruik is en dat veel vervangin-
gen van vervangstenen vooral te wijten zijn 
aan roestende ijzeren brugstaven. Ettringer 
tufsteen vormt hierop een uitzondering;  
dit materiaal, vooral wanneer toegepast  
als montant of tracering in vensters, kent 
vaak een gebruiksduur van slechts 60 tot 
90 jaar.
De grootste duurzaamheidsproblemen  
hebben zich voorgedaan bij slanke, gepro-
fileerde en geornamenteerde onderdelen, 
waaronder hoofdzakelijk pinakels en kruis-
bloemen, en onderdelen die aan alle kan-
ten blootgesteld zijn aan het weer, zoals 
balustraden. De meeste steensoorten die 
werden toegepast voor vrijstaande pinakels 
hebben een gebruiksduur gekend van 
maximaal 115 jaar. Meerdere pinakels zijn 
echter slechts 50 tot 100 jaar in gebruik 
geweest, met diverse voorbeelden van een 
nog korte gebruiksduur.
Uit het onderzoek is gebleken dat een 
gedifferentieerde keuze voor vervangende 
natuursteen, afhankelijk van expositie-
omstandigheden, mogelijk is en zou  
kunnen leiden tot, in economische zin, 
aantrekkelijkere restauraties, met voldoen-
de lange levensduur. In het parement is 
duurzaamheid minder belangrijk dan bij 
geprofileerd en alzijdig geëxposeerd werk; 
een grotere aandacht voor esthetische  
en historische compatibiliteit is hierbij 
overigens wenselijk. Voor een meer weten-
schappelijke aanpak van het kiezen van 
vervangende steensoorten voor witte  
Belgische steen is het gewenst om nader 
onderzoek te doen naar de technische 
compatibiliteit van die steensoorten.  
Hier dient ook de mortel nadrukkelijk  
bij te worden betrokken.

Op basis van het onderzoek is een onder-
legger ontwikkeld ten behoeve van het  
formuleren van uitgangspunten voor het 
kiezen van vervangende steensoorten. 
Naast de confrontatie met de diverse 
aspecten van compatibiliteit en duurzaam-
heid komt dit hulpmiddel ook tegemoet 
aan het geconstateerde probleem van  
onvolledige documentatie en verantwoor-
ding.

Dr.ir. W.J. (Wido) Quist
w.j.quist@tudelft.nl

Het proefschrift ‘Vervanging van witte Belgische steen. Materiaal-
keuze bij restauratie’ is digitaal in te zien via het repository van  
de Technische Universiteit Delft (http://repository.tudelft.nl)

Venster in het zuidertransept van de Maria-Magdalenakerk te Goes met een mengeling  
van Ettringer tufsteen, Bentheimer zandsteen, Pouillenay en Ledesteen.
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Het is een grote zorg binnen het 
KNGMG dat het vak geologie –  
en dus ook de geoloog – zo weinig 
bekend is bij de buitenwereld. 
Het immense belang van de  

legt door een goed gericht schot 
van zijn mooie vrouw. Dit alles 
wordt voorafgegaan door en 
ge lardeerd met lange wijsgerige 
monologen van de geoloog, van 
zijn vrouw en van haar droomver-
schijning, die worden uigesproken 
met een snelheid waar Matthijs 
van Nieuwkerk jaloers op zou zijn.  
De laatste knal is van de – nu 
kamergrote – ballon die wordt 
doorgeprikt door de bediende.
Het publiek weet nu dus zeker  
dat geologen lang van huis zijn en 
met kleine boortjes gaatjes prik-
ken in de grond om olie te vinden; 
die voorts hun gestoorde vrouw 
jaren lang in eenzaamheid over-
laten aan drank en lediggang en 
die ze krijsend uitschelden voor-
dat ze uiteindelijk door haar  
worden doodgeschoten.
Ik reken er op dat het KNGMG-
bestuur in staat zal zijn bij een 
groot publiek dit imago ietwat  
te nuanceren.

Peter de Ruiter

Het imago van de geoloog

.opinie

Provinciehuis Arnhem, 31 mei 2011

Extra bijeenkomst Basisregistratie 
Ondergrond (BRO)

Na drie succesvolle bijeenkomsten over de Basisregistratie Ondergrond 
(BRO) wordt er op dinsdag 31 mei een extra bijeenkomst georganiseerd 
in het Provinciehuis Gelderland te Arnhem. 

