
Geo
 brief  

7
Geo.brief is de nieuwsbrief 
van KNGMG en NWO-ALW
Zesendertigste jaargang 
nummer 7, november 2011

.

18 november uitreiking Van Waterschoot 
van der Grachtpenning en Staringlezing

Paleogeografische reconstructie  
van het Angstel-Vechtgebied

Het ijstijdenmysterie van  
het Midden-Pleistoceen



 2    Geo.brief   november 2011

Ik heb geologie gestudeerd in 
Utrecht en ben in 1988 afgestu-
deerd als stratigraaf/micropaleon-
toloog met als bijvakken sedimen-
tologie en economische geologie. 
Al snel bleek de mariene kant van 
de geologie mij sterk te trekken 
en ik begon aan mijn promotieon-
derzoek bij het NIOZ, dat ging 
over planktonische foraminiferen 
als proxy voor de Pleistocene 
paleo-oceanografie van de SE 

.kngmg

Bijna op de valreep van het vol-
gende jaar ontvangt u hierbij de 
jaarrekening van het afgelopen 
jaar, 2010, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de kascommis-
sie. Het jaar 2010 is uiteindelijk 
met een positief saldo afgesloten. 

Hierbij moet worden vermeld  
dat niet alle begrote posten t.b.v. 
baten en laten zijn afgedekt.  
De inkomsten uit sponsoring voor 
extra activiteiten in 2010 vallen 
wat tegen. Door de verschillende 
wisselingen in het penningmees-

Financieel verslag 2010

terschap is een toeziend oog  
hierop enigszins verwaterd. Zo  
is er tevens (nog) geen betalings-
verzoek voor de stichtersbijdrage 
voor het NJG ontvangen.
Het KNGMG dankt zijn sponso-

ren: NAM, EBN, Wintershall,  
Panterra, Total en Deltares. Ook 
dit jaar is het door grote inspan-
ning van KIVI NIRIA gelukt om 
een nog groter deel van alle  
contributies over 2010 binnen  
te krijgen, zodat er geen grote 
afschrijving op deze post gedaan 
hoeft te worden. Het KTFG draagt 
bij in de publicatiekosten via een 
bijdrage die een aantal KTFG-
leden afdraagt aan het KNAG voor 
ontvangst van de Geo.brief. 
In navolging van voorgaande jaren 
is er voor 2011 een voorziening 
opgenomen voor NAC11 in 2012 
van ? 2000. Voor het lustrum 
zijn er geen aanvullende reserve-
ringen gemaakt. Vele bedrijven 
hebben reeds toegezegd om het 
komende 100-jarig jubileum te 
sponsoren. Deze bedrijven zijn 
dan ook niet nogmaals aange-
schreven voor verdere sponsoring 
van andere activiteiten in 2011. 
Tezamen met de reserves hebben 
we een goede financiële basis 
voor de activiteiten rondom het 
100-jarig bestaan, waaronder het 
symposium en het lustrumjaar-
boek. 
Een uitgebreidere versie van de 
jaarrekening alsmede de bevin-
dingen van de kascommissie zijn 
in te zien op de website.
Het streven is om de volgende 
jaarrekening te kunnen presente-
ren op de jaarvergadering zelf.

Els Ufkes, penningmeester

resse en sinds kort als docent aan 
de VU.
Na een aantal jaar actief te zijn 
geweest binnen GAIA, binnen de 
activiteitencommissie en als pen-
ningmeester, zal ik me nu graag 
inzetten voor het bestuur van het 
KNGMG om de financiële zaken 
te behartigen. Hierbij wil ik graag 
mijn voorgangsters Arian Steen-
bruggen en met name Lydia Mars-
hall-Wesselingh (†) bedanken voor 

Els Ufkes, de nieuwe penningmeester

Atlantische Oceaan. Ik heb mijn 
promotie afgerond in 2010. 
Zoals bij menig geoloog heeft ook 
mijn geologiestudie het reisvirus  
aangewakkerd en ik heb een aan-
tal jaar met veel plezier gewerkt 
in de toeristische sector (1997-
2003). De micropaleontologie 
heeft het uiteindelijk toch gewon-
nen en mij teruggevoerd naar de 
academische wereld, eerst als 
freelancer, vervolgens als secreta-

al hun inspanningen. Met Lydia is 
een schat aan informatie omtrent 
alle financiële procedures heen 
gegaan. Het ontrafelen hiervan is 
nog in volle gang. De souplesse 
waarmee Lydia de financiële 
zaken op orde heeft gehouden is 
bewonderenswaardig.

