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Delft Urban Water: nieuwe alliantie
Amersfoort 1: een 10-cm brede
ontsluiting

Waterputten slaan in India
De eerste geoloog in Indonesia

.van de eindredacteur
Ver weg
In deze Geo.brief in verband
met vakantie geen Van de
Voorzitter, maar een Van de
Eindredacteur.
Een van de boeken die ik aan het
lezen ben – naast Bill Brysons ‘The
Lost Continent’ – is ‘Zwerftocht door
een wereld in beweging’ van fysisch
geograaf Herman Verstappen. Hierin beschrijft hij zijn tochten door
het naoorlogse Indonesië in de
periode rondom de overdracht van
de macht. De verhalen zijn spannend en soms jaloersmakend –

geologie beoefenen in een ‘Pipercup’, volgens de auteur een soort
vliegende kinderwagen. Maar bij
andere avonturen – omslaan in
een meer vol krokodillen – ben ik
blij dat wij de vakanties altijd met
onze boot in het enge-beestenloze
Nederland hebben gevierd.
Onze boot, de Singkep, dacht
daar blijkbaar anders over. Na dik
twintig jaren trouwe dienst en vele
genoegelijke vakanties (zelfs rondom de kerstdagen), hebben wij haar
verkocht. Aan een man die vertelde
dat hij van plan was te gaan varen

.kngmg
Oproep Escherprijs
Het KNGMG kan jaarlijks een
prijs uitreiken voor de beste afstudeerscriptie van studenten van
een Masteropleiding Aardwetenschappen, de Escherprijs. Het
doel van de prijs, die vernoemd
is naar de Leidse Hoogleraar
Algemene Geologie prof. dr. B.G.
Escher (1885-1967), is de bevordering van innovatief onderzoek
en een gedegen verslaggeving
hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel, toegepast of interdisciplinair
karakter hebben. Voor een fundamenteel onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de
belangrijkste criteria; bij een
toegepast onderwerp kijkt de jury
vooral naar het vernieuwende en
probleemoplossende karakter;
en bij onderwerpen die gebaseerd
zijn op een interdisciplinaire aanpak wordt met name gelet op
innovatieve ideeën.
De jury van de Escherprijs bestaat
uit 4 of 5 aardwetenschappers,
afkomstig uit het bedrijfsleven, de
(semi) overheid of de universitaire
wereld. Naast een bedrag van
2500 euro ontvangt de winnaar
een oorkonde, een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een
uitnodiging om te publiceren in
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The Netherlands Journal of Geo
sciences. Het prijzengeld van de
Escherprijs wordt beschikbaar
gesteld door Shell.

op de wateren rondom de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse eilanden.
Voor onze boot al een grote veranderingen, want de bemanning (wij
dus) hielden niet van groot water
en nog minder van eb en vloed.
Nu weten wij dat dat nog niets
was vergeleken met wat haar te
wachten stond.
Als geologenechtpaar is het ons
gelukt om een van onze drie kinderen serieus te interesseren voor
de aardwetenschappen. Onze zoon
heeft het gestudeerd en werkt nu
bij een ingenieursbureau dat veel
onderzoek doet op het water. Onze
dochters zijn hopeloos afgedwaald.
De ene werkt met wilde dieren en
de andere verdiept zich in muziek.
(De klassieke uitroep van die laatste dochter op vakantie in ZuidEngeland was: Nee, nee, niet weer
vuursteen.)
Tijdens de eerste werkweek van
onze zoon kreeg hij een stapel

rapporten te lezen om zo een goed
idee te krijgen wat het bedrijf
doet en waar het allemaal werkt.
Het eerste rapport dat hij openslaat
gaat over een klus in Sri Lanka.
Er zitten foto’s bij. Stomverbaasd
dringt het tot hem door dat de boot
op een van de foto wel erg bekend
is. De kleuren zijn anders, maar
de gordijntjes zijn nog dezelfde,
net als de kussens op de bank en
de cassettespeler in het kastje bij
het aanrecht. Zelfs de foto van de
‘echte’ Singkep, het vrachtschip
waar zijn opa (mijn schoonvader)
lang op heeft gevaren, hangt nog
naast het stuur. Onze boot, die al
die jaren alleen maar gedobberd
heeft op kleine slootjes in het platte
Nederland, heeft hydrografisch
werk gevonden aan de andere kant
van de wereld. Zover ben ik nog
nooit geweest.
Aukjen Nauta

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 pdffile) naar het secretariaat van
het KNGMG, onder vermelding
van ´Escherprijs 2011´.
De Singkep op de Kagerplassen onder een grauwe Hollandse lucht.

Indien niet digitaal, stuur 2
kopieën van de scriptie naar het
secretariaat van het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzending voorzien te zijn van een
korte inleiding van de scriptiebegeleider.
De sluitingsdatum voor inzen
dingen is 1 oktober 2011.
De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!
Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag
Email: kngmg@kiviniria.nl

.www.kngmg.nl
Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessante links, ledenlijst etc. Het wachtwoord voor het beschermde downloadgedeelte van het KNGMG-web voor de komende periode is:

Meinesz
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 bovendien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke
berichten kunt missen.

.award
Imperial Barrel Award
In maart dit jaar deden vier studenten van de faculteit Technische Aardwetenschappen van
de TU Delft mee aan de Imperial
Barrel Award competitie. Dit is
een wereldwijde jaarlijkse competitie, georganiseerd door de
AAPG, waarin universiteiten van
over de hele wereld strijden om
de beste analyse te ontwikkelen
voor het olie- en gaspotentieel van
verschillende basins wereldwijd.

Bristol bay, Alaska
Teams uit Europa streden tegen
elkaar in Praag door voor een
panel van acht experts in 25 minuten de beste presentatie over
het potentieel van hun basin te
geven. Dit jaar deed Delft als
eerste Nederlandse team mee aan
de wedstrijd. Het team bestond
uit tweedejaars master-studenten,
waarvan twee uit Nederland en
twee internationale studenten.
De studenten werden geadviseerd
door een ervaren begeleider; voor
Delft was dit Jan de Jager, hoogleraar aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam en voorheen
Senior Exploratiegeoloog bij Shell.
Ieder team kreeg acht weken de
tijd om een dataset te analyseren
en een presentatie voor te bereiden over het potentieel van een
basin. Het basin dat aan Delft
werd toegewezen was Bristol Bay

in Alaska. Dit gebied heeft sinds
de jaren 50 interesse gewekt bij
verschillende oliebedrijven, met
name door het succesvolle nabijgelegen Cook Inlet Basin, maar
tot nu toe heeft het geen economische vondsten opgeleverd. Aan
het Delftse team de uitdaging om
hier een frisse blik op te werpen
en creatieve oplossingen te
bedenken.
Voor de evaluatie keek het team
naar de regionale geologie, interpretatie van 2D-seismiek, analoge
logs van exploratieputten, gravimetrische en geomagnetische
kaarten. Putten werden voor zover
mogelijk aan seismiek gecorreleerd en er werd gekeken naar
potentieel voor olie- en gasvorming. Vervolgens werd al deze
informatie gecombineerd om te
zoeken naar prospects, die ook
economisch doorgerekend werden. Dit resulteerde in een ranglijst van verschillende prospects,
hun slagingskansen en de economische opbrengsten of risico’s.

Seal potentieel
Vakspecialisten Wiekert Visser
en Jaap Mondt assisteerden de
studenten bij enkele onderdelen
waar zij nog niet zo bekend mee
waren. Ook vormden zij het eerste
publiek voor de proefversies van
de presentatie, waarmee uiteinde-

.aankondiging
30 september – 1 oktober 2011

Excursie naar het Tertiair van België
De Sedimentologische Kring organiseert vrijdag 30 september en
zaterdag 1 oktober een excursie
naar het Tertiair van België. Gidsen zijn prof. Noël Vandenberghe
en dr. Rick Houthuys (Universiteit
van Leuven). Op vrijdag zullen de
Roelants groeve (tussen Leuven
en Tienen), zandputten in Bierbeek-Haasrode en de Kesselsectie
bij Leuven bezocht worden.

Zaterdag wordt de Boomse klei
bezocht (Sint-Niklaas, Rumst
en Kruibeke).
Informatie en registratie:
sedi.kring@gmail.com
Sedimentologische Kring: http://
sites.google.com/site/sedikring/

Het Delftse Imperial Barrel Award team van 2011 (vlnr): Jonatan Flores,
Pablo Barros, Nathalie Chün, Kevin Bisdom en Jan de Jager

lijk in 25 minuten de kritische,
ervaren jury overtuigd moest worden van het deskundige oordeel
van Delft over het potentieel van
het Bristol Bay basin.
De conclusie van de presentatie
van Delft was dat er twee mogelijke brongesteenten voor voornamelijk gas (5.6 Tcf) en, in mindere
mate, olie aanwezig waren in het
Tertiair en Mesozoïcum. Hierboven was goed tot matig potentieel
voor clastische reservoirgesteenten met daarin traps. Het grootste
risico van de play was het gebrek
aan seal potentieel. Gezien de
afgelegen locatie van Bristol Bay
en het gebrek aan een lokale
afneemmarkt kwam het Delftse
team tot de conclusie dat vooral
het onshore potentieel heel laag
was, en een matige kans op
succes was offshore.
Op 18 maart vloog het team
samen met Jan de Jager naar
Praag, waar de Europese competitie dat weekend plaats zou vinden. Zestien teams uit alle hoeken van Europa, van Portugal tot
Rusland, streden voor een plaats
in de top 3. De nummer 1 zou
vervolgens meedoen aan de
wereldwijde competitie in Houston en de concurrentie was dan
ook groot. Daarnaast was het
weekend voor de studenten een
uitgelezen kans om kennis te

maken met andere Europese studenten, begeleiders, professionals
en recruiters. Zo werd het weekend afgesloten met een groot
diner met lokale specialiteiten en
een aantal biertjes in de binnenstad, waar juryleden, begeleiders
en studenten op feestelijke wijze
de intensieve competitie afsloten.
Hoewel de jury zeer onder de
indruk was van het Nederlandse
debuut en met name de overzichtelijke presentatie, was het uiteindelijk net niet genoeg om door te
kunnen gaan naar de wereldwijde
competitie. Er wordt dan ook
hard gewerkt aan het vinden van
een nieuw team dat volgend jaar
namens Nederland een gooi naar
de Imperial Barrel Award kan
doen. Daarnaast wordt er nog
gezocht naar een enthousiaste
professional die het team volgend
jaar tussen half januari en half
maart kan begeleiden. Voor het
Delftse team was de Imperial
Barrel Award een ontzettend
leerzame ervaring die vooral te
danken is aan de intensieve steun
van begeleiders Jan de Jager,
Wiekert Visser en Jaap Mondt.
Het Delftse Imperial
Barrel Award team
Voor meer informatie: AAPG@CiTG.tudelft.nl,
of http://AAPG.CiTG.tudelft.nl
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.nieuws