Programma
13.00 u Ontvangst 
13.30 u Opening en inleiding door dagvoorzitter 
13.40 u Waarom en wat is de Basisregistratie Ondergrond BRO? 
  (Ministerie Infrastructuur en Milieu) 
14.00 u Vragen 
14.10 u Wat hebben we nu en waar gaan we naar toe?
  (Alterra Wageningen UR/TNO) 
14.30 u Vragen 
14.40 u Koffie/thee 
15.10 u Hoe komen we daar? (TNO) 
15.30 u Vragen 
15.40 u Discussie 
16.00 u Afronding door dagvoorzitter 
16.10 u  Hapje/drankje

Informatie en aanmelden: www.tno.nl/BROinformatiebijeenkomsten
Informatie Basisregistratie Ondergrond: www.dinoloket.nl

.aankondiging

Stratigrafisch profiel door Zeeland.

geologen voor Nederland is al een 
eeuw lang evident: kolenmijnen  
in Limburg, olie uit Schoonebeek 
en gas uit Groningen, maar het 
woord ‘geoloog’ wordt nog steeds 

verward met geograaf, archaeo-
loog of theoloog; nobele lieden, 
daar niet van, maar toch niet 
helemaal hetzelfde.
Toen dan ook een bevriende  
ingenieur mij meevroeg naar het 
toneelstuk OLIE (van de Zwitser 
Lukas Bärfuss), dat gaat over een 
geoloog en een ingenieur, nam ik 
die uitnodiging vol verwachting 
aan, verheugd dat er nu door een 
breed publiek kennis gemaakt zou 
worden met een heuse geoloog. 
Dat viel bar tegen.
De enscenering was simpel. Een 
kamer met minimaal meubilair 
bewoond door een mooie jonge 
vrouw in gezelschap van een 
ruime sortering lege en volle 
drankflessen. Het vermoeden dat 
ze psychotisch is, wordt in latere 
scènes bevestigd. De kamer was 
verder vrijwel gevuld met een 
enorme opblaasballon (straal  
van 2,5 à 3 meter) die na iedere 
zeer korte scène ietsje verder 
werd opgeblazen. Noodzaak  
daartoe onbekend.
Twee keer komen de geoloog en 
de ingenieur langs. Die waren 
weken lang van huis om getweeën 
olie te zoeken zonder, in nu al 
drie jaar, iets te vinden.  
Hun methode was simpel: iedere 
dag boorde de ingenieur een  
gaatje in de grond en de geoloog 
besliste dan of er olie in zat of 
niet. Handig en goedkoop.
Hun binnenkomst op het toneel 
doet de reeds in slaap gevallen 
toeschouwer met een schok  
wakker worden, omdat de dialo-
gen uitsluitend krijsend worden 
gevoerd. De hel van de decibel. 
De vrouw voelt zich verlaten en 
nutteloos – ze vertegenwoordigt 
het thema van de eenzame ex-
patriate vrouw die zich te barsten 
verveelt – en krijst, tussen haar 
laveloze momenten door, de lon-
gen uit haar lijf. Met name de 
geoloog schreeuwt naar de vrouw 
omdat ze te veel drinkt en verpakt 
dit in pseudo-diepgravende analy-
ses. Tegen het einde van het stuk 
vinden ze wél olie en wordt, om 
niet geheel duidelijke redenen,  
de ingenieur doodgeschoten door 
de geoloog, die dan zelf het loodje 
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.boekbespreking

• Megalithic Research in The 
Netherlands 1547-1911 • From 
‘Giant’s Beds’ and ‘Pillars of Her-
cules’ to accurate investigations • 
door J. A. Bakker • Sidestone 
Press Leiden • 2010 • ISBN 978 
90 8890 034 1 • 317 pp. • 

Bouwwerken van reuzen, duivels 
of demonen – zoals hunebedden, 
of de Pilaren van Hercules – zijn 
onderwerp van dit boek. Per  
periode passeren de belangrijkste 
publicisten of onderzoekers de 
revue. Anthonius Schonhovius 
Batavus (ca 1500-1557), Zuid-
Nederlands classicus meende bij-
voorbeeld, steunend op Tacitus, 
dat Hercules bij Rolde stenen 
pilaren had achtergelaten. Picardt 
(1600-1670) was ervan overtuigd 
dat de reusachtige afmetingen 
van hunebedden een aanwijzing 
waren dat zij door reuzen ge -
bouwd waren als graven of offer-
altaren. Hij dateerde ze verras-

send accuraat als volgt: “de tijd 
tussen het bouwen van hunebed-
den en van Romeinse gebouwen 
was langer dan vanaf de Romei-
nen tot zijn tijd”. Ludolph Smids 
en dichteres Titia Brongersma 
verrichtten feitelijke opgravingen. 

