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.van het bestuur

.diversen

SOS?

INQUA congres Bern

Earth resources, the next 100 years.
Dat stond op de flyer die tussen de
pagina’s van de vorige Geo.brief
vandaan ’fladderde’. Het is de titel
van de jubileum conferentie die het
KNGMG, in samenwerking met de
EAGE, in maart 2012 organiseert als
één van activiteiten ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan. De ondertitel is: Security Of Supply. En dat is
de eigenlijke vraag: hoe ‘secure’ zijn
de ‘supplies’ van al die grondstoffen
die de mensheid nodig heeft?
Bij zo’n type vraag zijn er wat het
antwoord betreft altijd twee uitersten: ‘niks aan de hand’ of ‘het is
1 minuut voor 12’; anders geformuleerd: ‘valt allemaal wel mee’ of
‘SOS!’. Daar een positie in bepalen
is lastig, de factoren die meespelen
zijn divers en in veel gevallen
ongrijpbaar of onbeheersbaar. Toch
moeten we er allemaal over nadenken, en vooral aardwetenschappers
hebben hierbij een taak. Geologie
en Mijnbouw zijn bij uitstek de
vakgebieden van waaruit een
genuanceerde, wetenschappelijk
verantwoorde en niet door emoties
gedreven mening zou mogen worden verwacht.
Of dat gaat lukken zullen we zien
in maart volgend jaar. Een aantal
gerenommeerde sprekers zal
verschillende aspecten/resources
belichten en ook al zijn we het na
afloop nog hartgrondig oneens, als
de conferentie bereikt dat we eens
wat dieper nadenken over de ‘van-

Van 21 tot 27 juli vond in Bern,
Zwitserland, het 18e internationale INQUA-congres plaats (INQUA
= International Union for Quaternary Research). Meer dan 2000
deelnemers konden zich deze
dagen op de hoogte stellen van de
laatste onderzoeksresultaten op
het gebied van klimaatveranderingen, zeespiegelbewegingen, overstromingen, dateringstechnieken,
stratigrafie, geoarcheologie, etc.
tijdens de laatste 2.5 miljoen
jaar. Nederland is door de positie
in het Noordzeebekken met een
dik pakket aan kwartaire afzettingen onder invloed van mariene,
fluviatiele, eolische en (peri-) glaciale, en antropogene processen
een land waar de kwartairgeologie
van oudsher belangrijk is. De
Nederlandse inbreng was met
meer dan 50 deelnemers van universiteiten, Deltares, TNO,
archeologische adviesbureaus, en
een totaal van meer dan 100
lezingen/posters dan ook aanzienlijk. Daarnaast was er een grote
Nederlandse inbreng in de organisatie van symposia en deelname

zelfsprekende beschikbaarheid’ van
alles wat we uit de aarde opscheppen of opdiepen, dan is het doel
bereikt.
De conferentie vindt plaats in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen
in Amsterdam, een lokatie die met
de Klimaatconferentie in 2008 goed
bevallen is en waar we dus graag
naar terugkeren.
16 maart 2012, noteer de datum.
De toegangsprijs wordt zo laag
mogelijk gehouden en als u zich
vóór het eind van het jaar al opgeeft
is het nog voordeliger. Alle informatie vindt u op de website, te bereiken via www.kngmg.nl, klik
‘Genootschap’ in de bovenbalk
en dan ‘100-jarig jubileum’ in
de linker kolom.

aan de 5 verschillende commissies binnen INQUA: coastal and
marine processes, palaeoclimate,
humans and biosphere, stratigraphy and chronology en terrestrial
processes, deposits and history.
Voor de jonge onderzoekers waren
enkele posterprijzen beschikbaar
en, traditiegetrouw, waren de
Nederlandse bijdragen ook hier
succesvol met een posterprijs voor
Romée Kars (Delft University):
Dating Late and Middle Pleistocene sediments using post IR-IR stimulated luminescence in K-feldspar en Nelleke van Asch (Utrecht
University): The impact of temperature changes on the vegetation
development in Ireland during the
Weichselian Lateglacial.
We kijken terug op een succesvol
en goed georganiseerd congres
dat over 4 jaar een vervolg gaat
krijgen in Nagoya, Japan.
Namens INQUA-Netherlands,
Wim Hoek
Meer informatie is te vinden op het web: INQUA
www.inqua.org/, INQUA-Bern: www.inqua2011.
ch/, INQUA-Netherlands www.geo.uu.nl/inqua-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:

Glennie
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.
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Nelleke van Asch ontvangt haar posterprijs uit handen van de burge
meester van Bern. Ook Romée Kars (zie inzet) kreeg deze award.

.expositie
Winterswijk in Bonn – 250 jaar Muschelkalkformatie
Steinmann Institut, Bonn,
tot 1 februari 2012
Bonn is dit jaar een uitstekend
reisdoel voor paleontologen, met
twee fraaie exposities. In het Steinmann-instituut staat een tentoonstelling over de prachtige vondsten
in de Winterswijkse steengroeve.
In het Landesmuseum vindt de
bezoeker een eersterangs tentoonstelling over fossiele olifanten, en
kan hij tegelijkertijd ook de vondsten van de Neanderthaler bekijken, tijdgenoot van de mammoet.
Hoezo, Winterswijk in Bonn? De
hoogleraar Martin Sander graaft
daar met Duitse en andere studenten in samenwerking met

Nederlanders aan het fossiele
voetstappenniveau, door de Delftenaar prof. Faber meer dan een
halve eeuw geleden ontdekt. Deze
sporen bieden nieuwe interessante inzichten betreffende de Midden-Triassische landviervoeters.
Beendervondsten van Triassische
zeedieren waren al eerder uit de
groeve bekend; een mooie vondst
werd door de Leidse conservator
Hooijer beschreven. Die Nothosaurus ligt met enige andere
prachtige stukken uit Naturalis,
verzameld en geschonken door
liefhebbers, nu in Bonn. Een
aanzienlijk deel van de overige
reptielfossielen maakt deel uit

.vwvdg
Van Waterschoot van der Gracht
penning voor Rinus Wortel
De Van Waterschoot van der
Gracht penning 2011 is toegekend aan Prof. dr M.J.R. Wortel.
Enige citaten uit de voordracht:
‘Prof. Wortel is een eminent
wetenschapper en als zodanig een
boegbeeld voor de Nederlandse
Aardwetenschappen. Zijn werk
heeft geleid tot een groot aantal
nieuwe inzichten in de dynamica
van plaatbewegingen met belangrijke consequenties voor het karakteriseren van de factoren die
bepalend zijn voor Aardse risico’s.’
‘Rinus Wortel heeft met de oprichting van de Vening Meinesz onderzoekschool voor Geodynamica (een
samenwerkingsverband van onderzoekers van de Universiteit Utrecht
en de Technische Universiteit
Delft) en met zijn mede oprichterschap en directeurschap van het
Netherlands Research Centre for
Integrated Solid Earth Science
(ISES), een belangrijke stimulans
gegeven aan de internationale
profilering van Nederland op een
terrein van onderzoek van grote
betekenis voor energie en milieu.

van de privécollecties van de
leden van de Werkgroep Muschelkalk, en is voor de expositie uitgeleend. Winterswijk, Universiteit
Utrecht en Naturalis Leiden werken constructief samen in dit
meerjarenproject. De opgravingen
worden door de Deutsche
Forschungsgemeinschaft gefinancierd; het prepareren vindt veelal
te Bonn plaats.
Het Muschelkalk sediment werd
gevormd door blauwwiermatten –
zelfs de zuurstofbelletjes die
onder het viltige dek bleven steken, zijn in afdruk bewaard. Het
kalkslib overdekte vele resten van
Nothosaurus, en de kleinere Anarosaurus – schaarser zijn Pistosaurus (een primitieve plesiosauriër) en een Placodius-achtig
schelpvretend reptiel met platte
maaltanden in de bek. Een regelrecht raadsel is Tanystropheus,
waarvan wonderlijk langgerekte
wervels fossiliseerden – een rep-

tiel met giraffenek. Sander vermoedt dat de kadavers van deze
zeebewoners landbewonende aasvreters aantrokken. De aanwezigheid van een heel aantal typen
sporen van landdieren in dit
milieu is anders maar moeilijk te
begrijpen – van het rauwe slik viel
weinig voedsel te halen. Een en
ander is door dr. Nicole Klein en
8 Bonner studenten aantrekkelijk
opgesteld en toegelicht.
Vlakbij het station van Bonn, in
het Rheinisches Landesmuseum,
zijn interessante zalen over de
Neanderthaler en over Europese
fossiele olifanten te bewonderen –
de laatste tot 6 november.
De Winterswijk expositie sluit per
1 februari 2012. Het is zeer te
hopen dat deze heldere en mooie
opstelling ook in Nederland
getoond zal worden!
Bert Boekschoten,
Amsterdam.

.redactie
Gemma Venhuizen wint
IUGS-essaywedstrijd

Hij heeft als zodanig Nederland
vertegenwoordigd in vele internationale commissies en projecten
van o.a. de European Science
Foundation en de EU’. … ‘Zijn
publicatielijst spreekt voor zich’.
Het hoofdbestuur van het KNGMG
onderschrijft deze kwalificaties
ten volle en is verheugd de penning aan prof. Wortel te kunnen
toekennen. Nadere informatie
over datum en plaats van uitreiking volgt.

Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan schreef de International
Union of Geological Sciences
begin dit jaar een essaywedstrijd
uit. De wedstrijd richtte zich speciaal op jonge aardwetenschappers (onder de 35 jaar) en had als
onderwerp ‘de toekomst van de
geowetenschappen.’
Gemma Venhuizen (1985) uit
Amsterdam won met het essay ‘
CoCoA: the future ingredient for
geoscientific research’ de hoofdprijs. In haar stuk gaat Venhuizen,
fysisch geograaf en wetenschapsjournalist, in op het belang van
communicatie tussen wetenschappers onderling en tussen
wetenschappers en het brede
publiek. Het essay is te lezen op

www.episodes.co.in/contents/
july11/Essay-1.pdf.
De prijs bestaat uit een reis naar
het International Geological Congress in Brisbane, Australië en
een IUGS-medaille die Venhuizen
ter plekke overhandigd zal krijgen.
Tijdens het congres in augustus
2012 zal ze ook een lezing geven,
gebaseerd op haar essay.
Eervolle vermeldingen gingen naar
Nathan Barber (VS), Anne Carter
Witt (VS) en Tim Stahl (NieuwZeeland). In totaal ontving IUGS
29 inzendingen uit twintig landen. De essays werden beoordeeld
op relevante inhoud, originaliteit
en wetenschappelijke diepgang.
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.wetenschap

Chironomiden en paleo-ecologie
Wie kent ze niet, die grote wolken “zwarte vliegjes” die je op een mooie zomerdag ziet hangen bij de
rand van een meertje of kanaal? Veelal betreft het hier geen vliegjes, maar zwermen van volwassen
dansmuggen. En die blijken uiterst bruikbaar te zijn voor klimaatreconstructie.

Microfossielen en zware industrie. Stefan Engels aan het werk in een Duitse bruinkoolmijn.
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Fossiele resten van dansmuggen; v.l.n.r. Neostempellina, Micropsectra insignilobus en Paratendipes albimannus. Diameter van deze resten tussen
0,1 en 0,5 mm.

Wat is een chironomide?
De dansmuggen, het woord zegt het al,
zijn een familie van muggen (Arthropoda:
Insecta: Diptera: Chironomidae). Een voor
de mens opvallend kenmerk van de dansmug is dat hij niet steekt. De volwassen
mannetjes zijn te onderscheiden van steekmuggen aan de hand van de vederachtige,
uitgebreide antennes op de kop. Er bestaan
minstens 5000 soorten dansmuggen op
aarde, en ze komen voor op alle continenten
en in zeer verschillende habitats.
Gedurende het laatste decennium is er een
grote toename geweest in de aandacht voor
chironomiden binnen het paleoecologisch
onderzoek. Vooral de temperatuur-reconstructies gebaseerd op fossiele muggenassemblages zijn zeer succesvol.

Levenscyclus
Net als veel andere insectensoorten doorloopt een dansmug vier levensstadia: ei,
larve, pop en imago (volwassen). De ei-fase
duurt bij de meeste chironomide-soorten
slechts een dag. Het vrouwtje legt eitjes
in een gelei-achtige massa op het water
oppervlak, waarna de larven zich al snel
uit de gelei eten en hun weg zoeken naar
hun favoriete habitat. Het percentage van
de eitjes dat uitkomt is sterk afhankelijk
van temperatuur.
De larve-fase is verreweg de langstdurende
en belangrijkste fase in het leven van de
dansmug. De meeste chironomide-larven
leven in stilstaand of stromend zoet water,
maar de meest vreemde habitats zijn door
chironomiden-soorten gekoloniseerd.
Zo zijn er soorten die voorkomen in vulkanische meren met een pH van slechts
1,4; soorten die leven in water dat door
bloemen wordt opgevangen (phytotelmata)
en soorten die jarenlange uitdroging kun-

nen overleven. De meeste larven voeden
zich met algen en organische resten maar
er zijn ook jagende (carnivore) soorten.
Veel soorten zijn in staat anaerobe omstandigheden te overleven; de larven van deze
chironomiden zijn bij veel mensen ook wel
bekend als “bloedwormpjes” vanwege hun
felrode kleur. Meestal duurt de larve-fase
enkele maanden, maar voor sommige Arctische soorten kan die wel 7 jaar zijn.
Chironomide larven gaan door verschillende stadia, genaamd instars. Na elk instarstadium breken ze uit hun exoskelet, dat
vervolgens op de bodem van bijvoorbeeld
een meertje achterblijft. Omdat het kopkapsel van het exoskelet bestaat uit stevig
materiaal fossiliseert het; deze kopkapsels
worden in grote aantallen aangetroffen in
meersedimenten, vaak enkele tientallen
tot soms wel honderden kopkapsels per
kubieke centimeter sediment.
Als pop is de chironomide mobiel (in
tegenstelling tot b.v. vlinderpoppen).
Gedurende deze fase, die vaak maar
3-4 dagen duurt, zwemt de chironomide
naar het wateroppervlak, waar het volwassen diertje al snel uit de pop breekt.
De volwassen mannetjes (die maar enkele
dagen leven) vormen monospecifieke
zwermen, waarbij de verschillende soorten
zwermen op verschillende hoogtes of op
verschillende afstanden van het water.
Nadat een vrouwtje in de zwerm bevrucht
is, legt ze haar eitjes op een wateroppervlak en start er een nieuwe cyclus.

Ontwikkelingen binnen
de paleolimnologie
In vroege paleolimnologische studies (gedurende de jaren 60 van de vorige eeuw)
werden fossiele resten van chironomiden
gebruikt als indicator voor veranderingen in

de nutriëntenstatus van meertjes. Hierbij
werd gebruik gemaakt van een classificatietabel die al in 1922 werd geïntroduceerd
door een van de nestors van de paleolimnologie, August Thienemann.
Pas rond 1990 realiseerde de Canadese
onderzoeker Ian Walker zich dat chironomiden een zeer sterke klimaat-indicator
(proxy) zouden kunnen zijn. Walker kwam
tot deze conclusie toen hij zag dat Heterotrissocladius, een genus dat veel voorkomt
in koude, voedselarme meren, steevast
afnam in aantallen na het einde van de
laatste ijstijd. Daarbij viel het Walker ook
op dat zijn laat-Glaciale chironomidenassemblages (uit gematigd Canada) sterk
leken op assemblages die momenteel voorkomen in Alpiene of Arctische gebieden.
Op dat moment ontspon zich een discussie
in de literatuur of het wel of niet voorkomen van chironomiden afhankelijk is van
temperatuur. Om daar een antwoord op
te geven bemonsterden onderzoekers een
100-tal meertjes om te bepalen welke
soorten daar voorkwamen en in welke hoeveelheden. Deze meertjes lagen verspreid
over een temperatuurgradiënt en al snel
bleek dat er een zeer sterk verband is
tussen chironomiden-verspreiding en
temperatuur.

Chironomiden als
temperatuur-indicator
Van vele dier- en plantensoorten is bekend
dat hun verspreiding verband houdt met
temperatuur, maar toch worden lang niet
al deze organismen gebruikt in paleoklimatologische studies. Chironomiden hebben
echter een aantal eigenschappen dat hen
zeer interessant maakt voor paleolimnologen. Ten eerste blijven veel aquatische
organismen niet, of slechts deels (en niet-
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identificeerbaar) bewaard in sedimenten.
Doordat identificeerbare delen van het
exoskelet van de chironomidelarve gemaakt
zijn van het moeilijk afbreekbare chitine,
blijven ze bewaard in het sediment en is
het mogelijk om gedetailleerde reconstructies van de fauna te maken. Ten tweede
zijn veel chironomiden “stenotoop”, wat
wil zeggen dat ze slechts een smal ecologisch optimum hebben. Daarbij komt dat
ze in alle aquatische milieus en vooral in
meertjes zeer soortenrijk en in grote aantallen aanwezig zijn. Hierdoor kunnen zelfs

kleine veranderingen in de leefomgeving
van de chironomiden fauna geregistreerd
worden; immers, verschillende soorten prefereren verschillende leefomstandigheden.
Tot slot zijn chironomiden in staat om snel
te reageren op veranderingen in hun omgeving. De volwassen dieren kunnen vliegen
en aangezien er vaak twee generaties per
jaar zijn (in gematigde zones) kunnen
chironomiden snel van locatie tot locatie
migreren.
Na de ontdekking van Walker in Canada
zijn er vele datasets ontwikkeld die de

Professioneel muggenzifter
Stefan Engels studeerde Fysische Geografie in Utrecht (1997-2003) waar hij zich specialiseerde in de Kwartairgeologie. Tijdens zijn studie deed hij onder meer onderzoek aan meer- en
veenafzettingen uit Nederland en uit Groenland, waarbij hij gebruik maakte van zowel sedimentologische als paleoecologische methoden. In 2003 begon Stefan aan een promotiestudie
aan de Vrije Universiteit, waar hij begon met het chironomiden-onderzoek. Stefan werkte aan
verschillende meerafzettingen uit het Midden-Weichselien (ca 50.000 jaar geleden) en hij
wist aan de hand van de analyse van chironomiden-resten aan te tonen dat er een periode was
tijdens de laatste ijstijd waarin gemiddelde zomertemperaturen net zo hoog waren als tegenwoordig. Vervolgens heeft Stefan twee postdocs gedaan (Stockholm University, University of
New Brunswick Canada), waarin hij zich is gaan toeleggen op de reconstructie van zowel temperatuur als neerslag (via fluctuaties in het waterniveau waar chironomiden-soorten op reageren). Stefan is momenteel werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als tijdelijk UD;
onlangs werd een VENI-beurs aan hem toegekend. Tijdens dit nieuwe project zal Stefan aan
de hand van muggenresten kleinschalige klimaatfluctuaties gedurende de tweede helft van het
Holoceen (~5000 jaar BP tot nu) onderzoeken.

relatie tussen chironomiden en temperatuur beschrijven. Met behulp van deze
zogenaamde ‘training sets’ zijn mathematische modellen ontwikkeld (de ‘transfer
functies’) die het mogelijk maken om een
fossiel dansmuggen-assemblage om te
rekenen tot een kwantitatieve schatting
van paleotemperaturen. Deze methode
levert zeer precieze resultaten op, met
foutenmarges die in de ordegrootte van
1-1.5 °C liggen.