Els Ufkes
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Toekomstvisies geven vaak een 
goed beeld van de eigentijdse  
problematiek, en zo is het ook met 
het KNAW-rapport ‘Agenda 2020 – 
visie op het aardwetenschappelijke 
wetenschapsveld’. Dit belangrijke 
rapport heeft buiten de universitaire 
wereld misschien nog niet de ruime 
aandacht gekregen die het verdient. 

Allereerst wil ik u echter graag 
informeren over enkele voor het 
KNGMG belangrijke nieuwe benoe-
mingen. Wiekert Visser heeft zijn 
voorzitterschap van de Stichting 
Netherlands Journal of Geosciences 
(SNJG) moeten neerleggen wegens 
zijn aanstelling als professor Petro-
leum Geosciences bij de nieuwe 
German University of Technology in 
Oman. Jan de Jager, die na zijn suc-
cesvolle carrière bij Shell nu begint 
als bijzonder hoogleraar Regionale 
en Petroleum Geologie aan de Vrije 
Universiteit, heeft zich bereid ver-
klaard om naast zijn hoogleraar-
schap ook het SNJG voorzitterschap 
op zich te nemen. Wij willen Jan 
daarvoor alvast hartelijk danken  
en zien de toekomst van SNJG met 
vertrouwen tegemoet. Ook bij onze 
vertegenwoordiging bij de European 
Federation of Geologists (EFG) vindt 
een wisseling van de wacht plaats. 
Henk Kombrink heeft deze rol enige 
jaren met veel enthousiasme en 
energie vervuld, maar vertrekt nu 
naar Aberdeen voor een nieuwe 
betrekking bij Total; gelukkig is 
reeds een opvolger gevonden in 
Bob Hoogendoorn, werkzaam bij 
Deltares, die per direct de taak als 
KNGMG-vertegenwoordiger bij EFG 
heeft overgenomen. 
Het al enkele maanden geleden  
verschenen KNAW-rapport ‘Agenda 
2020’, waarin een aantal ambities 
geformuleerd is voor de Nederland-
se Aardwetenschappen in 2020,  
is voorbereid door een breed 
samengestelde werkgroep onder 
auspiciën van de Raad voor Aard- 
en Levenswetenschappen (RAL)  
van de KNAW. Het rapport is onder 
meer gericht aan universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en de  
overheid, maar is denk ik voor alle 
aardwetenschappers van belang. 
Refererend naar een onderzoek 

KNAW Agenda 2020

door QANU in 2009 behoren de 
Nederlandse Aardwetenschappen 
op het moment tot de mondiale  
Top 5, maar deze positie is in 
gevaar door de uitstroom van een 
groot deel van de wetenschappe-
lijke staf in de komende tien jaar 
als gevolg van pensionering en  
door de financiële problemen bij 
universiteiten en kennisinstellingen 
die mogelijk leiden tot verdere 
krimp. Hoewel de studentenaantal-
len in de aardwetenschappen toe-
nemen, zullen de te verwachten 
verdere bezuinigingen de personele 
groei en vernieuwing onder druk 
zetten en de benodigde investerin-
gen in veelal kostbare onderzoeks-
faciliteiten bemoeilijken. Het rap-
port zet in op een juist grotere  
bijdrage van de aardwetenschappen 
voor een duurzame samenleving, 
die is samengevat in vier thema’s; 
Schaarste (aan grondstoffen en 
ruimte), Duurzame Energievoor-
ziening, Klimaat en Water, en 
Natuurrampen (voorspelling en  
risicoanalyse). Om deze rol voor de 
aardwetenschappen zeker te stellen 
is een versterking nodig van de 
samenwerking tussen universitei-
ten, internationale netwerken, 
onderzoeksinstellingen en ook het 
bedrijfsleven, maar vooral ook sub-
stantiële extra financiële bijdragen 
uit de eerste (de overheid) en twee-
de (NWO) geldstroom. Gezien het 
huidige bezuinigings klimaat zal  
de vraag voor extra geld een  
‘uphill battle’ zijn, maar het rapport 
is goed onderbouwd en laat een 
coherente visie zien die de kans 
vergroot op politieke steun. Het  
rapport beveelt aan om de diverse 
punten nader te laten uitwerken 
door een door de minister van OCW 
in te stellen werkgroep die concrete 
uitvoeringsplannen opstelt. Het vol-
ledige rapport is online beschikbaar 
op 
http://www.knaw.nl/Pages/
DEF/27/664.bGFuZz1OTA.html.