In dichtvorm concludeerde Titia 
dat hunebedden gedenktekenen 
waren van dappere Kelten en niet 
van reuzen. In een encyclope-
disch werk meende Smids toch 
dat het reuzen waren die hune-
bedden maakten. 
In 1730-34 vernietigde de paal-
worm veel zeeweringen in de 
Republiek. Hunebedden werden 
toen als steengroeven gebruikt  
en vielen massaal ten prooi aan 
de vraag naar dijkversterkend 
materiaal. Vanaf 1734 werd dat 
bij ‘Resolutie’ verboden; een  
resolutie die in 1818 werd ver-
sterkt en in 1846 en 1854 als 
wet werd vastgelegd; de eerste 
wet in Europa die oudheidkundige 
monumenten beschermde. 
In de 18de eeuw schetste teke-
naar Cornelis van Noorde uit 
Haarlem de net ontdekte graf-
kamer van Eext. Joannes van Lier, 
gedeputeerde in Drenthe en 
Arnout Vosmaer, curator van het 

Op woensdag 14 september  
zal de 4e Vlaams-Nederlandse 
Natuursteendag worden georgani-
seerd in Delft en Rotterdam. Het 
thema van deze dag is ‘Natuur-
steen in de Jonge Bouwkunst’.  

’s Ochtends zijn er lezingen door 
Belgische en Nederlandse specia-
listen in de faculteit Bouwkunde 
van de TU Delft; ’s middags zijn 
er rondleidingen in Rotterdam.  
De dag wordt afgesloten met een 

14 september 2011, TU Delft

4e Vlaams-Nederlandse Natuursteendag  
‘Stenen van binnen, stenen van buiten’

.aankondiging

museum / rariteitenkabinet van 
stadhouder Willem V, bestudeer-
den die grondig en publiceerden 
erover. Voor het eerst werd ook 
het gevonden aardewerk mee-
genomen in de speculaties over  
de bouwers. Reuzen werden  
afgewezen.
Vragen over de geologische her-
komst van de stenen werden  
pas beantwoord na acceptatie  
van de landijstheorie. Hoe hunne-
bedden werden gebouwd, werd 
systematisch behandeld door  
de Duitser Hermann Bödiker en 
vertaald in het Nederlands door 
Johannes Friedrich Janssen 
(1806-1869), curator van het 
Leidse Museum voor Oudheden. 
Hij maakte ook de eerste syste-
matische tabellen van alle 51  
toen bekende hunebedden en de 
daarmee geasso cieerde scherven 
van urnen en vaatwerk. Britse 
oudheidkundigen bezochten de 
Drentse hunebedden en produ-
ceerden de eerste hunebedden-
atlas. Willem Pleyte, de nieuwe 
curator van het Leidse museum 
voor Oudheden maakte succes-
volle foto’s. Een van de laatste 
onderzoekers in de ‘Oude periode’ 
– onderwerp van dit boek –  
Willem Johannes de Wilde (1860-
1936) tekende reconstructies  
van de positie van ontbrekende 
stenen. 
Het hunebedonderzoek wordt in 
de epiloog geplaatst in de tijd: 
van de mythen en legenden,  
via humanistische renaissance,  
de Reformatie, de Verlichting tot 
de Romantiek. In de appendix 
staan alle Nederlandse hunne-
bedden; een Duits rapport uit 
1812 over de toen bekende 
megalithische graven in Fehmarn 
en Holstein is ook in het boek 
opgenomen. De lijsten met refe-
renties en trefwoorden zijn zeer 
compleet. In de tekst komen 
plaatselijk onnodige open stukken 
voor wat onverzorgd is, maar dit 
lijvige boek schenkt de liefhebber 
een erudiete samenvatting van 
het onderzoek naar Nederlandse 
hunebedden. Aanbevolen. 