State-of-the-art
Twintig jaar na de eerste temperatuurreconstructie gebaseerd op chironomiden,
worden dansmuggen tegenwoordig gezien
als een essentieel onderdeel van gedegen
palaeolimnologisch onderzoek. Het aantal
datasets dat de verhouding tussen chironomiden en temperatuur beschrijft ligt op
het noordelijk halfrond al rond de twintig.
Het aantal temperatuur-reconstructies, met
name nog steeds toegepast op laat-Glaciale
en Holocene tijdschalen, ligt vele malen
hoger. Ook worden nu steeds oudere afzettingen onderworpen aan chironomidenanalyse.
Met het toenemen van het aantal chironomiden-studies is ook het scala aan toepassingsmogelijkheden toegenomen. Zo zijn
er al reconstructies gemaakt voor andere
parameters die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een chironomide, zoals water
diepte, opgelost zuurstof-gehalte, pH of
zelfs het zoutgehalte van meren. Het ligt in
de lijn der verwachtingen dat toekomstig
onderzoek zich meer gaat richten op collineariteit van deze en andere belangrijke
parameters.
De analyse van stabiele isotopen aan de
kopkapsels van de chironomiden staat nog
in de kinderschoenen, maar initiële resultaten van twee onlangs gepromoveerde
onderzoekers aan de Universiteit Utrecht
laten zien dat ook hier vermoedelijk een
schat aan informatie ligt.
Tot slot mag de interesse vanuit andere
vakgebieden niet onvermeld blijven. Uit de
internationale literatuur zijn al voorbeelden
bekend van de toepassingen van chironomiden-onderzoek in archeologische projecten en ook het Archeologisch Diensten
Centrum (ADC) in Amersfoort heeft onlangs
een project uitgevoerd waarbij de analyse
van chironomiden-resten leidde tot interessante resultaten.
Stefan Engels
S.Engels@uva.nl
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.de ontsluiting

| Omgeving Dhalbhumgarh, India: 22°33´39”N´/ 86°33’39”E

Volledig siliciklastische microbialieten

Langs een verlaten startbaan:
oud en opwindend
De 65 gepasseerd, dus ik had allang moeten ophouden. Maar met toenemende ervaring wordt
geologie steeds begrijpelijker. En bij nieuw veldwerk ontdek je dus steeds meer. Daarom kies ik als
mijn meest bijzondere ontsluiting nu een van de paleoproterozoïsche locaties in India waar ik de
laatste jaren onderzoek doe. Tegelijk wel met een beetje pijn in het hart, want over een cambrische
ontsluiting in China is ook zoveel te vertellen.
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Als redacteur van een aantal geologische
tijdschriften mag je dan wel altijd druk
bezig zijn (de stapel werk lijkt nooit in
hoogte af te nemen), maar je krijgt er wel
wat voor terug, voornamelijk in de vorm
van contacten. Vreemde contacten soms:
zo werd ik enkele jaren geleden benaderd
door een Indiaas geoloog die meende dat
hij onrechtvaardig door een tijdschrift was
behandeld. Of ik er iets aan kon doen? Dat
kon ik, en er groeide een blijvend contact
uit, met na enige tijd de vraag of ik naar
India kon komen om bepaalde sedimentologische verschijnselen in het Paleoproterozoïcum te bekijken. Dankzij de ruim
hartige steun van de Stichting Dr. Schürmannfonds bleek dat mogelijk, en er
ging in India een wereld voor mij open.
Natuurlijk is India bijzonder, en het is allemaal waar: tien mensen in een auto, passagiers op het dak van treinen en bussen,
een chaotisch verkeer met alleen maar
vervormd blik waar je vaak nauwelijks een
auto in kunt herkennen, etc. Maar de geologie is minstens zo bijzonder, zeker voor
de alleen met Kwartair ‘verwende’ Neder-

De ontsluiting is deels heilige grond
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landse geoloog. Ik vond het Paleoproterozoïcum dan ook heel bijzonder, maar toen
ik ook nog in het Archeïcum terecht kwam,
was ik pas echt diep onder de indruk. Ach,
die Napoleon met de 400 eeuwen die in
Egypte op zijn soldaten neerkeken: in India
mocht ik op ruim 30 miljoen eeuwen neerkijken! Intussen doe ik ook onderzoek in
het Archeïcum (en ook daarin kun je je
hart ophalen: uniformitarianisme is er
maar gedeeltelijk van toepassing!), maar
het Paleoproterozoïcum neemt toch mijn
meeste onderzoekstijd in beslag.

Ondiepe warme zee
Het Paleoproterozoïcum biedt ook veel
meer afwisseling, en mijn favoriete ontsluiting ligt naast een startbaan die sinds
WOII niet meer in gebruik is: er groeien
dan ook inmiddels de nodige bomen op.
De gesteenten van het daar ontsloten deel
van de Chaibasa Formatie (2,1-1,6 Ga)
vormen een lustoord. Niet alleen voor jonge
stelletjes die (helaas) hun boodschappen
aan elkaar op de rotsen schrijven of spuiten, en evenmin alleen voor de gelovigen

die bovenop de ontsluiting een offerplaats
hebben ingericht, maar vooral voor de geoloog die de tijd en de moeite neemt om de
talrijke bijzondere fenomenen te ontdekken
en te analyseren.
Het gehele pakket dat hier ontsloten is,
moet in een ondiepe, warme zee zijn afgezet. Er was geen aanvoer van grof sediment: zeer fijn zand vormt ter plaatste het
grofste materiaal (elders komen overigens
wel dikke grofzandige pakketten in deze
formatie voor). Ze vertonen, in de vorm
van tegengesteld gerichte stroomribbeltjes,
tekenen van getijdenwerking, en in dat
beeld passen ook de enkele ondiepe, wijde
geulen, evenals de zeer spaarzame, wat
beter zichtbare geultjes. Van de paleogeografie is verder weinig of niets bekend; niet
alleen omdat ontsluitingen schaars zijn,
maar ook omdat er nauwelijks een context
op grotere schaal is: het Paleoproterozoïcum van oostelijk India werd opgebouwd
nadat het supercontinent Columbia (1,81,5 Ga) – waarin oostelijk India mogelijk
aan westelijk Noord-Amerika grensde) –
weer was opgesplitst, maar waarin het

Raadselachtige (synaeresis?) scheuren in de oude zeebodem

supercontinent Rodinia (1,1-0,75 Ga) nog
niet was gevormd. Van beide supercontinenten bestaan alleen nog maar heel vage,
op paleomagnetisme gebaseerde, voorstellingen.

Mircobialieten en seismieten
Tot voor kort werd de hele Chaibasa Formatie als puur klastisch beschouwd, maar
inmiddels hebben we in deze ontsluiting
diverse microbialieten (door de activiteit
van micro-organismen – in dit geval waarschijnlijk cyanobacteriën – opgebouwde
pakketten) aangetroffen. Heel bijzonder,
niet alleen vanwege hun ouderdom, maar
ook vanwege het puur siliciklastische
karakter. En deze microbialieten zijn deels
ook nog eens opgebroken; voor zover tot nu
toe aannemelijk kan worden gemaakt moet
dat door synsedimentaire tektoniek zijn
gebeurd, waarbij in betrekkelijk korte tijd
diverse schokken optraden. De microbialieten werden deels opgebroken, de brokstukken rolden van hun plaats en er zetten zich
- soms met een ‘hoekdiscordantie’ - nieuwe laagjes microbialiet op af; deze brokstukken werden opnieuw van hun plaats
geduwd, er vormden zich (soms ook weer
met een nieuwe ‘hoekdiscordantie’) nieuwe
microbialieten op, etc.
Elders lijken dunne microbialieten zich te
hebben afgezet op de wanden van scheuren die in de zeebodem werden gevormd.
Het gaat daarbij zeker niet om krimpscheuren die bij droogvallen ontstonden: daar
zijn geen aanwijzingen voor, en de (vooral
aan de onderkant afgeronde) vorm past
niet in het beeld van een krimpscheur. Wat
dan wel? Voorlopig houden we het maar op
‘synaeresis cracks’: een nog steeds behoorlijk raadselachtige vorm van scheuren die
zouden ontstaan doordat kleimineralen, als
gevolg van wisselingen in de saliniteit,
kristalwater afstaan en dus minder volume
gaan innemen.