Menno de Ruig

.van de voorzitter

Op vrijdag 18 november a.s. zal de 
Van Waterschoot van der Gracht 
penning 2011, het hoogste eer-
bewijs in Nederland voor een aard-
wetenschapper worden uitgereikt 
aan Prof. Dr. M.J.R. Wortel. 
Professor Wortel bekleedt de leer-
stoel Geophysics/Tectonophysics bij 
het Departement Aardwetenschap-
pen van de UU. Zijn research richt 
zich op de dynamische processen in 
de lithosfeer en de geodynamische 
evolutie van tektonisch actieve re-
gio’s zoals het Mediterrane gebied.
Prof. Wortel is ook wetenschappe-
lijk directeur (en oprichter) van de 
Vening Meinesz onderzoekschool 
voor Geodynamica en lid van de 
Board of Directors van het Nether-
lands Research Centre of Integra-
ted Solid Earth Sciences (ISES).

Staring lezing
De uitreiking van de VWvdGpen-
ning wordt gecombineerd met de 
jaarlijkse Staring lezing, die wordt 
gehouden door Dr. A. Sluijs.
De titel van de lezing is: “Recon-
structing Carbon Cycling and Cli-
mate on Geological Time Scales”.
Dr. Sluijs is Assistent Professor 
bij de leerstoelgroep Biomarine 
Sciences van het Dep. Biologie 
van de UU. Hij richt zich vooral 

op de reconstructie van tempera-
tuur, mariene ecologie, hydrolo-
gie, biochemische cycli en zee-
spiegelniveau gedurende periodes 
die gekarakteriseerd worden door 
een snelle toename van, of een 
algemeen hoge concentratie van, 
CO2 in de atmosfeer.
Voor zijn werk ontving Dr. Sluijs 
al meerdere prestigieuze prijzen.

Programma
Penninguitreiking en Staringlezing 
vinden plaats in de grote college-
zaal van het gebouw van het 
Departement Aardwetenschappen 
van de Universiteit Utrecht, Buda-
pestlaan 4, 3584 CD Utrecht.
Het programma is als volgt:
15.30 – 16.00  Ontvangst
16.00 – 16.45  Uitreiking  

VWvdG-penning 
en dankwoord 
‘Plate tectonics  
in the Mediterra-
nean region’

16.45 – 17.30  Staring lezing
17.30 – 19.00  Borrel

Bereikbaarheid met OV
Vanaf Utrecht-centraal rijden lijn 
11 en 12 naar de Uithof. Uitstap-
pen Halte Botanische Tuinen.

.oproep

18 november, De Uithof Utrecht

Uitreiking Van Waterschoot van der 
Gracht penning en Staring lezing

P
P
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Distale deltavlakte- 
afzettingen

Ingwer Bos (nu projectleider bij Stichting Landschap Noord-Holland) promoveerde bijna een jaar 
geleden bij de Universiteit Utrecht op onder meer de paleogeografische reconstructie van het Angstel-
Vechtgebied, grofweg tussen Utrecht en Amsterdam. Dit gebied bestaat uit distale (benedenstroomse) 
delta-afzettingen van de Holocene Rijn-Maasdelta. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht 
te krijgen op de invloed van meren bij de ontwikkeling van fluviatiele systemen. 