Tom J. A. Reijers

receptie in het voormalige post-
kantoor aan de Coolsingel te Rot-
terdam, ontworpen door architect 
en rijksbouwmeester G.C. Bremer 
en in 1923 in gebruik genomen. 
De TU Delft organiseert de dag 
samen met TNO, haar Belgische 
collega VITO, de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE), het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN),  
de Universiteiten van Leuven en 
Gent en het Vlaamse KIK-IRPA 
(Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium).
De prijs voor deelname aan het 
symposium is € 225 inclusief 
koffie, lunch en syllabus, voor 
studenten € 50. 
Informatie: Caroline Gautier, 
e-mail: c.c.gautier@tudelft.nl,  
tel: +31(0)15 2781535,  
of www.natuursteendag.nlVerweerde kalksteen.
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Recentelijk heeft TNO veel nieu-
we informatie over de modellen 
van de Nederlandse ondergrond 
gepubliceerd op DINOLoket.  
Voor de bekende modellen DGM 
en REGIS-II is een viewer ontwik-
keld waarmee de gegevens in 3D 
gevisualiseerd kunnen worden. 
Van het nieuwe model GeoTOP 
zijn bovendien afgeleide kaarten 
en uitgebreide toelichtingen op  
de website verschenen.
De ondergrond van Nederland is 
van groot maatschappelijk belang. 
Ze levert de samenleving een 
schat aan delfstoffen, schoon 
drinkwater, ruimte voor infra-
structuur en voedingsstoffen voor 
gewassen en natuurlijke vegeta-
ties. In de Nederlandse onder-
grond bestaat de drager van al 
deze functies vooral uit zand, 
grind, klei en veen. De afwisseling 
in lithologie en daarmee samen-
hangende eigenschappen bepalen 
mede het voorkomen, de kwaliteit 
en stroming van het grondwater.

Ondergrondmodellen
Om de kennis van de eigenschap-
pen van de ondergrond en het 

grondwater voor een breed publiek 
beschikbaar te maken ontwikkelt 
TNO computermodellen van de 
Nederlandse ondergrond. Voor een 
diepte tot ca. 500 meter zijn dit 
de modellen DGM, REGIS-II,  
GeoTOP en NL3D.
Het Digitaal Geologisch Model 
(DGM) is een lagenmodel van  
de geologische formaties die in 
Nederland binnen het Kwartair en 
Neogeen onderscheiden worden. 
REGIS-II is de hydrogeologische 
verfijning van het DGM in zandige 
en kleiige eenheden. Per eenheid 
worden bovendien (gemiddelde) 
hydrogeologische parameters 
gegeven zoals doorlatendheid. 
GeoTOP is een volledig 3D model 
waarbij de ondergrond in voxels 
(3D cellen) van 100 x 100 x  
0.5 m wordt ingedeeld. Iedere 
voxel bevat informatie over de 
grondsoort en diverse fysische  
en chemische eigenschappen. 
GeoTOP wordt regiogewijs 
gemaakt. Op dit moment zijn de 
modelresultaten van Zeeland en 
Zuid-Holland via DINOLoket 
beschikbaar. Een vierde model-
product, dat in 2011 beschikbaar 

zal komen, is NL3D. Dit model  
is een lage-resolutievariant van 
GeoTOP met voxels van 250 x 
250 x 1 m. Het NL3D model 
geeft landdekkende lithologische 
informatie van maaiveld tot een 
diepte van 50 m onder NAP.  
In de voxel modellen kan variatie 
en heterogeniteit van de onder-
grond beter worden weergegeven 
dan in de lagenmodellen. 

Visualisatie
TNO heeft samen met INSIGHT 
Geological Software Systems 
GmbH een viewer ontwikkeld waar-
in de lagenmodellen van DGM en 
REGIS-II gevisualiseerd kunnen 
worden. De viewer en de bijbe-
horende datasets kunnen door  
de gebruiker gratis worden gedown-
load. Met de viewer kunnen een-
voudig kaarten, dwarsdoorsneden 
en volledige 3D beelden van de 
ondergrond gemaakt worden.  
Ook het gedetailleerde Holocene 
lagenmodel van GeoTOP, een  
afgeleid product van het eigenlijke 
voxelmodel, kan in deze viewer 
bekeken worden (Figuur 1).