Ik noemde zojuist onze hypothese dat de
microbialieten zijn opgebroken door aardschokken: momenteel een veelvuldig opgeroepen ‘deus ex machina’. Maar gelukkig
hebben we er wel goede argumenten voor:
niet alleen zijn van ontsluitingen elders
breuken bekend die wijzen op synsedimentaire tektoniek, maar ook komen in ‘onze’
ontsluiting talrijke lagen voor die een aaneenschakeling van soft-sediment deformations vertonen. Die lagen zijn over de gehele lengte van de ontsluiting (ca. 100 m) te
vervolgen, en op dezelfde niveaus zijn er in
andere ontsluitingen soortgelijke lagen
(door ons dus geïnterpreteerd als seismieten) te ontdekken.

Geheimen
Over deze ontsluiting zou ik nog lang door
kunnen gaan. Maar ik moet wel oppassen:
we hebben namelijk bij mijn laatste bezoek
iets ontdekt wat alle op dat gebied erkende
specialisten (althans voor zover we hen
geraadpleegd hebben) voor onmogelijk
houden. Het zou op aardwetenschappelijk
gebied een schok veroorzaken (en dan
bedoel ik geen aardschok). Juist omdat
we dingen hebben gezien die niet kunnen,
willen we een en ander natuurlijk nog eens
zeer gedetailleerd onderzoeken. Dat is
overigens niet zo eenvoudig, want deze
oude gesteenten zijn keihard en de ont
sluiting is in de loop der eeuwen (ook al
moeten dat er minder zijn dan de 20 miljoen die deze gesteenten ruwweg oud zijn)
ook min of meer gepolijst. Een handstuk is
daarom vrijwel niet uit het oppervlak te
slaan: pogingen daartoe leiden gewoonlijk
tot wat steensplinters, en die wil je natuurlijk niet hebben als je iets goed wilt bekijken. Het mooiste zou natuurlijk zijn om
er met een grote steenzaag stukken uit
te zagen, maar dat is voor India wat hoog
gegrepen. Bovendien: het is al lastig
genoeg om stenen door de Indiase douane

te krijgen. Enkele Australische collega’s
die wat handstukken hadden verzameld
voor geochemische analyse, kregen van
de douane de vraag wat er in hun kist zat.
“Stenen”. “Wat hebben die voor samenstelling?” “Dat willen we juist gaan uit
zoeken”. Met het trieste resultaat dat ze
de stenen moesten inleveren ... Zelfs slijpplaatjes en zakjes met zware mineralen die
per post naar me zijn opgestuurd, hebben
me nooit bereikt. Of dat de schuld van de
Indiase douane is, is natuurlijk overigens
nog maar de vraag.
Er moet meer materiaal komen, dat is
zeker. Ik zal dus moeten proberen om met
meer stenen en met nog meer smoezen
een volgende keer langs de douane te
komen. Maar dan moet ik natuurlijk eerst
wel in India zien te komen. Mijn Poolse
universiteit (Poznan) meent dat ik met een
congresbezoek (EGU, Wenen) enkele jaren
geleden wel genoeg gefêteerd ben; anderen
willen ook graag iets van het uiterst schaarse reisbudget hebben. Misschien kijkt
Dr. Schürmann nog eens welwillend op
me neer. En dan geeft de ontsluiting bij
Dhalbhumgarh wellicht nog meer lang
bewaarde geheimen prijs.
Tom van Loon
tvanloon@amu.edu.pl,
tom.vanm.loon@wxs.nl,
tom.van.loon@wanadoo.es
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2DStratSim: klimaat en
deltasedimentie
Sinds ongeveer een jaar is Gerben de Jager bezig met een post-doc onderzoek aan de Technische
Universiteit Delft. Zijn onderzoek maakt deel uit van het NWO-Vidi project van Joep Storms waarbij,
samen met PhD student Andrea Forzoni, een nieuw computermodel wordt ontwikkeld, dat zich
richt op het beter begrijpen van de relatie tussen stratigrafie en klimaat in kustnabije systemen:
2DStratSim. Het klimaat bepaalt de verwering (en erosie), de snelheid van sediment en de
transportcapaciteit van de rivieren. De nadruk van dit project ligt daarom op een beter begrip van de
variatie in sedimentaanvoer door de rivier, een sterk onderschat mechanisme in sequentiestratigrafie.

Illustratie van het source-to-sink sedimentaire systeem. Sediment wordt gegenereerd in de bergen (1), naar de kust getransporteerd door rivieren (2) waar
het opgeslagen wordt in een delta (3) of verder langs de kust getransporteerd wordt (4). In grijs de tweedimensionale secties die 2DStratSim simuleert.
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Model
Het computermodel 2DStratSim is een
tweedimensionale simulator van stratigrafie. Waar veel computermodellen een
driedimensionaal gebied nabootsen, hebben wij ervoor gekozen om slechts twee
dimensies te gebruiken om rekentijd te
minimaliseren. De driedimensionale eigenschappen zijn zoveel mogelijk samengevat
in een tweedimensionale doorsnede
(figuur 1). Dit zorgt ervoor dat 2DStratSim
veel sneller is dan driedimensionaal modeleren: enkele seconden voor één simulatie
in plaats van uren tot dagen.
Sedimenten worden gegenereerd in de
bergen onder invloed van klimaat. Een koud
en droog klimaat zal weinig, maar grof sediment genereren, terwijl een warm en nat
klimaat zorgt voor veel meer en fijner sediment. Daarnaast zijn de afvoereigenschappen van de rivier anders voor verschillende
klimaten. Door klimaatverandering in de tijd
toe te passen kunnen klimaatcycli worden
nagebootst met een bijbehorend klimaatsignaal. Dit klimaatsignaal wordt omgezet in
een sedimentsignaal, en dit sedimentsignaal wordt vervolgens opgeslagen in de
sedimenten.
De rivieren van het brongebied transporteren het sedimentsignaal via de alluviale
vlakte naar de kust. Van de sedimenten
gaat een gedeelte naar de diepzee. Een
ander gedeelte blijft in ondiep water, waar
golven en getijden het in beweging houden. Dit sediment vormt de delta en voedt
de naastgelegen onderwateroever. In het
mariene gedeelte spelen naast het klimaat
van het achterland golven en getijden een
rol.
Al deze processen bepalen hoe het sedimentsignaal gedistribueerd wordt en uiteindelijk in de stratigrafie wordt opgeslagen. Het sterkste effect is echter zeespiegelverandering. Door een zeespiegeldaling,
bijvoorbeeld tijdens een ijstijd, zal de kust
steeds meer zeewaarts verplaatsen, en vice
versa tijdens een zeespiegelstijging. Door
de zeespiegelveranderingen te synchroniseren met het klimaat, kan het complete
effect van een ijstijd op het sedimentaire
systeem worden gesimuleerd.

Inverse modelleren
De reden waarom wij voor een simpel en
snel model hebben gekozen is om het te
kunnen gebruiken voor inverse modelleren.
Voorwaarts modelleren houdt in dat je
bepaalde klimaatscenario’s oplegt en vervolgens bekijkt hoe de gesimuleerde stratigrafie eruitziet. Inverse modelleren is het
tegenovergestelde: je weet hoe de werkelij-

ke stratigrafie er uitziet en je wilt uitzoeken
welke klimaatveranderingen dat veroorzaakt hebben. Het werkt als volgt: stel we
hebben een aantal boringen in een delta.
Dit is de werkelijkheid waaraan we de
computersimulaties zullen toetsen. Na een
voorwaartse simulatie met een willekeurig
gekozen klimaatscenario vergelijken we het
resultaat met die werkelijkheid. Als dat
goed overeenkomt dan zal het programma
voor de volgende voorwaartse simulatie
ongeveer hetzelfde klimaatscenario gebruiken. Dit wordt steeds uitgevoerd totdat
we de werkelijkheid nauwkeurig kunnen
nabootsen. Hierdoor weten we dan welke
klimaatveranderingen hebben plaatsgevonden. Er moeten echter heel veel simulaties
gedaan worden (vaak meer dan 100.000),
wat de noodzaak voor snelheid illustreert.