Delft Urban Water; alliantie
voor beter benutten van
de stedelijke omgeving
Recent besloten TU-Delft, Deltares, Unesco-IHE (International Institute for
Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering) en KWR (Watercycle
Research Institute, de verzelfstandigde onderzoeksafdeling van Kiwa) hun
krachten te bundelen in een open verband rond het onderwerp stedelijk
waterbeheer. Onder de titel Delft Urban Water willen deze partijen hun
onderzoeksactiviteiten verbinden en versterken om tot een betere inrichting
te komen van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Want steden in
deltagebieden zoals Nederland worden gedragen door het water. Zou men het
water weghalen dan stort de stad in; niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk!
Goed stedelijk waterbeheer is dus van cruciaal belang voor een duurzame
ontwikkeling van onze woon- en werkomgeving.

In onze ideeën over een duurzame inrichting van steden is de laatste jaren veel veranderd. Denk aan de discussies over wateren grondwateroverlast in de stad, over
droogteschade, zettingschade, over cradle
to cradle bouwen, klimaatbestendigheid,
hittestress, voorkomen van ziekteverwekkers
en volksgezondheidsrisico’s. Na decennia
van bronnen aanpakken en saneren van verontreinigingen moeten we concluderen dat
we veel hebben bereikt maar dat we er nog
lang niet zijn. De voortgaande verstedelijking in Nederland en elders in de wereld
noopt tot een fundamenteel andere aanpak:
een aanpak waarin de ecosysteemdiensten
van water, bodem en ondergrond maximaal
worden ontwikkeld.

Meervoudig gebruik

‘Groene’ daken kunnen bijdragen aan een beter leefklimaat in huis en in de stad.
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Beter benutten van alle vierkante meters
en alle kubieke meters water en bodem is
dus een eerste doel. De stad van nu haalt
haar water, energie, voeding en ruimte uit
het omliggende landelijk gebied en loost
daar haar afval weer. Duurzaam verstedelijken kan alleen als we dat verbruik weten
terug te dringen. Dat kan door het verbruik
te beperken, maar vooral ook door water
en bodem te recirculeren en meervoudig
te gebruiken. Zo kunnen we voor onze thermische energievoorziening goed gebruik
maken van lokale WKO-systemen, alsook
van warmte- en koudewinning uit stedelijk
oppervlaktewater. Dat oppervlaktewater is,
net als de bodem, één grote zonnecollector; we moeten alleen leren hoe we die
beter kunnen gebruiken. Een ander voorbeeld is het ruimtegebruik van de stad.
Ondergronds bouwen levert meervoudig
ruimtegebruik, en dat geldt ook voor bouwen boven water en voor daktuinen. En
water halen we nu vooral binnen via de
drinkwaterleiding, maar we kunnen voor
laagwaardige toepassingen ook prima
gebruik maken van afstromend regenwater
of van water uit de drainage, dus van locale bronnen. Dat heeft ook als voordeel dat

je niet meer 100% afhankelijk bent van
één bron en van één systeem.

Slappe ondergrond
Voor al die ontwikkelingen is kennis van
bodem, ondergrond en grondwater van
essentieel belang. Juist in een zodanig
heterogene bodem en ondergrond als die
in de stad kunnen snel problemen ontstaan
als we noch de eigenschappen van grond
en grondwater, noch de processen die er
in spelen niet tot in detail zouden kennen.
Een oude bodemverontreiniging kan roet
in het eten gooien; een nieuwe verontreiniging kan zomaar worden gecreëerd door
een foutieve inrichting. En wat te denken
van kabels en leidingen die in de ondergrond zitten, deels in gebruik maar deels
ook al jaren buiten gebruik. Als je die niet
weet te zitten kun je aardig in de problemen raken. En op veel plaatsen herbergt
de ondergrond archeologisch erfgoed dat
we graag willen behouden, maar zonder
de ontwikkeling van het gebied te dwars
bomen.
Een bijzonder probleem van de stad vormen de zettingen in relatie tot onze methoden van bouwrijp maken en inrichten van
het stedelijk gebied èn in relatie tot de
beheersing van de grondwaterstanden. Veel
nieuwbouwgebieden zijn bouwrijp gemaakt
door een dikke laag zand aan te brengen
op de slappe ondergrond, zeker onder de
wegen en de woningen. Zettingen verlopen
traag en dus worden de bewoners en
gebruikers in veel gebieden geconfronteerd
met restzettingen. Die restzettingen worden aangejaagd door perioden met extreem
lage grondwaterstanden. Dan is de bovenbelasting het zwaarst en dus verloopt het
zettingsproces dan relatief snel. Gevolg is
dat er schade ontstaat aan rioleringen en
allerlei andere kabels en leidingen die in
de ondergrond lopen. Op termijn levert dat
een zeer aanzienlijke schadepost op, zowel
voor de gemeenten als voor woningbouwverenigingen en particuliere eigenaren.

Herinrichting
Kennis van bodem, ondergrond en grondwaterstanden is dus een eerste vereiste
om stedelijk gebied duurzaam te kunnen

WKO (Warmte-Koude Opslag) is een van de mogelijkheden om minder fossiele brandstoffen
te gebruiken.

inrichten. Die kennis en die inzichten zijn
van het grootste belang voor het stedenbouwkundig plan, dus het plan voor de
inrichting van een bepaald gebied. Met
instrumenten als de Geocheck Ontwikkel
locaties proberen we de stedenbouwkundig
ontwerper te ondersteunen met systeemkennis nog voordat hij/zij gaat tekenen.
Maar nog steeds is het moeilijk de inrichting van de stad af te stemmen op de
eigenschappen van de ondergrond. Met
een SKB (Stichting Kennis Bodem) -project als ‘Ontwerpen met de Ondergrond’
proberen we die afstemming te verbeteren
en zo tot een duurzamer, minder onderhoudsgevoelig plan te komen.
Een groot deel van de opgave voor de toekomst ligt in de herinrichting van bestaand
stedelijk gebied. Daar is de heterogeniteit
van de ondergrond vaak erg groot door allerlei werkzaamheden uit het verleden. De
bodemopbouw, de inrichting van de ondergrond, de grondwaterstanden en -stromingen en de kwaliteit van grondwater en
ondergrond verschillen van meter tot meter.
Wetenschappelijke uitdaging is om daarvoor
goede monitoringtechnieken te ontwikkelen.

Delft Urban Water
Die nieuwe, meer duurzame, klimaatrobuuste, gezonde en mooie (her)inrichting

van onze steden en dorpen roept dus nog
tal van wetenschappelijke kennisvragen op.
Tegelijk moeten we constateren dat in ‘het
Delftse’ al tal van onderzoeksgroepen bezig
zijn om betere technieken en processen te
ontwikkelen. Maar die zijn nog versnipperd
over tal van organisaties, faculteiten, units
en afdelingen. Kunst is nu om elkaar te
vinden en samen te gaan werken aan die
stad van de toekomst. Door onderzoekers
met elkaar in contact te brengen en door
gezamenlijk onderzoeksvoorstellen te gaan
formuleren over de grenzen van de vak
disciplines heen, zal kruisbestuiving ontstaan tussen civieltechnici, stedenbouwkundigen, geologen, bestuurskundigen,
fysisch geografen, projecteconomen en
alle andere vakdisciplines die betrokken
zijn bij ontwikkeling en beheer van een
stad. Innovatieve oplossingen kunnen op
de raakvlakken tussen die vakgebieden
worden ontwikkeld.
Verdiepen van onze systeemkennis over die
bonte stedelijke ondergrond en over dat
complexe stedelijke watersysteem – inclusief de hele waterketen – vormt voor Delft
Urban Water de basis voor het ontwikkelen
van nieuwe oplossingen, zowel voor Nederland als voor steden in andere klimaatzones. De behoefte daaraan is groot. De economie van de stad kan worden versterkt
door, zoals gezegd, de vierkante meters
en de kubieke meters water en bodem
beter te gaan benutten. Maar daarvoor is
wel een nieuwe kijk op de opgaven nodig,
met nieuwe meetmethoden, andere
gegevens en andere ontwerpmethoden.
Een uitdaging van formaat.
Dr.ir Frans H.M. van de Ven
Deltares – TU Delft (CITG)

Regenwater kan nuttig gebruikt worden voor het in het riool verdwijnt.
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.zaken overzee

Barefoot Hydrogeologen
in Odisha, India
Ongeveer 8 uur vliegen naar Delhi, dan een korte nacht en de volgende ochtend ca 2,5 uur
doorvliegen naar Bhubaneswar aan de oostkust van India. Dan nog 5 uur rijden naar één van
onze samenwerkingspartners: Gram Vikas, die we helpen bij het slaan van waterputten.
– The words lie buried, Underneath the boulders of the mind – (Varavara Rao, in Captive Imagination)

De bodemopbouw in het hardrockgebied. Van boven naar beneden: verweerd gesteente op boulderzone, op gespleten hardrock.
De bodem is vaak kleiig verweerd, waardoor bij hevige neerslag interflow door de wortelzone naar lager gelegen gebieden plaatsvindt.
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Tussen 2007 en januari 2011 legden wij
deze route regelmatig af voor het Barefoot
Hydrologist project. Dit richtte zich op het
verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in het landelijke gebied van
de staat Odisha in India. Deltares werkte
hierin samen met ICCO (een interkerkelijke
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking), TNO en de Indiase NGO Gram Vikas.
Het werd gefinancierd door deze projectpartners en, ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen (MDG 7), door het
ministerie van Buitenlandse Zaken.