.onderzoek

Cumberland Marshes, Canada. Een moderne analogie voor het Angstel-Vechtgebied. Het is een veengebied met meren die opgevuld worden met sediment 
dat aangevoerd wordt door een rivier. 



november 2011   Geo.brief    5

Deltavlakte-afzettingen worden gevormd 
daar waar een rivier de kust bereikt. Ze 
bestaan voornamelijk uit fluviatiel en 
marien sediment en, in mindere mate, 
organisch materiaal. Door de economische 
waarde die de zandige faciës in deltavlak-
te-afzettingen vertegenwoordigen (als 
reservoirgesteente voor fossiele brandstof-
fen) is de wetenschappelijke aandacht 
vooral gericht geweest op geulafzettingen. 
De klastische afzettingen buiten de geulen 
en de organische faciës bleven onderbe-
licht. Aangezien die twee laatste groepen 
doorgaans een relatief groot volumeaandeel 
hebben in het distale gedeelte van delta-
vlakten was (en is) er nog veel onbekend 
over de architectuur en faciës-samenstel-
ling van dergelijke gebieden. Met name de 
meren – die naast de dikke veenpakketten 
in deze waterrijke omgeving veel voorko-
men – vormen de sleutel voor veel geologi-
sche vragen in dit soort gebieden.

Angstel-Vecht, een veenrivier
De Holocene Rijn-Maasdelta is uitermate 
geschikt voor het bestuderen van distale 
deltavlakte-afzettingen. De delta is geolo-
gisch goed bekend (de architectuur, palae-
ogeografie en invloed van de bijbehorende 
sturende factoren) en de hoeveelheid 
beschikbare data (boringen, dateringen, 
milieu-indicatoren) is zeer groot. Om de 
invloed van meren op de ontwikkeling van 
de rivier te analyseren is een palaeogeo-
grafische reconstructie gemaakt van het 
Angstel-Vechtgebied. In deze streek liggen 
aan of nabij het oppervlak verscheidene 
voormalige meren die opgevuld zijn met 
riviersediment. 
Voor de reconstructie is de geologische 
informatie gebruikt om dwarsdoorsneden op 
te stellen, een geomorfologische kaart te 
maken en een milieureconstructie uit  
te voeren (m.b.v. pollen en diatomeeën). 
Dateringen zijn gedaan met behulp van 14C, 
OSL (optically stimulated luminescence) en 
pollenanalyses, maar er is ook gekeken naar 
archeologie en historische bronnen.
De natuurlijke ontwikkeling van de Angstel-
Vecht kan grofweg in twee fasen worden 
verdeeld. Van 3000 jaar (het ontstaan van 
de Vecht) tot 2200 jaar geleden was de 
rivier erg actief en vond drainage via de 
Angstel plaats. Daarna was de rivier veel 
minder actief. In 1122 AD werd de verbin-
ding met de Rijn helemaal verbroken door 
de afdamming van de bovenstrooms gele-
gen Kromme Rijn (Wijk bij Duurstede). 
Vanaf dat moment voerden de geulen 
slechts lokale neerslag en kwelwater uit  
de Utrechtse Heuvelrug af.
De meren zijn vooral van betekenis 
geweest voor de sedimentverdeling in het 
gebied. Meren fungeren als sedimentvang, 
wat enerzijds leidt tot concentratie van 
sediment (er zijn grote volumes meerafzet-

tingen t.o.v. andere klastische sedimen-
ten), en anderzijds tot vermindering van  
de beschikbaarheid van sediment en de 
daarmee samenhangende reductie van  
de korrelgrootte in de riviergeulen zelf.  
Dat laatste komt duidelijk tot uitdrukking 
benedenstrooms van meren waar oeverwal-
afzettingen relatief dun zijn en bedding-
afzettingen relatief fijnkorrelig. Daarnaast 
zijn  meerafzettingen (vnl. zand en klei) 
minder resistent dan bijvoorbeeld veen, 
zodat rivieren daar hun bochten makkelij-
ker kunnen uitbouwen (meanderen). 