Veldwerk
Ik ben nu bijna klaar met het computer
programma. Voordat we 2DstratSim kunnen
gebruiken voor inverse modelleren moeten
we het voorwaartse model verifiëren met
velddata. Dit doen we door een gebied te
vinden waar het klimaat door de tijd bekend
is, en waar ook gegevens over de bijbehorende sedimenten beschikbaar zijn. Dan kunnen we het klimaat opleggen aan 2DStratSim en de voorspelde sedimenten van het
model vergelijken met de echte sedimenten
in het veld. Hiervoor hebben we de Golo
rivier op Corsica (figuur 2) uitgekozen. Dit
is een klein riviertje, waarvan veel gegevens
beschikbaar zijn. Er zijn uitgebreide klimaat
reconstructies gemaakt van het gebied, en
tevens zijn er redelijk veel data voorhanden
van de sedimenten voor de kust (boringen,
seismiek). Daardoor kunnen we aan de hand
van de klimaatprofielen kijken of 2DStratSim ook de correcte stratigrafie voorspelt.
Wij gaan de afgelopen 70.000 jaar modelleren, een tijd waarin in Noord-Europa de ijskappen in de ijstijd groeiden en zich weer
terug trokken. We zullen hier in het najaar
van 2011 een eerste veldwerk houden om
aanvullende data (grondradar, dateringen,
boringen) te verzamelen.
We hebben ook overwogen de Rijn-Maas
delta als proefgebied te gebruiken, de
TU Delft staat per slot van rekening op
een delta! Bovendien zijn er heel veel data
beschikbaar, onze delta wordt vaak de best
bestudeerde delta ter wereld genoemd.
Maar omdat het hier twee rivieren betreft,
met elk hun eigen brongebied, zal het
vooralsnog lastig zijn om dat op een juiste
manier te simuleren. Ook wordt het beeld
vertroebeld door verschillende vertakkingen
die op gezette tijden water en sediment

Het veldwerkgebied bij de Golo rivier, Corsica.

naar andere gebieden vervoerden, bijvoorbeeld de IJssel en de Oude Rijn. Al met al
is er voor gekozen om de Rijn-Maas delta
vooralsnog niet te gebruiken.
Er zijn nog meer gebieden geschikt om
2DstratSim te verifiëren: delta en kust
afzettingen in Denemarken uit het Mioceen,
afzettingen uit het Krijt in de binnenlanden
van Amerika (o.a. de Book Cliffs), of Holocene kust afzettingen in Atjeh (waarbij oude
VOC kaarten gebruikt kunnen worden om de
kustontwikkeling na te gaan).

Toepassing
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek
is dat we een programma maken dat voor
iedereen simpel te gebruiken is. Hopelijk
stelt het dan onderzoekers in staat om
hun eigen data in te voeren en zo een
beter inzicht te krijgen in hoe hun systeem
werkt. Ook kan 2DStratSim in het onderwijs
gebruikt worden. Het model maakt binnen
enkele seconden duidelijk hoe de stratigrafie verandert bij een ander klimaat. Hierdoor
kunnen studenten spelenderwijs een gevoel
voor een complex systeem ontwikkelen. Dit
kan gebruikt worden om bijvoorbeeld het
invloed van klimaat op kust ontwikkeling te
illustreren, of om begrippen uit sequentiestratigrafie te verduidelijken.
Gerben de Jager
g.dejager@tudelft.nl
Dit onderzoek komt voort uit het NWO Vidi project van dr. Joep
Storms (Toegepaste Geologie, TU Delft) met de titel ‘Langetermijn
kustontwikkeling gedreven door rivierdynamiek’. Met dank aan Eric
Gaba voor de plattegrond van Corsica.
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Geologie in Leiden
In de Herstructurering Aardwetenschappen rond het begin van de
jaren 80 van de vorige eeuw sneuvelde de opleiding Geologie in
Leiden. Docenten en studenten verhuisden naar Utrecht, het doek
leek gevallen. Maar niet voor lang. Sinds kort kent de Leidse
Universiteit weer een bijzonder hoogleraar Geologie. Tijd voor een
gesprek met Jan Wijbrans.

Wie Jan Wijbrans googlet en zijn website
bekijkt, ziet onmiddellijk de rode draad in
zijn wetenschappelijke werk: Tijd. Datering, dateringsmethoden, tijdschalen, de
snelheid van processen, al in zijn doctoraal
werk als student Geochemie in Utrecht
bij R.D. (Olaf) Schuiling kwam hij ermee
in aanraking. Het dateren van metamorfe
gesteenten van de Griekse Cycladen eilanden was het begin van een carrière die
hem, na posities in Australië en Canada,
op de VU in Amsterdam bracht. En dan
nu, per 1 juli 2011, ook in Leiden.

Eendracht
Hoe is dat gegaan? Wijbrans: ‘al langer
bestonden er contacten tussen de VU en de
Leidse universiteit. Biologen, geïnteresseerd
in het ontstaan van het leven, zochten contact met mij vanwege mijn expertise in de
Pre-Cambrische geologie. Samen met hen
heb ik een cursus gegeven over het PreCambrium, en het ontstaan van leven tegen
de achtergrond van de fysische omstandigheden die toen heersten. De cursus over het
eerste leven kreeg, op initiatief aan Leidse
zijde van professor Kees Libbenga, Hoog
leraar aan het Instituut Biologie Leiden,
Moleculaire ontwikkelingsgenetica, een vervolg in de Eendracht expeditie (2008), zo
genoemd naar het VOC schip dat in 1616
min of meer toevallig aan de Australische
kust verzeilde. Om dat vroege leven ook
eens in het echt te zien bracht de expeditie
een aantal studenten geologie, biologie,
sterrenkunde en wiskunde plus stafleden,
naar de 3.5 miljard jaar oude stromatolieten
in het Pilbara gebied en naar de recente
exemplaren in Shark bay. Daar, in Australië,
in gesprekken bij het kampvuur, is eigenlijk
de kiem gelegd voor mijn nieuwe aanstelling.’

Jan Wijbrans

12

Geo.brief oktober 2011

Toen de plannen om de geologie op een of
andere manier terug te brengen naar Leiden
een meer vaste vorm aannamen voerde Jan
Wijbrans gesprekken met alle mogelijke
betrokkenen: de verschillende instituten
binnen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de faculteit Archeologie en
ook Naturalis. Alle hebben raakvlakken met
de geologie en stonden positief tegenover
de (terug)komst van het vak en daarmee de

mogelijkheid om Wijbrans’ specifieke kennis in hun onderzoek te betrekken. Wijbrans
vindt die brede basis belangrijk. ‘Ik hoor
niet bij een bepaald instituut, mijn leerstoel, die is ingesteld door het Leids Universitair Fonds (LUF), is de bijzondere leerstoel
Geologie binnen de faculteit W & N.
Ik ben dus een soort bijzonder faculteits
hoogleraar, met als aandachtsgebieden
ten eerste de actuele aarde met de daarbijbehorende vragen over duurzaamheid en
grondstoffen, en ten tweede het (ontstaan
van) het allereerste leven en de condities
die daarvoor nodig zijn. Bijzonder hoog
leraren worden aangesteld om een bepaalde
expertise binnen te halen, en als zodanig
ben ik inzetbaar waar de vraag zich voordoet. De mogelijkheden daarvoor zijn overigens niet onbeperkt, mijn aanstelling is
voor 1 dag per week, in een constructie
waarbij de VU mij voor 2/10 fte ‘uitleent’
aan Leiden, om te beginnen voor een
periode van 5 jaar.’

Leiden University College
Naast de Leidse Instituten is Jan Wijbrans
ook betrokken bij het Leiden University
College in Den Haag, waarmee de universiteit in september 2010 van start ging.

De eendracht expeditie in Australië (2008). Jan Wijbrans uiterst links

Het college biedt een 3 jarige Engelstalige
bacheloropleiding aan voor excellente studenten uit binnen- en buitenland en sluit
met het curriculum aan bij de ambitie
van Den Haag om zich te profileren als
de internationale stad van vrede en recht.
Binnen het interdisciplinaire Liberal Arts
programma Global Challenges, verzorgt
Wijbrans de cursus Earth System Science.
Global challenges heeft als doel studenten
op te leiden in het omgaan met de complexiteit, verscheidenheid en veranderingen in de hedendaagse maatschappij rondom vragen van vrede, recht, duurzaamheid
en energie. De bachelor opleiding kent
een aantal ‘major’ programma’s, waaronder
Sustainability, met o.a. de richting Earth
Sciences. Daarin wordt de studenten de

Kalium en Argon
Absolute dateringen met de K/Ar methode worden al sinds 1950 gedaan. De methode berust
op het verval van het radioactieve 40K tot 40Ar. Aangenomen wordt dat in een gesteente
geen oorspronkelijk Argon meer voorkomt, en, gegeven de halfwaarde tijd van 40K, kan uit
de aanwezige hoeveelheden K en Ar een absolute ouderdom berekend worden. De methode
heeft echter een groot nadeel: de hoeveelheden kalium en argon moeten bepaald worden op
twee wezenlijk verschillende manieren. Kalium moet in oplossing gebracht worden, terwijl
Argon in de gasfase met massaspectrometrie wordt bepaald. Dat komt de nauwkeurigheid
van de ouderdomsbepaling niet ten goede, op dit moment wordt een absolute nauwkeurigheid
van 1,5 tot 2 % gehaald.
Bij de 40Ar/39Ar methode wordt een deel van het stabiele 39K isotoop, het hoofdbestanddeel
van de kalium in een monster, met neutronenactivering omgezet in 39Ar. Daarna wordt het
monster verhit en in het vrijkomende gas wordt de 40Ar/39Ar verhouding gemeten. Uit deze
verhouding kan de ouderdom van het monster bepaald worden, zij het dat in de ouderdomsvergelijking een parameter voorkomt die te maken heeft met het neutronen activeringsproces.
Om die parameter te kennen moet de meting van een onbekend monster altijd samen met
een standaard monster met bekende absolute ouderdom uitgevoerd worden. De 40Ar/39Ar
methode is nauwkeurig, heeft minder materiaal nodig en kan over een zeer breed spectrum
van ouderdommen worden ingezet.

fysische, chemische en wiskundige kennis
en kunde bij gebracht die nodig is voor
het vinden van oplossingen voor mondiale
vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid. Kennis van de aarde is daar een
vanzelfsprekend onderdeel van.