Projectdoel
Deltares is bij dit project betrokken geraakt
om Gram Vikas de kennis te verschaffen voor
duurzaam waterbeheer. Gram Vikas probeert
watervoorziening en sanitatie te realiseren
voor bijna 1000, vaak afgelegen, dorpen.
Het is een organisatie die zich bezighoudt
met thema’s als armoedebestrijding, sociale
gelijkheid van mannen en vrouwen, en eerlijke kansen voor dalits en kastelozen. Maar
voor water- en sanitatieprogramma’s is enige
basiskennis over ondergrond en watersystemen noodzakelijk, iets wat Gram Vikas, zoals
vele NGOs, niet bezit.
Onze bijdrage lag in het leveren van die
basiskennis en het leggen van contacten
binnen India. Een onderdeel hiervan was
de opleiding van Barefoot-hydrologen:
geschoolde NGO-medewerkers die de put
locaties uitkiezen, de putten beheren en toiletten aanleggen. Een belangrijk onderdeel
was een tweedaagse bijeenkomst, “Safeguarding future rural drinking water supply
in Odisha”, waar alle belanghebbenden
(overheid, NGO’s, Unicef, kennisinstellingen) bij elkaar kwamen (verslag en andere
info:http://public.deltares.nl/display/BFH).

Odisha
Odisha, dat grenst aan de Golf van Bengalen, is één van de armste staten van India.

LEGENDS
Recent and Pleistcene
Tertiary
Deccan Trap
Gondwana & Vindhvan
Pre-Cambrian
Cuddapah

De geologische kaart van India

De geologische kaart van Odisha

Ongeveer 45% van de 36 miljoen inwoners
leeft onder de armoedegrens (< 1 dollar/
dag). De staat is 3,7 maal groter dan
Nederland. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn landbouw (rijst) en mijnbouw.
De staat bezit een vijfde van de steenkool-,
een vierde van de ijzererts-, een derde van
de bauxiet- en bijna 100% van de chroomvoorraad van India. Door vrouwen en kinderen wordt er ook veel werk in de steengroeves verricht. Hier is de zogenaamde ‘rode
corridor’, een langgerekt gebied aan de
oostzijde van India waar (maoïstische)
naxalieten een gewelddadige strijd voeren
om de levensomstandigheden op het platteland te verbeteren. Gelukkig hebben ze
het vooralsnog niet gemunt op buitenlandse waterdeskundigen.
Ongeveer 65% van de bevolking heeft geen
toegang tot veilig drinkwater. Dit heeft o.a.
grote invloed op kindersterfte. In India
sterven per jaar ca. 400.000 kinderen
onder de 5 jaar aan diarree. In Odisha
bezit minder dan 15% van de bevolking
op het platteland een toilet.
Tijdens de moesson valt hier in ca. drie
maanden 1500 mm neerslag. De rest van
het jaar is het droog. De jaarlijkse verdamping is ca. 2500 mm. De grondwateraanvulling wordt geschat op 100-150 mm/
jaar, maar deze getallen zijn erg onzeker.
Het meeste regenwater stroomt in de
regenperiode naar zee.

Een uitdaging
India is niet gezegend met goed doorlatende
watervoerende lagen zoals in Nederland.
Het grootste deel van het land bestaat uit
weinig grondwater bevattende vulkanische

of metamorfe gesteenten. Alleen langs de
kust en in het noorden komen watervoerende sedimentaire afzettingen voor. Deze worden dan ook overmatig gebruikt, met verzilting en enorme dalingen van de grondwaterstand als gevolg. Ongeveer driekwart van
het oppervlak van Odisha bestaat uit gneis,
graniet, anorthosiet, een kwart uit pakketten
rivier- of kustsedimenten. Er zijn enkele
grote breuksystemen, o.a. bij Taptapani
waar een heilige warmwaterbron is. De
geologie is niet op lokale schaal gedocumenteerd en er zijn nauwelijks gegevens
beschikbaar over grondwater en drinkwaterkwaliteit. Een uitdaging dus om met zo
weinig gegevens een basistraining te ver
zorgen voor Barefoot-hydrogeologen.

Keuze van de put
In de dorpen worden drie soorten putten
geslagen: ondiepe, vaak open, putten met
een diameter tot circa 10 meter, ondiepe
boorputten met een handpomp en diepe
boorputten met een elektrische pomp.
De overheid kiest meestal voor handpompen; Gram Vikas voor elektrische pompen:
het water wordt vanuit de boorput naar
een watertoren gepompt. Als de gegraven
waterput hoger ligt, dan kan het water
onder vrij verval naar de lager gelegen
watertorens stromen. Vele zaken spelen
een rol bij de putaanleg – bereikbaarheid,
financiering – alles behalve relevante
zaken als de grondwaterstand, mogelijke
verontreinigingsbronnen, de geologische
situatie en toekomstige druk door mense
lijke en klimatologische veranderingen.
De putlocatie wordt meestal door wichelroedelopers aangewezen.
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Hard gesteente en weinig grondwater
In grote lijnen bestaan de ‘aquifers’ uit een
gelaagd systeem met een kenmerkend verweringspatroon, van onder naar boven:
•	Niet verweerd gesteente (schist, gneiss,
graniet) met incidenteel diepe verticale
breukstructuren;
•	Matig verweerde spleetrijke laag (‘fissur
ed layer’) met een hoge doorlatendheid,
maar lage bergingscapaciteit. Deze doorlatendheid neemt met de diepte snel af,
waardoor grondwaterverlagingen bij onttrekkingen vaak exponentieel toenemen;
•	Sterk verweerde toplaag (‘saprolite
layer’) met hoge bergingscapaciteit,
maar lage doorlatendheid.
Het meeste grondwater wordt aangetroffen
op de grens van de toplaag en de spleet-
rijke laag, veelal op een diepte van minder
dan 15 meter, maar altijd ondieper dan
50 meter. Traditioneel gegraven putten
gaan tot deze laag. De overheid boort vaak
ongeveer 25 meter diepe putten in deze
laag. Gram Vikas boort meestal veel dieper,
tot 100-125 meter, bijna altijd op advies
van wichelroedelopers. Het vertrouwen in
hydrogeologen is nihil. Vaak worden deze
zeer diepe boringen doorgezet tot diep
in het onverweerde, spleetloze gesteente
omdat dat de opdracht was of op advies van
de wichelroedeloper. Hiermee gaat veel geld
verloren. Wij zouden dan ook graag aantonen dat het opgepompte water uit de bovenste zone afkomstig is. Dan zouden er voor
hetzelfde geld tweemaal zoveel dorpen van
grondwater kunnen worden voorzien.

Geen boorbeschrijvingen
Ondanks honderden boringen is er weinig
bekend over de ondergrond. Boorresultaten

Een waterbemonstering van een waterput op strand. De waterput wordt gebruikt door de bewoners
uit het vissersdorp dat is gebouwd op het hogere deel van het strand.

worden bijna nooit beschreven, bestudeerd
of opgeslagen. Wij proberen daar verandering in te brengen, want een groot deel van
de geboorde waterputten produceert direct
of kort na oplevering weinig water. Wij hebben tijdens ons laatste bezoek een onder
watercamera meegezeuld naar Odisha.
Daarmee konden wij tot 100 meter onder
het grondwaterniveau de boorput inspecteren en beschrijven. Alleen de bovenste 10
tot 15 meter van de putten hebben een pvccasing (het verweerde traject). Daaronder
hebben we het gesteente kunnen bestuderen, zoals het aantal en de toestand van

wateraanvoerende spleten. Een van de putten bleek volledig dicht te zitten door boomwortels die precies op de overgang van de
pvc-casing met het harde gesteente de buis
in waren gegroeid. Een goede (gecementeerde) aansluiting had dat kunnen voorkomen. Wij konden ook zien dat veel spleten
waren gesedimenteerd met ijzerafzettingen.
Wij vermoeden dat dit te maken heeft met
een ondeskundig ontwerp en gebruik van de
put. Het is namelijk gebruik om watertorens
in een korte periode aan te vullen. Daardoor
zakt het waterniveau tijdelijk zeer snel,
waardoor de hogere spleten droogvallen en
het uittredende ijzerrijke grondwater kan
oxideren. Omdat het aantal en de grootte
van spleten met de diepte snel afnemen,
kan dit grote gevolgen hebben voor de toekomstige putcapaciteit. Onder deze omstandigheden is het beter om gedurende een
langere periode minder water op te pompen,
zodat de verlaging minder wordt.

Zeldzame elementen

Een schematisch hydrogeologisch profiel voor het hardrockgebied | bron: Indo-French Centre for
Groundwater Research/brgm

8

Geo.brief augustus 2011

In het kustgebied lijkt het op het eerste
gezicht eenvoudiger om grondwater te winnen. Het is in hoofdstructuur vergelijkbaar
met Nederland: jonge duinen, strandwallen, strandvlakten en recent verlande of
nog actieve getijde-inlaten. Alleen het veen
ontbreekt en de strandwal-duinzone is
relatief smal en kwetsbaar voor hoog water
als gevolg van de regelmatig optredende
hurricanes. Het land achter en tussen de
strandwallen kan bij stormvloed plaatselijk
overstromen. De zandafzettingen (afkomstig uit het vulkanische achterland) zijn
vaak kalkarm, maar leveren, gelukkig voor
Odisha maar helaas voor de kustgeomorfo-

logie, de ecologie en kustbescherming,
ook zeldzame elementen op. Hier worden,
niet belemmerd door MER-procedures,
ca. 100.000 ton/jaar ilmeniet (ijzertitaniumoxide), en kleinere hoeveelheden rutiel
(titaniumoxide), granaat, sillimaniet (alluminiumsilicaat) en monaziet (cesium-,
thorium- of uraniumhoudend fosfaat)
gewonnen. Recentelijk heeft Toyota besloten om gezamenlijk met Indiase partners
de monazietproductie op te voeren.
Monaziet wordt vooral gewonnen voor zijn
uranium- en thoriumgehalten.
Deze langgerekte gordel van relatief smalle
duinen en strandwallen is zeer geschikt
voor grondwaterproductie. Tot nu toe wordt
ze echter alleen plaatselijk gebruikt in kleine dorpjes. Ook op het strand bevinden
zich waterputten in de vissersdorpen.