GeoTOP
De modelresultaten van het Geo-
Top model die gereed zijn worden 
via DINOloket ter beschikking 

.diversen

Geomodellen op DINOLoket

Fig. 2: Screenshot van de subsurface viewer met kaart, profiel en 3D beeld 
van het lagenmodel van GeoTOP in de omgeving van Leiden.

Fig. 1: Horizontale dwarsdoorsnede door het voxelmodel van GeoTOP  
Zuid-Holland, op een diepte van 4 meter onder NAP.

gesteld. Op dit moment kan het 
model in de vorm van 2D ArcGIS-
kaarten worden gedownload.  
Voorbeelden van deze kaarten zijn 
het lithostratigrafisch lagenmodel 
van het Holoceen (een detaillering 
van DGM), cumulatieve veendik-
tekaarten en een geologische 
oppervlaktekaart. Ook kunnen er 
horizontale dwarsdoorsneden door 
het 3D model worden gedownload 
(Figuur 2). Al deze kaarten zijn 
ook via de kaartviewer in DINO-
Loket te bekijken. In de toekomst 
zullen de 3D modelresultaten 
direct in de DINO database opge-
slagen worden, waarna gebruikers 
in staat worden gesteld om 
modelresultaten van een zelfgeko-
zen deelgebied te downloaden.

Jan Stafleu
Freek Busschers
Jeroen Schokker

Weblink: http://www.dinoloket.nl/nl/about/
modellen/modellen.html
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.agenda

Tot en met 22 mei 2011
Tentoonstelling Natuurhistorisch 
Museum Maastricht ‘De Maas, 
vormgeefster van het Limburgse 
Landschap’. Informatie:  
www.nhmmaastricht.nl

Tot en met 5 juni 2011
Tentoonstelling ‘Schoonheid in de 
Wetenschap, Museum Booymans 
van Beuningen, Rotterdam. 

18 mei 2011
Jaarvergadering KNGMG,  
KIVINIRIA-gebouw, Prinsesse-
gracht, Den Haag. Zie ook  
pagina 3 van deze Geo.brief. 

31 mei 2011
Bijeenkomst Basisregistratie 
Ondergrond (BRO), Provinciehuis 
Gelderland te Arnhem. Zie ook 
pagina 5 van deze Geo.brief.

10-13 juni 2011
6th International Symposium  
on archaeological Mining History, 
Valkenburg, Nederland, georgani-
seerd door het Institute  
Europa Subterranea. Info:  
www.europa-subterranea.com

10-16 juli 2011
11th International Symposium on 
Antarctic Earth Sciences,  
Edinburgh. Informatie:  
http://www.isaes2011.org.uk/

21-27 juli 2011
XVIII Inqua Congress, Bern,  
Zwitserland. Informatie:  
www.inqua.ch

14 september 2011
Vierde Vlaams-Nederlandse 
Natuursteendag, TU Delft en  
Rotterdam. Zie ook pagina 16  
van deze Geo.brief.

22-24 januari 2012
4th International Professional  
Geology Conference (IPGC)  
‘Earth Science – Global Practice’, 
Vancouver, B.C., Canada.  
Informatie: www.4ipgc.ca

Masters examens
Universiteit van Amsterdam, 23 maart 2011
N. Weiss (Earth Surface Processes)
M.P. Moerland (Earth Surface Processes)

Vrije Universiteit Amsterdam, jan. t/m maart 2011
Christiaan Leerlooijer (Ecohydrology)
Ivar Galvis Tarazona (Hydrology)
Geertruida A.M. Rutgerink (Hydrology)

Universiteit Utrecht
Bram Ebben (geochemie)
Marjolein Hazekamp (biogeologie)
Femke M. Holwerda (biogeologie)
Simone S. Hoogeveen (fysische geografie)
Kees van der Hoorn (hydrologie)
Maurits Horikx (biogeologie) 
Sander M. de Jong (geologie)
Annekarlijn de Rijcke (fysische geografie) 
Sara Voûte (geologie)
Emma H. van der Zanden (fysische geografie)