Petrologie
Aan de VU Amsterdam is Jan Wijbrans
Universitair Hoofd Docent bij de sectie
Petrologie van de faculteit Aard- en
Levenswetenschappen. Een belangrijk deel
van zijn werk betreft het dateren met de
40Ar/39Ar methode. Hij kwam daar al mee
in aanraking tijdens zijn promotie aan de
Australian National University in Canberra.
Het feit dat de methode daar gebruikt werd
om alpiene metamorfose te dateren was
zelfs de reden om een promotieplaats aan
te vragen. Het daterings onderzoek aan de
VU werkt nauw samen met instituten die
zich richten op andere ouderdomsmetingen, zoals metingen met andere isotoop
verval reeksen of astronomische tijdschaalmeters (Milankovitch). Intercalibratie en
vergelijking van de verschillende methodes
kan processen en gebeurtenissen nauwkeuriger in de tijd te plaatsen en dat is van
wezenlijk belang voor het ontrafelen van de
mechanismen die spelen in b.v. cyclostratigrafie of biologische evolutie.
Zijn er grenzen aan de dateringsmogelijkheden? Wijbrans verwacht zeker nog ontwikkeling. ‘Het moet mogelijk zijn een isotopen ratio vast te stellen met een nauwkeurigheid van 0,1 %. En ook de bepaling
van de verval constante van het radioactieve 40K zou een factor 10 beter moeten
kunnen.
Frederique van Schijndel
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Tunis | foto: Jan de Coo

La belle Tunisie
Begin november 2010 landden we in Tunis, een plek buiten het wereldnieuws en een olie & gas
industrie die maar een fractie is van het naburige Libië of Algerije. Met anderhalf woord Arabisch,
Frans van middelbare school/vakanties en de toezegging dat de voertaal op kantoor hoofdzakelijk
Engels zou zijn, had ik m’n OK gegeven. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging: Exploration Director
bij PA Resources in Tunis; dochter van een kleine Zweedse olie maatschappij.
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Niet helemaal een vooraf gekozen route;
ik dacht in de zomer van 2009, na twintig
jaar Wintershall, het laatste deel van mijn
werkzame leven te kunnen afronden bij
Nuon Energy in Amsterdam. Dat bleek toch
anders te liggen. Toen ik daar in augustus
begon was de overname door Vattenfall net
afgerond en werd E&P na een half jaartje
wikken en wegen niet uitgebouwd, maar
verkocht. Bakens verzetten en koers Noord
Afrika.
De olie en gas wereld in Tunesië bestaat
uit zo’n 40-tal hele kleine en grotere
bedrijven, waarvan British Gas (BG) en
SEREPT veruit de grootste producers zijn;
wij zijn nummer vijf of zes in termen van
productie. Deze wereld ontmoet elkaar
regelmatig tijdens de maandelijkse scout
meetings waarbij operatieve gegevens worden uitgewisseld. Zo’n evenement (tamelijk
formele vergadering; daarna een borrel tot
een redelijk aangeklede maaltijd) wordt
door een firma gesponsord en als sponsor
heb je de mogelijkheid jezelf goed in het
zonnetje te zetten; afgelopen mei hadden
wij deze kans. Voertaal is Engels (maar
wederom, Frans is toch wel erg handig),
en er is een overdaad aan nieuwe, Tunesische, namen die aanvankelijk heel veel op
elkaar lijken. Na een tijdje komt daar meer
structuur in en, zoals altijd, een kwestie
van goed opnemen, herhalen en niet bang
zijn een fout te maken.

ETAP
Permits zijn van toepassing op exploratiegebieden en gelden meestal drie jaar. In
deze periode dien je het overeengekomen
werkprogramma af te ronden. Een Concessie krijg je voor dat deel van de Permit
waar je economisch winbare hydrocarbons
hebt aangetoond. Namens de Tunesische
staat neemt ETAP (Enterprise Tunisienne
d’Activites Petrolieres) deel in producerende concessies, meestal voor 20-55%,
afhankelijk van hun inschatting van de toekomstige productie. Ons belangrijkste veld,
Didon, vond ETAP eerst maar niets en daar
wilde men dus niet in meedoen. Na zo’n
15 jaar zitten we in een late fase van produktie en is de performance veel beter
geweest dan verwacht. ETAP toont zich
een goede verliezer, en via belastingen
komt het overgrote deel van de netto
inkomsten toch wel bij de staat. Wel draait
ETAP nu met de ontwikkeling van een
satelliet structuur, 5km ten noorden van
Didon, letterlijk elke steen om; het is duidelijk dat ze zich niet nog een keer willen
stoten. In september is de productietest.
Zoals gezegd is tijdens de exploratie fase
ETAP’s aandeel 0%, maar zij zijn wel een
partij om rekening mee te houden. Hun
goedkeuring vooraf is een vereiste voor
bijna alles. Studies, budgets, offertes,
selectie van contractors en consultants,

Bert Clever

het is het een komen en gaan van faxen
voor goedkeuring. Met twee –of meerboringen in een jaar betekent dat dat het
hele traject meervoudig doorlopen moet
worden.
De stroomlijning zou beter kunnen. Wij
hebben een middelgrote exploratie staf
van zo’n 10 geologen en geofysici (30%
vrouw), allen Tunesisch, behalve ikzelf.
Aanvankelijk dacht ik dat we het technisch
wel konden behappen, maar de meest
ervaren mensen brengen zo’n 50% van
hun tijd door met het schuiven van deze
papiermassa. Gelukkig heb ik al twee
nieuwe geofysici kunnen strikken, want er
staat nog het nodige te doen om meer dan
alleen maar structuren uit de seismiek te
halen.

Revolutie
Wij wonen aan de baai van Tunis; hier
liggen een drietal heuvels waarop zeker
3000 jaar geschreven historie heeft plaatsgevonden. Dit gebied is gescheiden van
het vasteland door een laagland met
sabkha’s and zoutwater meren/moerassen,
zeer waarschijnlijk gestuurd door een complex NNW/SSE-georienteerd slenk systeem.
Op de Birsa heuvel, boven het huidige
Carthago, staat de grootste moskee van
Tunesië, een basiliek uit de 19e eeuw, en
een heel spectrum aan Romeinse en Punische ruines. Voor de uiteindelijke Punische
nederlaag was dit een goed verdedigbare
en belangrijke stad die de Romeinen weer
even vrolijk hebben opgebouwd nadat eerst
de meeste gebouwen met de grond gelijk
waren gemaakt. Richting Tunis is een deel
van de lagune opgehoogd en daar is een

kantoorwijk gebouwd/in aanbouw waar
bijna alle oliemaatschappijen huizen (wij
ook); misschien geologisch gezien niet de
beste plek, maar wel mooi aan de oevers
van het zoutmeer.
Ik ga ervan uit dat de Tunesische Jasmijn
revolutie van afgelopen januari voldoende
bekend is; we zitten nu in het interessante
luchtledige tussen de voormalige dictatuur
en een nieuwe, gekozen en legale regering.
Binnen de diverse overheidsinstanties zijn
de voornaamste aanhangers van het voormalige regime weggezuiverd, maar dat wil
niet zeggen dat het leed geleden is. Er zal
nog flink geschoven worden en dit merken
we doordat sommige – zelfs simpele –
beslissingen veel langer duren; navragen
helpt ook niet echt, we zullen dit met
geduld en begrip moeten uitzitten.
De beginuren van de revolutie waren voor
ons erg spannend want twee huizen verder
bleek een neefje van Ben Ali te wonen
(al een dag eerder met de noorderzon vertrokken), en dat huis werd op 14 januari
grondig afgebroken door een joelende
menigte. Als je dan nog maar net hier bent
denk je dat zoiets het begin van de afbraak
van de hele buurt is en jouw huis ook snel
aan de beurt zal zijn. Na twee bange uren
en veel telefoontjes bleef het bij een zeer
gerichte actie. De grote demonstraties
als opmaat tot de climax in het centrum
van Tunis, 20 km van ons huis, kregen
wij ook alleen via krant en TV mee. In de
week vóór 14 januari werd het schieten
’s avonds steeds intensiever, en probeerden wij afstand en wapentype te schatten
om de mate van ernst te peilen.
Laagvliegende heli’s waren vanaf de 14e
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Didon field

januari dag en nacht op jacht naar gewapende groepen aanhangers van het voormalige regime en slapen was er niet meer
echt bij. Wij vonden het thuis niet meer
veilig genoeg en trokken ons die avond, net
voor de avondklok, terug naar het Golden
Tulip hotel, ook op aanbeveling van de
ambassade. De volgende dag geprobeerd
een vlucht te krijgen naar het Nederland/
Europa maar er kwam, noch ging, die dag
een reguliere vlucht. Alleen wat charters
en met een paar duizend mensen was het
een chaos. Die avond kregen we het aanbod van British Gas (hulde!) om de volgende dag met een door hen gecharterde
vlucht mee te gaan en dan sta je, via
Stanstead, opeens toch weer in Amsterdam. Gelukkig bleek het donkerste geweldscenario voor Tunesië niet van toepassing
en ging het allemaal rustiger dan gedacht.
Na een week ben ik teruggekeerd en weer
aan het werk gegaan. Wel met speciale
kantoortijden om iedereen voor donker/
avondklok thuis te laten zijn. Elke twee
weken de avondklok een uurtje minder en
op een gegeven moment- tot ieders opluchting- in z’n geheel opgeheven. In het binnenland is het nog wel onrustig met sit-ins,
stakingen en soms relletjes. Wat men wil
is werk, maar dat komt natuurlijk niet
ineens uit de grond op en dat zal ook nog
wel even duren. Bovendien zijn hier nu
zo’n 250,000 vluchtelingen uit Libie die
natuurlijk ook een zware wissel trekken op
de broze economie. Vooralsnog wordt mij
reizen in het binnenland ontraden. Jammer, want we boren en testen nu net twee
putten, zo’n 2.5 uur rijden ten zuidwesten
van Tunis. In november was ik er toen we
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net begonnen met boren; het was er door
de harde wind stervenskoud met sneeuw
rond de jaarwisseling. Het heeft 3 maanden geduurd voordat we konden gaan
testen; sit-ins blokkeerden de in/uitrit en
men wilde werk. Na lang delibereren hebben we nu een overmaat bewakers, maar
er is in ieder geval –tijdelijk- werk. Nu het
boren/testen klaar is hebben we weer een
sit-in van bewakers want die voelen ook
dat het werk binnenkort voorbij is.