Verziltende zoetwaterlenzen
Helaas wordt, ondanks de gunstige grondwateromstandigheden, ook hier, in het
kustgebied, de watervoorziening bemoeilijkt door tradities en onbetrouwbare
adviezen van wichelroedelopers. Net als in
Nederland zijn deze duinwatersystemen
kwetsbaar voor verzilting. Door de toenemende zoetwatervraag wordt dan te veel
water uit een enkele (open) ondiepe, gegraven waterput betrokken. In één put steeg
het chloridegehalte binnen een jaar van
ca. 700 naar ca. 1800 mg/l. Ons advies
luidde om meerdere ondiepe putten op
veilige afstand langs de waterscheiding
aan te leggen. Hier is de zoetwaterlens
het dikst zodat er genoeg water gewonnen
kan worden zonder verzilting. Maar dat
advies bleek niet opgevolgd. Er waren twee
20 meter diepe putten geboord bij een in

Gram Vikas maakt graag gebruik van hoog boven dorpjes gelegen bronnen of beekbeddingen. Hier
worden waterputten gegraven, waaruit onder vrij verval, zonder gebruik van elektriciteit, het water
via een buis naar de bij het dorp gelegen watertoren kan stromen.

het duin aanwezige Hindoetempel waar al
twee schoon water producerende putten
waren en waar de overheid ook nog twee
25 meter diepe boorputten gezet had.
Je kunt zitten wachten op verzilting door
upconing.
Een vergelijkbaar probleem was in een nabij
gelegen dorp op een strandwal. Wij schatten
dat de zoetwaterbel hier midden op de
strandwal 30-40 meter dik is. Hier werden
ca. 100 meter diepe grondwaterputten op
een door een wichelroedeloper aangewezen
locatie geplaatst. Niet hoger op de strandwal, maar vaak juist aan de rand omdat zich

daar voor de wichelroedelaars zichtbaar
open water bevindt. Op deze strandwallen
is het goedkoper en duurzamer om ondiepe
putten te graven of te boren in zones waar
het maaiveld niet vervuild wordt.

Verslechtering door verbetering
Hopelijk wordt bovenstaande niet negatief
geïnterpreteerd. Er is door de overheid en
Gram Vikas veel bereikt. Veel tribale dorpen
hebben nu een grondwaterput. Ook al zijn ze
vaak verontreinigd, ze produceren altijd beter
water dan het oppervlaktewater dat eerder
werd gebruikt. Helaas is er een nieuwe
bedreiging: sanitatie! In veel ontwikkelingsprogramma’s wordt aandacht geschonken
aan zowel drinkwatervoorziening, als de aanleg van toiletten. Deze twee zaken worden
meestal niet op elkaar afgestemd. De focus
ligt op zoveel mogelijk geïnstalleerde systemen: kwantiteit voor kwaliteit. Bij toiletten
wordt meestal gebruik gemaakt van beerputten, waarbij het toiletwater kan uitzakken
naar het grondwater. Omdat (verweerde) graniet geen organische stof bevat en de grondwaterstand meestal diep ligt wordt de urine
geoxideerd tot nitraat waardoor wij vaak zeer
hoge nitraatgehalten in het drinkwater vonden. Omdat de verweerde ondergrond vaak
zeer goed doorlatend is kunnen ook bacteriën makkelijk de waterput bereiken. Helaas
hanteert men niet de simpele vuistregel dat
drinkwaterputten altijd stroomopwaarts van
toiletten moet worden geïnstalleerd. Mede
daarom troffen wij veel putten aan met bacteriologische en nitraatvervuiling. Wij hopen
dat onderzoek en bewustwording hier een
verbetering in aan zal brengen.

Handpompen die gebruikt worden door de overheid van India.
Roelof Stuurman en Marijn Kuijper
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.de ontsluiting

Boring Amersfoort:
een ontsluiting van 10 cm breed
Als het om ontsluitingen gaat, komt de in Nederland werkzame geoloog er bekaaid af. Er zijn
steeds minder groeves in bedrijf en waar nog wel gegraven wordt, gebeurt dat veelal door te
baggeren. Soms wil een archeoloog nog wel eens een sleuf trekken of is er een tijdelijke bouwput,
waarin de grondopbouw van de bovenste paar meter bestudeerd kan worden. Langs de landsgrenzen
zijn er zelfs nog een paar natuurlijke ontsluitingen. De aardwetenschapper die de zuidelijke rand
van het Noordzeebekken onderzoekt, moet de ondergrond echter vooral ontsluiten met behulp van
boormonsters en de resultaten van ander grondonderzoek.

Interpretatie van boormonsters in de beschrijfruimte van de Geologische Dienst Nederland in Utrecht.
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Boringen spelen al lang een grote rol in
het onderzoek van de Kwartaire afzettingen
in Nederland. In de eerste helft van de
vorige eeuw werd nog wel gediscussieerd
over de betrouwbaarheid van onderzoek
aan boormonsters. Maar uiteindelijk is het
merendeel van de eenheden in de chronostratigrafische kolom van het Kwartair
toch gedefinieerd op basis van onderzoek
aan boringen. Dit geldt bijvoorbeeld ook
voor het voorlaatste interglaciaal, het
Eemien (ca. 130-115 ka BP), dat vernoemd is naar het riviertje de Eem in de
Gelderse Vallei. Dit gebeurde al in 1874
door de Nederlandse arts-geoloog Pieter
Harting. In de jaren vijftig van de vorige
eeuw vond de naam Eemien dankzij het
gedegen biostratigrafische werk van Van
der Vlerk en Florschütz ook ingang in de
internationale literatuur. Een belangrijke
typelocaliteit vormde Amersfoort 1, de
boring die uitgebreid werd beschreven door
Waldo Zagwijn in zijn invloedrijke publicatie over het Laat-Pleistoceen in de Mededelingen van de Geologische Stichting,
Nieuwe Serie, nr. 14 (1961).

Laat-glaciale bekken
Boring Amersfoort 1 was een zogenaamde
pulsboring, destijds de beste en meest
gebruikte boormethode voor het omhoog
halen van ongeconsolideerde sedimenten
beneden het handboorbereik. Ten opzichte
van de tegenwoordige puls-steekmethode
is de verstoring van de boormonsters echter aanzienlijk.
De Geologische Dienst Nederland van TNO
laat in het kader van het schematiseren
en parametriseren van de ondergrond nog
ieder jaar boringen steken tot een diepte
van enkele tientallen meters. Doel hiervan
is om verspreid over het land een homo
gene en kwalitatief goede set van ondergrondparameters te verkrijgen. Het gaat
dan vooral om de geotechnische, geohydrologische en geochemische eigenschappen
van de ondergrond. Tevens dienen deze
boringen als ‘ophangpunten’ voor de
3D-modellen van de ondiepe ondergrond,
zoals GeoTOP. Omdat de oude boring
Amersfoort 1 een goede afspiegeling vormt
van de sedimentaire invulling van het glaciale bekken van de Gelderse Vallei, werd
in 2010 besloten om één van de nieuwe
boringen uit te voeren in de nabijheid van
de oude boorlocatie. Op die manier kon
ook gebruik gemaakt worden van het eerdere gedetailleerde werk van Zagwijn.

Verslagen veenbrokken
Allereerst werd een sondering uitgevoerd

op de geplande boorlocatie, om vast stellen
of de sequentie ter plaatse daadwerkelijk
compleet is. Toen dat inderdaad het geval
bleek, werd de steekboring, met de weinig
prozaïsche naam B32B2092, gezet en
werd in het verbuisde boorgat een gammameting uitgevoerd. De 40 m diepe boring
omvat afzettingen uit het laatste deel van
het Saalien, het Eemien en het Weichselien. De boormonsters zijn gedetailleerd
lithologisch beschreven en lithostratigrafisch geïnterpreteerd.
De nieuwe boring geeft op een aantal punten aanvullende informatie ten opzichte
van de oude beschrijving. Zo blijkt de
verdrinkingssequentie aan de basis van de
Eemienafzettingen (28,5-30,5 m beneden
maaiveld) een zandige tussenlaag te bevatten en bestaat het als veen beschreven
traject volledig uit verslagen veenbrokken,
vermengd met mariene schelpresten.
Dit geeft aan dat de zee tijdens de transgressie van het Eemien met geweld het
veenmoeras in het bekken is binnengedrongen. Opvallend is ook de abrupte
omslag van zandige naar kleiige sedimenten op 19,4 m beneden maaiveld die
ongeveer samenvalt met het bereiken van
de hoogste zeespiegelstand. Dit duidt op
een plotselinge afname van de energie in
het bekken, mogelijk veroorzaakt door de
vorming van een barrièrekust verder zeewaarts. Inderdaad verdwijnen hogerop in
de boormonsters de mariene schelpresten
en vormt zich opnieuw veen. Tot slot vermeldenswaard is de veen- en gyttjalaag
die zich bevindt tussen 9,9 en 11,7 m
beneden maaiveld. Dit organische niveau
werd door Zagwijn op basis van biostratigrafisch onderzoek het Amersfoort Inter
stadiaal genoemd, een term die ook
internationaal werd gebruikt. Tegenwoordig
wordt deze laag beschouwd als een onderdeel van het Brørup Interstadiaal (VroegWeichselien).

Continentale Eemien
Nu de eerste interpretatiefase van de
boormonsters is afgerond, wordt een deel
van het materiaal onderworpen aan verschillende laboratoriumproeven. Tevens
is sediment uitgenomen voor datering
door middel van optisch gestimuleerde
luminescentie (OSL). Wellicht kan de
boring zo een bijdrage leveren aan de
heersende controverse over de exacte
ouderdom en duur van het continentale
Eemien. Het resterende materiaal is
opgeslagen in het kernhuis voor toekomstig
gebruik. Wie weet wat een slimme
masterstudent er later nog mee kan.