.universiteiten

• Dinosaurs and Other Extinct 
Sauriens: A Historical Perspective 
• Editor R.T.J. Moody, E. Buffet-
aut, D. Naish and D.M. Martill 
(2010) • Geological Society, 
London • Special Publication, 
343 • 394 pp • ISBN 978-1-
86239-311-0 • Prijs £75,00 
(US$ 150,00) • voor leden 
£45,00 (US$ 90,00) • 

De fossiele sauriërs kennen  
al lang een hechte schare ‘aan-
hangers’ van professionals tot 
amateurs, maar in dit boek zijn 
wetenschapshistorici aan het 
woord. In 22 artikelen beschrijven 
zij de geschiedenis van het onder-
zoek naar sauriërs, vanaf het 
begin van de moderne paleonto-
logie, circa 1700, tot nu. Het 
boek bevat verhalen over fossiel-
jagers en hun relatief onbekende 
ondernemingen, waaronder ook 
vrouwelijk onderzoekers die ‘hun 
mannetje stonden’ in een door 
mannen gedomineerde omgeving.  
De verhalen spelen zich af in  
de mergelgrotten in Nederland, 
de Krijt- en Jurakliffen in Groot-
Brittannië, de kust van Yorkshire, 
maar ook in centraal-India,  
Beieren en de Sahara. Behalve 
beroepspaleontologen en -geo-
logen spelen ook avonturiers,  
reizigers, journalisten, amateur-
fossieljagers en kunstenaars een 
rol. Ze werpen vaak een onver-
wacht licht op een tamelijk 
bekend onderwerp. 
De onderwerpen vallen uiteen in 
twee categorieën: verzamelingen 
en verzamelaars, met een sterke 
nadruk op Groot-Brittannië.  
Enkele verzamelaars betraden 
nieuw terrein. Wilhelm (Guiller-
mo) Schulz bijvoorbeeld bracht 
een groot deel van zijn werkzame 
leven door in Spanje waar hij  
een prominente positie bereikte. 
Sleeman onderzocht in de vroege 
19e eeuw het binnenland van 
India. Sommige vondsten leken 
eerst onbelangrijk, maar aanvul-
lende vondsten konden daar  
verandering in brengen, zoals 
Ernst Strome ondervond in de 
vroege 20e eeuw in Egypte.  
Er waren niet alleen solistische 
onderzoekers die belangrijke  
ontdekkingen deden, ook onder-
zoeksgroepen deden boeiend 

.boekbespreking

werk, zoals het onderzoek naar 
dinosauriërs in de kustkliffen  
van Yorkshire, dat begon in de 
19e eeuw en nog steeds doorgaat. 
Pootafdrukken zijn nog steeds 
onderwerp van onderzoek, net  
als de vraag naar de oorsprong 
van vogels die met dinosauriërs 
verwant zijn. Dat begon met de 
vondst van Archaeopteryx, en 
wordt voortgezet door veel ver-
schillende skeletten te vergelijken 
en de evolutie te traceren.  
Behalve Archaeopteryx kregen  
ook Pterosauriërs veel aandacht. 
Onderzoek naar de reuzenvormen 
begon in de late 19e eeuw met 
ontdekkingen van reuzenpteror-
sauriërskeletten in Kansas (USA).
Dinosauriërs van verschillende 
aard en grootte inspireerden kun-
stenaars die wetenschappelijke 
tekstboeken illustreerden, maar 
ook muurafbeeldingen en strips  
of cartoons maakten. Het boek 
eindigt met een amusant over-
zicht hoe een beter begrip  
ontstond door de skeletten van  
dinosauriërs te reconstrueren.
Dit boek is breed van opzet, laat 
een grote verscheidenheid zien van 
onderwerpen en onderzoek naar 
dinosauriërs. Voor allen die geïnte-
resseerd zijn in de onderzoeks-
geschiedenis van ichthyosauriës, 
pleistosauriërs, pterosauriërs en 
soortgenoten vanaf de Victoriaans 
tijd tot nu, kan dit boek niet  
ongelezen blijven. Aanbevolen. 

Tom J.A. Reijers
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Pliocene en Pleistocene rivierafzettingen, groeve Oebel (Brüggen, Duitsland), Jef Vandenberghe (rode trui) op zoek naar cryoturbaties.  |  Foto: Wim Westerhoff
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