Hot shales, zout en schuim
De geologie in Tunesië is zeer divers; we
zijn partner in een permit in het zuiden
(Gadhames bekken). De belangrijkste olie
reservoirs bevinden zich in het basale deel
van de Silurische Acacus Fm en hebben
een sterk glaciale imprint met weinig(?)
laterale continuiteit. Dit deel van Noord
Afrika lag toen op zeer hoge, zuidelijke
breedte. Het reservoir interval bevind zich
direct boven de Silurische Tannezuft Hot
Shales met de markante expressie op de
GR-logs, al bekend van verschillende velden
in Algerije. Deze play is sterk in ontwikkeling met een hoge success rate; ook onze
put vond olie en gas, Mijn eerste blik op de
dieptekaarten deed mijn nekharen omhoog
gaan: structuren met een closure van maximaal 20m op een diepte van bijna 4 km!
Een kuchje in de tijd/diepte conversie en de
structuur zit ergens anders. Gelukkig is een
groot deel van de permit bedekt met 3D
seismiek, en dat is zeker nodig in zo’n situatie. Maar zoals gezegd, de play werkt en
putten produceren erg goed.
Offshore produceren we uit de Eocene
carbonaten (El Gueria Fm), een brede car-

bonate ramp, waarvan de simpele, lineaire
WNW-ESE orientatie doorbroken wordt
door de syn-sedimentaire groei van onderliggende zout domes en zout muren.
Door de continue bewegingen langs diepe
breuken is het Triaszout in de ondergrond
langs/boven deze breuken omhoog gedrukt
en is het Eocene facies patroon tot een
veel ingewikkelder system getransformeerd. De diepwater facies (source rock)
zit niet alleen aan de zeewaartse kant
maar ook in baai-achtige zones tussen en
mogelijk zelfs achter de carbonate ramp.
Met een geothermische gradient van zo’n
44º/km en een gemiddelde oppervlakte
temperatuur van 18 graden wordt het ‘oil
window’ snel bereikt, wat natuurlijk goed
is voor de prospectiviteit. Ons Didon veld
is binnen deze play maar een kleintje
met een cumulatieve productie van bijna
31 miljoen barrel en nog maar een paar
jaar te gaan.
Ons derde gebied betreft centraal Tunesië
waar we Operator zijn van 3 kleine olievelden (Douleb, Semmama en Tammesmida,
oftewel ‘DST’). Douleb doet het al meer
dan veertig jaar en produceert nu nog
steeds zo’n 600 barrel per dag, van uit
stekende kwaliteit. Zo’n 40 tot 60km ten
NW van ‘DST’ hebben we net twee exploratieboringen gecompleteerd. De eerste test
(met een ja-knikker) heeft helaas niets
opgeleverd. Alle hoop is nu gevestigd op
de test van een tweede boring, waarbij we
een ESP (een hightech dompelpomp)
gebruiken.
Deze pompen zijn noodzakelijk vanwege de
grote diepte van de grondwaterspiegel, hier
tot wel 400m beneden het aardoppervlak
(600-800m boven zee niveau). De reservoirs zijn under-pressured en je moet
eigenlijk boren met b.v. schuim omdat
conventionele spoeling de druk op de formatie te hoog laat worden. Dit hebben we
niet gedaan en dan boor je ‘blind’, zeker
als je een vuggy, fractured carbonate
tegenkomt. Je verliest dan alle spoeling en
er zit niets anders op dan een goede voorraad water te hebben die je naar beneden
pompt om de beitel te koelen. Op deze
manier zijn we een Olympisch zwembad
vol water kwijtgeraakt. Boren op zo’n
manier is moeilijk daar je geen informatie
terugkrijgt (‘blind’) en niet precies weet of
je ‘shows’ hebt of niet. Daarom hebben we
geregeld gekernd met positieve indicaties
voor olie. Volgend jaar staat er in ieder
geval nog een landboring op het programma, en mogelijke follow-up boringen op
de nu aangeboorde structuren: die gaan
we anders doen!
Bert Clever
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3D-compilatie van de Holocene vulling van het Taagdal, gebaseerd op handboringen en geotechnische gegevens.

ook vrij hoog. Uit de rivierbedding
is zelfs zand opgewaaid dat heeft
geleid tot een groot duincomplex
tegen de dalwand.
Stroomafwaarts, dus richting Lissabon, wordt het Holocene pakket
steeds dikker en daarmee wordt
het aandeel mariene en getijdeafzettingen groter; zij vormen het
belangrijkste gedeelte van het
volume van de gehele dalvulling.
Al vrij snel na het aanbreken van
het Holoceen zo’n 11.700 jaar
geleden, overwon de zeespiegel-

Amateurs
Ik heb daar moeite mee. Zo ben
ik al een ruim aantal jaren lid
van de Nederlandse Geologische
Vereniging, van oorsprong de
vereniging van amateurgeologen.
Het woord ‘amateur’ komt gelukkig
niet meer voor in hun geschriften,
maar desondanks kan niet ver
doezeld worden dat de overgrote
meerderheid van de leden van
de NGV zich geen ‘geoloog’ – dat
impliceert immers een academische opleiding – kan noemen.
Niettemin is het een bloeiende vereniging met meer dan 2000 leden.
Hun jaarbijeenkomsten worden
goed bezocht, een hele collegezaal
zit dan propvol (vergelijk dat met
het KNGMG waar we dik tevreden
zijn met 20 niet-bestuursleden op
zulke bijeenkomsten) en er worden
topklasse sprekers uitgenodigd; de
aansluitende markt met geologische kraampjes is een feest. Zes
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Het woord ‘amateur’ is afgeleid van
de Latijnse god van de Liefde: Amor,
vanwaar het zich heeft voortgeplant
in amare, aimer, amour, amoureux
en nog zo wat woorden die de Franse
chansons zo lieflijk maken. ‘Amateur’ betekent dan ook simpelweg
‘liefhebber’ “J’en suis très amateur”
zegt de Fransman als hij ergens liefhebber van is en dat kan lekker
eten, maar ook stierenvechten of
postzegels verzamelen zijn.
In het Nederlands heeft de betekenis van het woord ‘amateur’ een
rare knik gekregen. Het wordt
gebruikt met een zekere minachting. Als in een recensie de voorstelling amateuristisch wordt
genoemd dan is dat dodelijk; amateurs zijn per definitie tweederangs,
goed bedoelende klungeltjes, die
we bij wijze van aanmoediging over
de bol aaien, maar die je niet helemaal serieus kunt nemen.
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Dit soort sedimentaire systemen
wordt regelmatig in de diepe
ondergrond herkend en beschreven, maar het zijn nu juist de
meer recente systemen waarin
de gehele architectuur goed kan
worden bestudeerd.
Geert-Jan Vis, geoloog in dienst
van TNO – Geologische Dienst
van Nederland – heeft zijn promotieonderzoek gedaan in het Taagdal. Gedurende vier jaar heeft
hij vele boringen geplaatst in
het gebied om de opbouw van de
Holocene dalopvulling te reconstrueren. Hij was daarmee de
aangewezen persoon om ons dit
gebied te laten zien.
De excursie bestond uit een driedaags programma, waarbij werd
gereisd van het proximale naar
het distale gedeelte van de
“delta”. In het proximale gedeelte
van het Taagdal zijn het vooral de
zanden van de Taag zelf die de
dalopvulling hebben veroorzaakt.
Hier is het zandpercentage dus
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Eind mei vertrok er een vliegtuig
van Schiphol naar Lissabon met
aan boord een groep van 21 PGKleden die meegingen met de geogastronomische excursie naar het
Taagdal in Portugal. Een originele
locatie in het licht van de
geschiedenis van voorgaande PGK
excursies. Waarom het Taagdal
zult u zich afvragen?
Ten eerste is Portugal al een bezoek waard vanwege de heerlijke
spijzen en wijnen die men daar
serveert. In het Taagdal worden
goede wijnen gemaakt, waar we
ook een paar voorbeelden van hebben kunnen testen op een zogenaamde quinta ofwel wijnboerderij.
De restaurants doen hun best om
de lokale lekkernijen aan te prijzen, vaak voor een zacht prijsje.
Ten tweede is het Taagdal, en
specifieker het gedeelte tussen
Golegã en Lissabon, een prachtig
analoog voor een incised valley
systeem en de daarmee geassocieerde sedimentaire opvulling.
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maal per jaar valt het verenigingstijdschrift ‘Grondboor en hamer’ bij
me in de bus en dat is van uitstekende kwaliteit. Zeker niet kinderachtig ‘op-de hurken-zittend’, maar
gevuld met volwassen artikelen die
tot doel hebben de lezer te boeien
en de fascinerende schoonheid van
de Aarde, en dus van de Geologie,
te illustreren en begrijpelijk te
maken. En daarin slaagt het blad
uitstekend.
Het laatste nummer was een ‘Zandspecial’. Dat lijkt saai, maar is het
allerminst. Zelden heb ik een zo
klein lijkend onderwerp, zand, zo
fantastisch beschreven en geïllustreerd gezien. Voor €20,– per jaar
had u er van kunnen meegenieten.
www.geologischevereniging.nl