Lithologie en lithostratigrafie van boring
B32B2092, de resultaten van de gammameting
in het boorgat en van de sondering in de onmiddelijke nabijheid.

In tegenstelling tot vroeger komen de
medewerkers van de Geologische Dienst
Nederland nu nog maar beperkt in het
veld. Ze maken echter nog wel degelijk
hun handen vuil aan het sediment in
de boorkernen. Computermodellen van
de ondergrond, hoe mooi ook, benaderen
immers alleen de werkelijkheid als het
onderliggende geologische concept hout
snijdt. En daarvoor blijft het nodig om
regelmatig monstermateriaal in handen
te hebben.
Jeroen Schokker
Geologische Dienst Nederland van TNO
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.historisch

De eerste geoloog in Indonesia
Het schijnt grote meerwaarde te
hebben om de eerste te zijn. De
eerste hardloper die 100 meter in
10 seconden aflegde, de eerste man
op de maan, de eerste man aan de
telefoon, de eerste Europeaan in
Amerika. U kunt ze allemaal
opnoemen. De tweeden zijn niks;
we kennen niet eens hun naam of
nationaliteit. Als volgzaam kind van
mijn tijd vroeg ik me dan ook af wie
nu eigenlijk de éérste geoloog was
geweest in onze toenmalige kolonie
Indië, nu Indonesia. Volgens Sirks
(1915) zijn er verschillende
kandidaten.
Lusus naturae
Allereerst is daar Bontius (1592–1631).
Hij was de eerste natuurwetenschapper –
arts, apotheker, bioloog – die in Indië
gewerkt heeft en een belangrijke publicatie
heeft achtergelaten. Het woord geologie
was toen nog niet uitgevonden en zijn
enige claim zou kunnen zijn dat hij de
‘Homo silvestris’, een mogelijke missing
link tussen mens-aap en mens heeft ontdekt. Het gaat hier om een zeer dichtbehaarde vrouw die men met veel goede
wil als een late Pithecantropus erectus
zou kunnen beschouwen en die hij heeft
bestudeerd en nagetekend terwijl ze in een
kooi zat opgesloten. Zonder verdere feiten
ter beschikking te hebben, denk ik dat
het een circustruc is geweest in het genre
‘dikste dame van de wereld’. Dus, met alle
bewondering die we voor deze Bontius
moeten hebben, kunnen we hem niet
beschouwen als een voorloper van Eugène
Dubois.
Dan, een volle eeuw later, komt Rumphius
(1628–1702) op het toneel. Een zeer groot
bioloog, vroeg blind en ook geplaagd door
alle ongelukken die te bedenken zijn. Hij
komt dichter bij de geologie door op
Ambon, zijn werkplek, fossielen te vinden
en deze ook als versteningen van levende
wezens te benoemen. Het gaat onder
meer om belemnieten en Rumphius heeft

12
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Thomas Horsfield | bron: National Portrait Gallery

beseft, als een der eersten, dat dit geen
spelingen der natuur waren (lusus naturae), maar versteningen van vroeger levende organismen. Belangrijk als dit moge
zijn, zijn werkveld was botanie en zoölogie
en daarin heeft hij zeer veel nagelaten.
Hij is nooit bewust ‘met voorbedachten
rade’ geologie gaan bedrijven.
Dan komt, bij diegenen die de geschiedenis van het geologie-bedrijven in Indië
bestudeerd hebben, als vanzelf de Duitser
Junghuhn (1809–1864) boven drijven.
Weer zo’n ‘bigger than life’ persoonlijkheid. Als student in Duitsland veroordeeld
voor het doodschieten van een collega in
een streng verboden duel, een ontsnapping, een tijdje bij het Vreemdelingen
Legioen, Parijs, Nederland en tenslotte als
arts naar Indië waar hij, zijn interesse en
zijn tekentalent volgend, magistraal werk
verrichtte in het beschrijven, bestuderen
en vooral ook uittekenen van de vele vulka-

nen op Java. Zijn magnum opus is het
boek ‘Java, zijne gedaante, zijn plantentooi
en inwendige bouw’. Als we niet moeilijk
doen over de verschillen tussen vulkanologen, geologen, landschapschilders en geografen, zouden we Junghuhn concurrentloos als de eerste geoloog in Indië kunnen
huldigen en zo is hij ook de boeken ingegaan. Maar hij moge de grootste van zijn
tijd geweest zijn, en daardoor de meest
beroemde en meest geciteerde, de eerste
was hij niet. Die eer gaat naar een Amerikaan van Engelse oorsprong.

Scheepsarts
Thomas Horsfield (1773–1859) was zijn
naam. Arts uit Pennsylvania en, naar de
gewoontes van die tijd, ook zeer geïnteresseerd in de biologie, met name de botanie,
vanwege zowel de geneeskrachtige als de
giftige plantensoorten. Horsfield slaagde
voor zijn artsexamen met een proefschrift

over giftige planten en werd aangenomen
als scheepsarts. Zijn eerste baan was op
het handelsschip ‘China’ dat in april 1899
Batavia aandeed. Daar maakte hij kennis
met de overweldigende tropische flora en
besloot dat hij die verder wilde onderzoeken. Hij reisde terug naar Philadephia om
boeken en wetenschappelijke instrumenten
te halen en kwam in oktober 1802 weer
op Java aan. Hij werd arts van het KNIL
en begon in zijn vrije tijd met wat onderzoekingen in de buurt van Batavia. Zijn
ommekeer naar de geologie werd veroorzaakt door de uitbarsting van de Gunung
Guntur. Hij raakte gefascineerd door dat
verschijnsel en bezocht en beklom daarna
vele Javaanse vulkanen, bemonsterde de
gesteentes en ook het water en de zwavelafzettingen. In 1811 nam hij de uitbarsting van de Kelut vulkaan waar. Deze
werd later door tunnels ‘gedraineerd’ om
te voorkomen dat bij volgende uitbarstingen het grote kratermeer weer enorme en
dodelijke lahars (modderstromen) zou
veroorzaken. Details van zijn reizen zijn
te vinden in Bastin & Moore (1982).

Stenen
Toen in 1811 Sir Thomas Stamford Raffles, na korte vijandelijkheden, namens
Engeland het bewind over Java overnam
van de door de Fransen benoemde Daendels (Nederland was sinds 1810 ingelijfd
tot provincie van Frankrijk, Engelands
aartsvijand) werd de positie van Horsfield
verstevigd door de patronage van Raffles,
zelf een zeer gedreven natuurwetenschapper. Het rapport van Horsfield over Java
werd gepubliceerd in de ‘Verhandelingen
van het Bataviaasch Genootschap der
Kunsten en Wetenschappen’ onder de titel
‘The mineralogy of Java’ (Horsfield, 1816).
Hierbij hoorde ook een mineralogische
kaart van Java.
In 1812 werd Horsfield benoemd tot lid
van een commissie die het eiland Bangka
(toen kortelings Duke of York’s Island

genoemd) grondig zou onderzoeken. Zowel
de politieke, juridische, commerciële,
sociale en medische aspecten, als ook de
mineraalrijkdom van het eiland moesten
grondig onder de loep genomen worden.
Vooral voor dat mineralogisch aspect was
Horsfield verkozen.
In 1816 kwam Java weer in handen van
Nederland, maar Horsfield kon ongestoord
doorwerken. Raffles had zich op Sumatra
teruggetrokken en nodigde Horsfield in
1818 uit om hem en zijn vrouw Sophie
te vergezellen op een scoutingtocht in
West-Sumatra. In een brief aan een kennis
schrijft Raffles een aardig verhaal betreffende Horsfield (Lady Raffles, 1830):
“It was near Simawang that we first found
feltspar,(sic) granite, quartz, and other
minerals of primitive formation. They were
here mixed with a variety of volcanic productions in the greatest confusion, strongly
indicating that this part of the country had
at some distant period been subjected to
violent convulsions. Dr. Horsfield got specimens of these, which he gave in charge
to some coolies who attended him; after
the day’s journey he wished to examine
this collection; the men produced their
baskets full of stones, but on the Doctor’s
exclaiming they were not what he had
given to them, and expressing some anger
on the occasion, they simply observed,
they thought he only wanted stones, and
they preferred carrying their baskets
empty, so they threw away what he gave
them, and filled them up at the end of
the day’s journey, and they were sure that
they gave him more than he collected”
Effectieve communicatie was kennelijk
toen ook al een probleem.

“The first of its kind”
In 1819 verhuisde Horsfield naar Engeland
waar hij een zeer gerespecteerd lid werd
van de wetenschappelijk wereld. De

gesteentemonsters die hij verzameld had
kwamen ook in Engeland terecht en zijn
pas veel later gecatalogiseerd door Bastin
and Moore (1982). Ook een aantal van zijn
chemische experimenten en onderzoekingen naar de samenstelling van mineralen
zijn bewaard gebleven.
Kortom, ik denk dat we zonder ‘mitsen en
maren’ Thomas Horsfield kunnen erkennen
als de eerste die zich wetenschappelijk
geologisch heeft bezig gehouden met wat
eens ‘ons Indië’ was. Het is verrassend
dat hij in de geologische literatuur slechts
zelden, en dan nog geheel terzijde, wordt
genoemd. Interessant is dat Junghuhn
(die – zacht gezegd – nooit gul was met
complimenten), nadrukkelijk zijn bewondering voor Horsfield, zijn voorloper, tot uitdrukking heeft gebracht met de volgende
woorden (Bastin & Moore, 1982):
“One must do justice to the man, to admire the tenacity of him, who in an age when
travelling in Java was attended with so
many greater difficulties than at present,
assembled such complete materials for
such a comprehensive work, for a work
that, relative to Java, may be taken as the
first of its kind. Th. Horsfield was the first
naturalist who made his way through the
age-old forests of Java and at the same
time the first who has investigated and
described the island from a geographicalgeological point of view”
Peter de Ruiter
Literatuur
Sirks, M.J. (1915). Indisch Natuuronderzoek. Koloniaal Instituut,
Amsterdam
Bastin, J. & Moore, D.T. (1982). The geological researches of
Dr. Thomas Horsfield in Indonesia 1801–1819. Bulletin of The
British Museum (Natural History) Historical series; Vol 10 No 3
Horsfield, T. (1816). The mineralogy of Java. Verh. v.h. Bataviaasch Genootschap K&W , nr VIII.
Lady Sophie Raffles (1830). Memoir of the life and public services of Sir Thomas Stamford Raffles; selection from his correspondence; by his widow (first edition, page 357) James Duncan,
London.

Schets van Java door Horsfield (1812), gepubliceerd in Raffles’ ‘History of Java’ (1817)
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.boekbespreking
Geological Engineering is door
Luis González de Vallejo en
Mercedes Ferrer samengesteld
in samenwerking met een aantal
Spaanse en Engelse wetenschappers in de geotechniek, ingenieursgeologie en hydrogeologie.
Het boek stoelt in belangrijke
mate op de kennis en ervaring
van Luis González de Vallejo als
onderzoeker en hoogleraar (Universidad Complutense, Madrid)
en als consultant voor grote infrastructurele werken in Spanje en
Midden- en Zuid-Amerika. Geo
logical Engineering is de in het
Engels vertaalde en opnieuw
bewerkte uitgave van het oorspronkelijke Spaanse werk dat al
eerder in het Italiaans verscheen.
Opvallend is de titel ‘Geological
Engineering’. Hoewel in Europa
zelden gebruikt als aanduiding
van een universitair curriculum
in de toegepaste aardwetenschappen, lijkt de term hier duidelijk
gekozen om het gebruik van concepten en methoden uit de inge-

Geological Engineering • Luis I.
González de Vallejo en Mercedes
Ferrer • 2011 • CRC Press/Balkema, Leiden • 678 pp. • ISBN
978-0-415-41352-7 • € 76,99

nieursgeologie, de hydrogeologie
en de grond- en gesteentemechanica bij het ontwerpen en bouwen

van civiel technische constructies
uit te drukken.
Deze visie komt tot uiting in de
vierdelige opzet van het boek:
Deel I: Fundamenten: Introductie,
Grondmechanica en Ingenieursgeologie van sedimenten, Gesteentemechanica en Hydrogeologie
Deel II: Methoden: Grondonderzoek, Gesteentebeschrijving en
Karakterisering en Ingenieurs
geologische kartering
Deel III: Toepassingen: Funderingen, Hellingen, Tunnels, Dammen
en Stuwmeren en andere constructies van Grond en Gesteente
Deel IV: Geologische risico’s:
Landafschuivingen en andere
Grondmassabewegingen.
De eerste twee delen vormen de
onderdelen en het gereedschap
voor onderzoek, ontwerp en uitvoering. Toepassing van die kennis wordt behandeld in delen III
en IV.
Nooit eerder verscheen een boek
op het gebied van de ingenieurs-

.aankondiging
6 en 7 oktober 2011

Palynologendagen op Schiermonnikoog
De Palynologendagen 2011 van de Palynologische Kring, georganiseerd
door de afdeling Archeobotanie van het Groninger Instituut voor Archeologie, worden dit jaar gehouden op Schiermonnikoog.

Het programma begint op donderdag met het vertrek vanaf Lauwersoog. Na aanmelding worden
enkele lezingen gegeven. Vrijdag
is er een excursie – per fiets en
te voet – over het eiland.
Opgave kan door een mail te
sturen naar pollendagen2011@
rug.nl. Graag bij uw aanmelding
uw instituut vermelden en of u
vegetarisch eten wenst. Op dit
adres kunt u ook vragen stellen
of doorgeven dat u een lezing
wilt geven.
Waar: Schiermonnikoog
Wanneer: donderdag 6 & vrijdag
7 oktober 2011
Kosten: circa 85 euro
Informatie: www.palynologischekring.nl bij de activiteiten van de
Palynologische Kring.
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geologie en geotechniek waarin de
onderwerpen op zo’n duidelijke
manier behandeld worden. De
relevante aspecten van Geological
Engineering worden belicht in
goede schematiseringen, zonder
het verlies van details. Tekstblokken tonen voorbeelden van geologische en technische principes,
uitgewerkt met voorbeelden en/of
berekeningen die in het ingenieursontwerp gebruikt worden.
De wijze waarop geologische condities en processen invloed hebben op de stabiliteit en veiligheid
van te ontwerpen en te bouwen
constructies wordt door middel
van een groot aantal voorbeelden
geïllustreerd. Zoals het deformatiegedrag van grond en gesteente
onder invloed van de krachten
veroorzaakt door een constructie
of ontgraving dat in verband wordt
gebracht met historische en
recente geologische processen.
De rode draad in het boek is het
verband tussen de geologische
aspecten van het probleem dat
de ingenieur moet oplossen. Daarbij wordt, niet onnodig, ingegaan
op de basis van de aan de orde
komende geologische concepten,
en op het feit dat de werkelijkheid
vaak ingewikkelder is dan men
graag zou willen.
Het boek geeft een ruim en upto-date overzicht van literatuur
referenties op de verschillende
vakgebieden en is geschikt voor
een breed scala aan gebruikers,
voor studenten in de ingenieursgeologie en geotechniek en voor
praktiserende ingenieursgeologen
en geotechnische ingenieurs.
Daarnaast is het boek ook zeer
goed bruikbaar als informatiebron
of naslagwerk voor een breder
publiek.
Met Geological Engineering zijn
Luis González de Vallejo en Mercedes Ferrer er in geslaagd een
standaardwerk neer te zetten,
dat voor een zeer brede groep
van gebruikers en in geografisch
zeer uiteenlopende gebieden
bruikbaar is als ondersteuning
bij de toepassing van de geologie
bij onderzoek voor, en ontwerp en
uitvoering van, civieltechnische
constructies.
Floris Schokking

.musea
Nieuwe expositie Geologie en Techniek in het Museon, Den Haag
Op maandag 20 juni jl. heeft
mr.drs. Ingrid van Engelshoven,
wethouder Onderwijs en Dienstverlening van de gemeente Den
Haag, op een feestelijke en goed
bezochte bijeenkomst de nieuwe
expositie Geologie en Techniek
van het Museon officieel geopend.
De nieuwe expositie vervangt het
thema Vulkanen en Aardbevingen
dat 25 jaar dienst heeft gedaan.
Met de nieuwe expositie en het
bijbehorende lesmateriaal komt
het Museon tegemoet aan de
breed geuite wens meer aandacht
aan bètavakken te besteden.

Vier hoofdelementen
Interactieve presentaties, moderne mediatoepassingen, maar ook
kaarten en museumvoorwerpen
staan gereed om inzicht te geven
in de belangrijkste geologische
processen. Daarnaast wordt met
nadruk aandacht geschonken aan
vernieuwend onderzoek en de toepassing van technieken en kennis
die nodig zijn voor bijvoorbeeld
de exploratie van olie, gas en
zout. De expositieruimte wordt
omgeven door een interactieve
informatiewand die bestaat uit
vier hoofdelementen: de ondergrond van Den Haag, aardbevingen, vulkanen en plaattektoniek.
In interactieve presentaties leggen onderzoekers uit welke technieken gebruikt worden om meer

Overzicht van de themazaal Geologie en Techniek (Museon, Den Haag)

van de Aarde te weten te komen.
Daarbij wordt telkens ingegaan
op het nut van aardkundige kennis. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we
bijzondere metalen vinden voor
onze mobieltjes en computers,
of wat kunnen we doen met aardwarmte in de ondergrond van Den
Haag? Ook is er aandacht voor
natuurrampen: kunnen we met
meer kennis van de Aarde samenlevingen vroegtijdig waarschuwen
voor zich aandienende rampen?

.excursie
PGK-excursie Dolomieten
(29 september – 3 oktober 2011)
Altijd al iets meer willen weten
over carbonaten? Ga mee met de
PGK-excursie naar de Dolomieten,
geliefd bij wandelaars en bergbeklimmers, maar geologisch ook
zeer interessant. Met John
Reijmer (VU-Amsterdam) en
Lorenz Keim (Geologische Dienst
in Bolzano) als excursieleiders

wordt de carbonaatsedimentologie
uitgelegd en de architectuur van
carbonaatplatforms bekeken. De
ontsluitingen worden steeds vergeleken met studies van ondergrondse carbonaatsystemen.
Zie www.pgknet.nl voor meer
details over het programma.

Er is een internetverbinding met
informatie over recente aardbevingen en de tafel met af en toe
rammelende potten en pannen
trekt de bezoekers al snel naar
dat onderwerp. Natuurlijk zijn er
mooie voorbeelden van gesteenten
en mineralen opgesteld, maar de
aandacht voor geavanceerde toepassingen van 3-D seismiek,
tomografie en GPS-toepassingen
maakt duidelijk dat de moderne
aardwetenschapper niet meer
beantwoordt aan het klassieke
beeld van de verzamelaar van
stenen en fossielen.