stijging de snelheid van progradatie van het riviersysteem, wat
ervoor zorgde dat het Taagdal
verdronk en in een estuarium
veranderde. Pas toen de snelheid
van zeespiegelstijging afnam,
nam de relatieve invloed van de
rivier weer toe, waardoor er een
prograderende trend ontstond. In
het grootste deel van het Taagdal
liggen fluviatiele sedimenten
(zanden en kleien) bovenop een
estuarien pakket.
Voor de petroleumgeoloog is de
vraag nu natuurlijk wat in potentie het belangrijkste reservoir zou
kunnen zijn indien dit systeem
verder begraven zou worden. Kandidaten daarvoor zijn de fluviatiele zanden, maar ook de bay-head
delta en getijdegeulafzettingen
die voor een groot deel uit zand
bestaan.
Vis heeft door middel van vele
boringen een betrouwbare
3D-reconstructie kunnen maken
van de dalopvulling, en daaruit
blijkt dat de bay-head delta en
getijdegeulafzettingen als een
sheet in de kleiige getijdeafzettingen zijn ingeschakeld. In tegenstelling tot de lateraal vrij beperkte fluviatiele zanden, vormen
deze afzettingen een breed zandlichaam met een goede connectiviteit. Daarom zou het goed kunnen dat in dit geval de bay-head
delta en getijdegeulafzettingen
belangrijker zijn dan de fluviatiele
zanden. Nu nog maar even een
paar miljoen jaar wachten totdat
er ook daadwerkelijk iets te winnen valt uit deze zanden.

Peter de Ruiter
Henk Kombrink
Geologische Dienst Nederland TNO
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In Extreem Weer! demonstreert
Buisman (historisch geograaf), na
vijf eerdere boeken over weersgesteldheid en de gevolgen in specifieke perioden in de geschiedenis,
zijn meesterschap weer overtuigend. Dit boek is breder van opzet
dan de vorige, en omvat ook de
Prehistorie tot de toekomst, met
wereldwijde vulkaanuitbarstingen,
klimaat fluctuaties, en gevolgen
daarvan voor milieu en leven in
Europa en de Lage Landen. Zoals
bijvoorbeeld 13.000 jaar geleden
de rampzalige vulkaanuitbarsting
in de Eifel, de post glaciale zeespiegelfluctuaties en de catastrofale Santorini uitbarsting (1628
v.C.) die een grote invloed heeft
gehad op de geschiedenis in
het oostelijk Middellandse Zee
gebied. Ook de grote klimaat
fluctuaties worden nader beschreven, zoals de klimaat optima
waarvan de Romeinen, de hoge
middeleeuwen en de moderne
tijd profiteerden, en de pessima,
waaronder de vroege en de late
middeleeuwen tot aan de Verlichting (de ‘kleine ijstijd’) leden.
Vanaf de St Elisabeth vloed
(1421) wordt Buisman specifieker. In ‘sprongen’ van 10-50 jaar
haalt hij ‘extreem weer’ naar
voren. Daarbij steunt hij deels
op zijn eerdere beschrijvingen,
maar ook worden nieuwe inzichten gegeven, b.v. dat bij de slag
bij Nieuwpoort (1600) de laagstaande zon en straffe strandwind
Maurits hielpen aan zijn succes.
Na 1750 geeft Buisman een
voorschot op nog te verschijnen
boeken. We lezen over de ‘kwade
reuk ‘verspreid door de vulkaanuitbarsting van de Laki op
IJsland, over de komst van de
Fransen naar Nederland (1795),
over Napoleons overmoedige tocht
naar Rusland (1812/13) en over
weercondities die de slagen bij
Leipzig en bij Waterloo beïnvloedden. Na de gigantische vulkaanuitbarsting van de Tambora
(Sumbawa, Indonesia) volgde
een jaar zonder zomer (1816).
In de 19e eeuw waren veel rivieren kust overstromingen en in
de 20e eeuw lezen we over Elf
stedentochten, de mobilisatie- en
de hongerwinter en het naoorlogse
extreem warme weer van 1947,

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

4 november 2011
Jaarlijkse Netwerkdag Historisch
Cultuurlandschap. Thema: Dijken.
Dordrecht. http://nhc.mixxt.com
8 november 2011
Vijfde Informatiebijeenkomst
BasisRegistratie Ondergrond,

.personalia
Adreswijziging
Drs. J.C. Blom en
mw.dr. T.E. Zegers
Avenue du Parc de Woluwe 30
1160 Auderghem
België
• Extreem weer! • 576 pp.• ISBN
9789051943580 • Van Wijnen •
€ 49,50

zware stormen die miljoenen
bomen velden of stormvloeden
aanwakkerden (1953), tornado’s
(1967) en afwisselende (zeer)
koude winters en (zeer) warme
zomers. Velen, inclusief de boekbespreker, kunnen het weer tijdens het eigen leven volgen. Het
verhaal eindigt niet op Kerstmis
2010 toen het manuscript werd
ingeleverd, maar gaat door naar
de toekomst.
Buisman heeft alle boeken zelf
geschreven, maar kreeg hulp van
velen voor de tabellen, kaarten
en referentielijsten. Die vormen
een indrukwekkende bron van
gegevens: vijfentwintig bijlagen,
252 uitstekende (kleuren) illustraties met verantwoording, en
een topografische index. Verplichte kost voor iedereen met interesse voor weer, wind en water in
de geschiedenis.
T. J. A. Reijers
tjareijers@hetnet.nl

Dr. J.P.T. Foeken
Research and Technology
Department
Qatar Petroleum
P.O. Box 3212
Doha
Qatar

Drs. D.G. van der Meer
11 Stowe Crescent
HA4 7SR Ruislip, Middlesex
United Kingdom
F. Smit
Spobjergvej 127
8220 Brabrand
Denemarken

Nieuwe leden
K. Bisdom
Schoemakerstraat 27
2628 VJ Delft

Mevrouw drs. S.E. van Heck
Luttenbergerweg 74
8105 RV Luttenberg

Overleden
Drs H.J. Kraft
25 juni 2011

Mevrouw G.M. van der Linde
Van Eeghenstraat 35-D
1071 ET Amsterdam

Drs F. Wijkhuizen
18 juli 2011

.onderwijs
Mijnbouw TU Delft
Per 1 augustus jl. is dr. Mike Buxton als Universitair Hoofd docent
Natural Resource Engineering
gestart bij de afdeling Geosciences
aan de TU Delft. Hij volgt daar Dr
Ir Hans de Ruiter op, die, na zijn
pensionering, tot nu toe de taken
is blijven waarnemen. Buxton was
voorheen werkzaam bij Anglo American als Departmental R&D technical coordinator. Het is de bedoeling dat Buxton ook het onderzoek
in het vakgebied op gaat zetten.
Op korte termijn zal het team
daarom worden uitgebreid met
een promovendus en een docent.

.internet
TNO in Utrecht. Voor meer informatie en aanmelden: www.tno.nl/
BROinformatiebijeenkomsten

10 november 2011
Geotechniekdag 2011. Info: www.
ingeokring.nl (doorklik ‘Events’)
7-9 januari 2012
International conference of the Geology of the Arabian Plate and the
Oman Mountains, Muscat, Oman.
http://www.geoman2012.com
22-24 januari 2012
4th International Professional
Geology Conference (IPGC) ‘Earth
Science – Global Practice’, Vancouver, B.C., Canada. Informatie:
www.4ipgc.ca
23-25 januari 2012
Symposium GIS Ostrava 2012 –
Subsurface models for Geosciences.

Ostrava, Tsjechië. http://gis.vsb.cz/
gisostrava/

16 maart 2012
Lustrum symposium KNGMG:
Earth Resources, the next 100
years, Security Of Supply.
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam.
www.kngmg.nl, klik ‘Genootschap’
in de bovenbalk en klik dan ‘100
jarig jubileum’ in de balk links.
6-9 juni 2012
LAC 2012, Landscape, archaeology conference. Freie Universität
Berlin. www.geo.fu-berlin.de/
lac2012
5-10 augustus 2012
34e International Geological
Congress, Brisbane, Australia.
http://www.34igc.org/

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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Excursiedoel de Taag: Panorama bij Santarém, Portugal.