Nieuw lesprogramma
Het Museon heeft nadrukkelijk
een educatieve en populariserende taakstelling op het gebied
van natuur, cultuur en techniek.
Bij de nieuwe expositie Geologie
en Techniek is daarom ook een
nieuw lesprogramma voor het
primair en voortgezet onderwijs
ontwikkeld. Jaarlijks ontvangt het
Museon zo’n 40.000 leerlingen,
zeker 2500 daarvan verdiepen
zich in de geologie. Het totale
bezoekersaantal bedraagt ca.
170.000 per jaar. Die getallen
bevestigen dat het Museon een

belangrijke trekpleister is en het
is verheugend dat de geologie
daar een belangrijke plaats bij
inneemt.
De nieuwe expositie is ondersteund door bijdragen van verschillende bedrijven uit de wereld
van de energie-exploratie en
-productie. Die betrokkenheid
betreft niet alleen de financiële
aspecten, maar gaat ook over de
inbreng van kennis en expertise.
Het maakt de bezoeker of leerling
duidelijk dat onderzoek naar de
Aarde van grote maatschappelijke
betekenis is.
Het nieuwe lesprogramma gaat na
de zomer van start. Cor Montagne
(conservator/educator geologie)
en Eric van Dooren (marketing &
communicatie) van het Museon
zijn graag bereid de inhoud van
de expositie en de mogelijkheden
voor het volgen van lesprogramma’s nader toe te lichten (http://
www.museon.nl/nl/educatie).
Wim Westerhof
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.i-geologie
i-Toepassingen voor verstrekking van geologische informatie
De Geologische Dienst Nederland
ontwikkelt, bouwt en onderhoudt
diverse 2.5D- en 3D-modellen
van de ondergrond. Bekende
namen zijn Digitaal Geologisch
Model (DGM) en REGIS. In de
loop van 2011 wordt NL3D gelanceerd, een drie-dimensionaal,
landsdekkend lage-resolutie
model tot een diepte van ca.
50 meter. Daarnaast wordt
gewerkt aan de verdere uitbreiding van GeoTOP (een 3D hogeresolutie model tot ca. 50 m).
GeoTOP is inmiddels gereed voor
Zeeland en Zuid-Holland. NoordHolland en het Rivierengebied,
inclusief de Gelderse Vallei, zijn
nu in bewerking.

Webservices
DINOloket verstrekt de modelgegevens in diverse vormen. Zo
kunnen kaarten per provincie of
waterschap worden gedownload
voor gebruik in een lokaal GISpakket; kunnen bestanden worden
gedownload die met een geïntegreerde 3D-viewer een ruimtelijk
beeld van de ondergrond geven,
en kunnen binnen de browser alle
modellen in kaartvorm worden
bekeken of verticale doorsneden
worden gemaakt. Alle kaarten
zijn als WMS beschikbaar via
het Nationaal Georegister van
GeoNovum.
Internettechnologie die gebaseerd
is op webservices maakt het
mogelijk de modeldata dichter
bij de gebruikers te brengen. Toepassingssoftware van de gebruiker
zelf legt het contact met de data
provider, haalt de data op en
gebruikt ze voor de eigen toepassing. De Geologische Dienst
Nederland heeft inmiddels al
anderhalf jaar een webservice
operationeel die een serie van
toepassingen, intern en extern,
van modeldata voorziet.
Omdat webservices in de wereld
van de ruimtelijke informatie tot
voor kort eigenlijk alleen maar
voor kaarten werd gebruikt (via
WMS-services), heeft TNO een
tweetal voorbeeldtoepassingen
laten ontwikkelen voor het gebruik

van webservices in gebruikers
toepassingen.

Modeldata
De eerste toepassing betreft een
spreadsheet dat data uit een
geselecteerd model op een geselecteerde locatie in tabelvorm in
Excel weergeeft – via een ‘DINO’knopje. Dit betekent dat iedereen
die de betreffende add-in voor
Excel download in zijn Officeomgeving altijd de modellen op
elk moment voor elke locatie in
Nederland kan benaderen. Alle
eigenschappen die het model kan
leveren, worden dan in tabelvorm
gepresenteerd. (Bovendien kan
iedereen die een beetje handig is
met o.a. Visual Basic for Applications zelf software maken om de
service aan te roepen en allerlei
bewerkingen op de data uit te
voeren.) Men kan de service zo
vaak men wil aanroepen. Door
bijvoorbeeld de RD-coördinaten
steeds 100 meter te verschuiven
en de tabel met resultaten naast
elkaar te zetten, kan men heel
snel een overzicht verkrijgen van
de gemodelleerde eigenschappen
in het gebied van interesse.
Verder zijn allerlei links in het
spreadsheet opgenomen om aanvullende informatie over model,
lagen en eigenschappen op te
vragen.
iPhone
Een tweede toepassingsvoorbeeld
is een iPhone app die dezelfde
webservice gebruikt, maar nu om
een plaatje te leveren van hetzij
een ‘boring’, dan wel van een
doorsnede uit het model. De input
van de gebruiker is hetzelfde als

bij de spreadsheettoepassing:
model en een of meer posities die
men op een Google-Earth kaart
aangeeft. Extra is de mogelijkheid
om een positie op de kaart vanuit
de GPS-functie van de iPhone in
te voeren en daarmee zichtbaar te
maken wat zich volgens het model
onder de eigen voeten bevindt. De
Nederlandse iPhone app wordt
later dit jaar gelanceerd en gaat
OnderNL heten.
Er zijn inmiddels ook toepassingen op basis van de webservice
op eigen initiatief ontwikkeld
door derden. De ene betreft de
mogelijkheid om op een kaart in
ArcGIS Explorer virtuele boringen
af te beelden (Royal Haskoning);
de andere is een website waarop
men risico-inschattingen voor
gestuurd horizontaal boren kan
uitvoeren (Deltares).
De diversiteit van voorbeeldtoepassingen en toepassingen van
derden op basis van die ene
webservice geeft wel aan dat het
aantal mogelijkheden om vanuit
de eigen toepassing modeldata
te benutten via webservices heel
breed is.

Binair 3D
Een andere webservice, nu nog
alleen via een experimentele server beschikbaar, verstrekt modeldata in een binair 3D-gridformaat.
Deze service maakt het mogelijk
selecties te maken en op te halen
van NL3D dan wel GeoTOP.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt
van het netCDF-formaat en het
OPeNDAP-protocol. Het voordeel
van deze combinatie is de grote
hoeveelheid aan (vrij) beschikbare
tools, o.a. allerlei selectie- en pre-

sentatietools, die rond dit formaat
in de oceanologie en de meteorologie al bestaan. De service leent
zich er vooral toe de GeoTOP-data
over te dragen naar grid-georiënteerde simulatiesoftware, maar
ook naar standaardpakketen voor
3D-weergave en -bewerking zoals
ArcGIS van ESRI, Microstation
van Bentley en MapInfo van
Pitney Bowes.
De huidige i-toepassingen voor
geologische informatie zijn nog
maar het begin van een reeks
ongekende mogelijkheden. Ongetwijfeld zullen ze de traditionele
verstrekkingsmethode door middel
van geologische kaarten, tabellen
en profielen sterk doen veranderen. Ook in andere landen werken
geologische diensten aan deze
nieuwe vorm van informatieverstrekking. Een mooi voorbeeld is
de recent verschenen smartphone
App van de Britse Geologische
Dienst (zie http://www.bgs.ac.uk/
iGeology/) waarmee de geologische kaart en gesteente-informatie kan worden opgevraagd.
Koppeling met het GPS-syteem
van de telefoon of iPad geeft zelfs
lokatiespecifieke informatie. In
Frankrijk heeft BRGM de i-InfoTerre ontwikkeld (http://infoterre.
brgm.fr/spip.php?article32) met
geologische kaarten, ondergrondinformatie en o.a. gegevens van
ontsluitingen. Beide Apps zijn
zeker de moeite waard om te
downloaden als je op reis gaat
naar een van deze landen.
Jan Kooijman,
Harry Middelburg
Weblink: http://www.dinoloket.nl

Voorbeeld van een spreadsheet met geselecteerde modeldata. Let op het ‘DINO’-knopje links in de werkbalk.
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.diversen

.boekbespreking

Nieuwe Nederlandse
onderzoeksfaciliteit op Antarctica

Onder de groene zoden begint het
pas! waarschuwde Salle Kroonenberg bij zijn afscheid als hoog
leraar te Delft. En nu, een jaar
later, neemt hij de lezer mee in
het ondergrondse, middels een
lijvig en rijk geïllustreerd boek.
Waar op altaarschilderijen van
het laatste oordeel (het definitief
emeritaat) hemel en hel steeds
náást elkaar staan uitgebeeld,
verkiest hij zonder ommezien het
onderaardse. Op oude kaarten van
IJsland wordt de krater van de
Hekla/Vatnajökull aangegeven
als hellepoort – maar de schrijver
beklimt de Snaefellsjökull, waar
volgens Jules Verne de geleerde
Lidenbrock (‘steenslag’) een
onderaardse reis begon.
De Palestijnse hel karteert hij
middels apocriefe bijbelboeken.
Hij volgt Homerus en andere
oude Grieken, die het nadoodse
in karstgrotten lokaliseerden. Hij
verkent aan de hand van Vergilius
en andere Romeinse auteurs het
vulkanisch areaal rond Napels,
waar de sulfureuze dampen boven
Pozzuoli hangen – en ook, in de
Hondsgrot en elders, het koolzuur
uitstroomt. Die grot werd overigens afgesloten toen het levenseinde door koolzuurverstikking
een modieuze way out werd
omtrent 1900…
De onsterfelijke Casanova wordt
op de hielen door Kroonenberg
gevolgd op diens fantasierijke weg
door de binnenwereld. Zeer reëel
zijn de helse reisbeschrijvingen
langs de vuren van Azerbeidzjan
en de brandende steenkoolmijnen
van China. Brede geologische
inzichten naast wetenschapsgeschiedenis en experimentele
mythologie maken dit boek voor
elke aardwetenschapper bijzonder
onderhoudend.

Het Nederlands Polair Programma
(NPP) van NWO-ALW financiert
samen met het Ministerie van OCW
de realisatie van een Nederlandse
onderzoeksfaciliteit in Antarctica.
Dit wordt een mobiele faciliteit
bestaande uit zeecontainers waarin
kleine laboratoria worden gemaakt.
Deze zeecontainers worden in een
zg. docking station gehangen.
Dit alles vindt plaats bij het Britse
onderzoeksstation Rothera op
het Adelaide schiereiland. Het
docking station is in aanbouw,
de mobiele laboratoria zijn in ontwerp. Er zijn inmiddels via een
NWO-subsidieronde vijf onderzoeksvoorstellen geselecteerd die
als eerste gebruik zullen maken
van de in december 2012 in
gebruik te nemen faciliteit.
Op 26 en 27 mei jl. vond een
workshop plaats bij het NIOZ op
Texel om de Nederlandse onderzoeksvoorstellen op één lijn te
krijgen met onze gastorganisatie
in Antarctica, de British Antarctic
Survey (BAS). Met deze organisatie heeft NWO-ALW middels het
NPP al een jarenlange samenwerking. Deze samenwerking wordt
nu verdiept met de bouw van de
Nederlandse onderzoeksfaciliteit,
waarvoor BAS de bouw van het

docking station voor haar rekening
neemt en het NIOZ het ontwerp
en de bouw van de mobiele laboratoria.
Tijdens de workshop kwamen
de geselecteerde Nederlandse
onderzoekers in contact met hun
Engelse partners en met logistieke mensen van BAS. Er werd
gesproken over de mogelijkheden
die er al bestaan bij het Britse
station, de wensen van de Nederlandse onderzoekers, en wat de
uitbreiding van Rothera Research
Station met de Nederlandse
onderzoeksfaciliteit eigenlijk
inhoudt. Het is de bedoeling dat
de faciliteit onderzoeksmogelijkheden toevoegt aan het onderzoeksstation. Er zullen in eerste
instantie drie tot vier mobiele labs
worden gerealiseerd. Hierin zullen
vooral temperatuur-gecontroleerde
labs (zowel nat als droog)
gebouwd worden, omdat daaraan
tekort is in het huidige Bonner
laboratorium van het onderzoeksstation. De onderzoeksprojecten
lopen uiteen van onderzoek naar
de smeltwaterflux tot de invloed
van virussen op de fytoplanktongemeenschap.
Meer informatie over dit project is
te vinden op www.nwo.nl/npp

Waarom de hel naar zwavel stinkt
• Salomon Kroonenberg • 2011 •
Atlas, Amsterdam • ISBN 978
90 450 1876 8 • 400 pp. •
170 afb. • € 24,95

Ontroerend zijn de herinneringen
van neef Salle aan oom dr. L.B.
Holthuis, aartsconservator en
onderzoeker aan stygobionten
vanuit het Leids museum.
Ondanks de grote breedte is het
boek heel goed gerechercheerd.
De radarsatellietfoto van de
Campi Flegrei spoort maar matig
met het getekend kaartje; en de
Ierse Giants’ Causeway is des
duivels geworden – maar meer
viel mij niet op. Dit is een nuttig,
plezierig en erudiet boek – van
harte aanbevolen!
Bert Boekschoten (Amsterdam)

.universiteiten
Universiteit Utrecht

Het BAS Rothera onderzoekstation op het Adelaide schiereiland
op Antarctica. | Bron: wikipedia

Faculteit Geowetenschappen
Mastersexamen, april/juni 2011
M.N. Bekkers, fysische geografie
N.M.J. Geerlings, geochemie
T. Reichgelt, biogeologie
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.agenda
L.F. de Bakker
Julius Caesarlaan 186
2314 BS Leiden
N. Bonis
Zuidpolderstraat 187
2032 PE Haarlem
M.J. Lechner
Shell International Exploration &
Production B.V.
Carel van Bylandtlaan 23
2596 HP Den Haag
J.D. Moes
Breivikveien 33
H0204, 4014
Stavanger
Noorwegen

G.H.M.A. Strik
Boganeskroken 16
4020 Stavanger
Noorwegen

Overleden
Prof.ir. P. van Leeuwen (geb.
02-07-1923, overl. 30-04-2011)
Drs. S.J.S. de Nes (geb.
26-02-1947, overl. 03-06-2011)
Dr. C.J.J.H. Schouten (geb.
05-10-1945, overl. 17-06-2011)

24 augustus 2011
Palynologische Kring: lezingendag
met workshop over pollenvegetatierelaties. Lezingen: 10-12 u,
workshop: 13-16 u, Science
Park 904, Amsterdam. Info: www.
palynologischekring.nl; opgeven
workshop: vanderlinden@biax.nl
6, 13, 20, 27 september 2011
Lezingencyclus prof. J. Reumer
over evolutie van de gewervelden.
Academiegebouw Utrecht. Info
volgt op www.sg.uu.nl
10 september 2011
Jubileumdag 10 jarig bestaan van
Palaeontos, Merksem (bij Antwerpen). Info: www.kngmg.nl (doorklik ‘Paleobiologische Kring’).

.boekbespreking
De tien bijdragen in dit boek
(verschenen n.a.v. een conferentie in 2006) gaan over het leven
en werk van Nicholas (Niels)
Steno, een onderwerp dat goed
past in de geschiedenis van de
geologie in de Westerse wereld.
Het boek behandelt de vooruitgang in landschapsbeschrijving,
de ontwikkeling van mijntechnieken, de inzichten die ontstaan
over geologische processen en
de vraag of hier een ontwerper/
godheid bij betrokken is.
G.B. Vai benadrukt in zijn bijdrage dat Steno’s leven gekenmerkt
werd door twee bekeringen: van
anatoom naar geoloog en van
Lutheraan naar rooms-katholiek.
Het katholicisme zou een aanmoediging geweest kunnen zijn
voor zijn liberale benadering
van de wetenschap. Volgens E.
Thomsen is Steno een vaardig
anatoom geweest, een van de
eerste moderne taxonomen.
Hij werd beinvloed door ‘Wunderkammer’ of ‘Rariteitenkabinetten’
in Denemarken, Holland, Frankrijk en Italië, wat van hem een
verzamelaar maakte.
Kuang-Tai Hsu laat zien hoe
Steno vergelijkende medische
jurisprudentie toepaste bij tegen-
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The Revolution in Geology from
the Renaissance to the Enlightenment • editor G.D. Rosenberg •
GSA Memoir series, MRW 203 •
gebonden • 283 pp. • ISBN
9780813712031 • US$ 80.00,
voor leden US$ 56,00
strijdige theorieën over structuur
en vorm. Denk aan zijn argumenten dat glossopterae haaientanden
zijn en niet gevormd zijn door
‘plastische krachten in sedimenten als vormende agens’. Toshihiro Yamada bespreekt onder
andere de manier waarop Steno

en Robert Hooke een aantal
grondwetten van de geologie
geformuleerd hebben, een discussiepunt sinds hun tijd. De Jesuit
A. Ziggelaar meent, naar aan
leiding van Steno’s notitieboekje
‘Chaos’, waarin een chronologie
staat van de aarde vóór de Zondvloed, dat Steno een diluvianist
was, maar geen creationist. Zowel
Ziggelaar als A. Cutler vinden het
opvallend dat Steno niets onthult
over de ouderdom van het Toscaanse landschap, een streek die
hij uitgebreid onderzocht heeft. In
bijdragen van S. Olden-Jørgensen
en J.M. Hansen wordt de invloed
van Descartes besproken, en
wordt Newtons ‘oneindige voorspelbaarheid’ gezet tegenover
Steno’s empirische geloof dat
wetenschap niet leidt tot kennis
van het goddelijke.
In een breder perspectief legt
N. Heringman een relatie tussen
de moeilijkheid om het idee van
evolutie te aanvaarden en het
Britse religieuze conservatisme,
maar hij ziet ook een verband
met de vroege evolutiegedachten
in Frankrijk dat in oorlog was met
Groot-Britannië. D. Dean en S.
Rowland behandelen de bijdragen
van Benjamin Franklin en Thomas

Jefferson aan de ontwikkeling van
de geologie in de nieuwe Verenigde Staten. Franklin meende dat
klimaatverandering bijgedragen
heeft aan het verdwijnen van de
mammoet, maar Jefferson verzette zich tegen het idee van het
uitsterven van dieren.
Dit boek over de geschiedenis
van de geologie leidt de lezer door
ideeën over landschappen en
behandelt de metafysica van geologie. Het roept veel eigentijdse
vragen op die een lange voorgeschiedenis blijken te hebben. Het
laat zien dat wetenschappelijke
ontdekkingen het best begrepen
kunnen worden binnen de culturen waaruit ze voortkwamen.
Dat probeert dit boek te doen
met Nicholas Steno en zijn veelzijdige activiteiten als gids. Geologie in de Renaissance, tijdens
de wetenschappelijke revolutie en
in de Verlichting is een fascinerend boek dat het waard is om
grondig bestudeerd te worden.
Tom J. A. Reijers

.internet
14 september 2011
Vierde Vlaams-Nederlandse
Natuursteendag, TU Delft en
Rotterdam. www.natuursteendag.nl
19-26 september 2011
26 september - 4 oktober 2011
Excursie naar het Cantabrische
Gebergte: geologie, landschap,
cultuur, archeologie, onder
leiding van Tom Reijers.
Info: www.mpreizen.nl/geologie

nikoog. Zie ook pagina 14 van
deze Geo.brief.

13 oktober 2011
Waterbouwdag 2011.
Info: www.ingeokring.nl
(doorklik ‘Events’)
13-14 oktober 2011
1e Nationaal Congres Bodemenergie, Universiteit Utrecht. Info:
www.congresbodemenergie.nl

29 september - 3 oktober 2011
PGK-excursie Dolomieten. Zie ook
pagina 15 van deze Geo.brief.

10 november 2011
Geotechniekdag 2011. Info: www.
ingeokring.nl (doorklik ‘Events’)

30 september - 1 oktober 2011
Excursie Tertiair van België, zie
ook pagina 3 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

6-7 oktober 2011
Palynologendagen op Schiermon-

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam: http://www.studeren.uva.nl/
aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: http://www.bbw.wur.nl/NL/
Centre for Technical Geoscience - Graduate Courses in Technical
Geoscience: http://citg.tudelft.nl/
Darwin Centrum voor Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
GAIA: www.vrouwen.net/gaia
Geochemische Kring: http://www.kncv.nl/
Geologisch tijdschrift van de NGV: http://www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.ingeokring.nl/
INQUA Nederland committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: http://www.iodp.org/
KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: http://www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: http://www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: http://www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: http://www.paleobiologischekring.org/
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: http://www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: http://www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: http://sedi.kring.googlepages.com/
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: http://www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): http://www.svgaos.nl
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Gegraven watereservoir zoals in het verleden bij bijna alle kleine dorpjes zijn aangelegd. Hierin werd en wordt nog regenwater vastgehouden.
Het wordt gebruikt voor watervoorziening, baden en wassen.