Sedimentologie van meerafzettingen
De architectuur en faciës van meerafzettin-
gen zijn onderzocht middels (steek)borin-
gen, zowel in het hierboven besproken Ang-
stel-Vechtgebied als in de omgeving van 
Schoonhoven waar een voormalig meer 
ongeveer 7000 jaar geleden is opgevuld 
door een vroegere Rijn-tak. De meerafzettin-
gen in de onderzochte gebieden blijken te 
bestaan uit gyttja (organisch sediment) en 
klastisch materiaal. Het klastisch materiaal 
is vooral in het onderste deel van de meer-
afzettingen kleiig en wordt naar boven toe 

Geomorfologische kaart Angstel-Vechtgebied. De kaart is gemaakt op basis van boringen (±6000) en 
het Actueel Hoogtebestand Nederland. 
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steeds zandiger. Opvallend is dat de meer-
afzettingen gemiddeld voor niet minder dan 
30% uit zandige faciës (mouth bar afzettin-
gen en geulafzettingen) bestaan. Voor het 
Angstel-Vechtgebied betekent dit dat maar 
liefst 31% van het Holocene fluviatiele 
zand ligt opgeslagen in meer afzettingen. 
De resultaten van dit onderzoek, in combi-
natie met de paleogeografische reconstruc-
tie, boden de mogelijkheid om de capaciteit 
van de aanvoergeul te vergelijken met de 
hoeveelheid sediment in het Aetsveldse 
meer (nu polder Aetsveld, vlak bij Weesp). 
Het blijkt dat de geul van de Angstel tijdens 
ongeveer 13% van haar bestaansperiode 
een maximale geulafvoer (=bankfull) gehad 
moet hebben om al het sediment in het 
Aetsveldse meer te kunnen deponeren. Een 
percentage dat vergelijkbaar is met dat van 
de huidige Rijn, precies zoals verwacht. 
Deze resultaten zijn een sterke aanwijzing 

dat de methodiek, tot nu toe vooral gebruikt 
bij moderne riviersystemen ook betrouwbaar 
toe te passen is op oudere rivierafzettingen. 
Naar aanleiding van de invloed van meer-
afzettingen op de architectuur van het Ang-
stel-gebied, is onderzocht wat de variabili-
teit op deltaschaal is van het aandeel meer-
afzettingen ten opzichte van alle deltavlak-
te-afzettingen. Met behulp van bestaande 
dwarsdoorsneden van de Rijn-Maasdelta 
kon zowel in ruimte als in tijd de versprei-
ding van meersedimenten geanalyseerd  
worden. De resultaten laten zien dat meer-
afzettingen alleen voorkomen in de distale 
delta, meestal in het onderste deel van het 
Holocene pakket en in samenhang met de 
vorming van uitgebreide veenpakketten.  
Het aandeel zand varieert, maar is gemid-
deld 28%. En dat heeft onder andere  
consequenties voor reservoirs. Zo kan het 
potentiële reservoirvolume in distale delta-

vlakten dat wordt gevormd door zand in 
niet-geulafzettingen, oplopen tot 39%.

Deltaveen
Hoewel er veel detailkennis is van klasti-
sche fluviatiele sedimenten in deltavlakte-
afzettingen, is er weinig bekend over de 
faciës-samenstelling van organische accu-
mulaties, laat staan over de temporele  
variabiliteit op deltaschaal. Tot op heden 
ontbrak er zelfs een sleutel voor de classifi-
catie van organische faciës op basis van 
veldkenmerken. In het kader van dit onder-
zoek is een classificatiesleutel ontwikkeld 
en getest op het basisveen in Zuid-Holland. 
De classificatie bestaat uit vijf hoofdgroe-
pen van organische faciës: oligotroof veen, 
(riet-)zeggeveen, rietveen, bosveen en  
gyttja. Voor de test zijn boorbeschrijvingen 
uit de DINO-database van de Geologische 
Dienst Nederland gebruikt. Een geautomati-
seerde methode selecteerde uit het (digita-
le) archief records die basisveen bevatten. 
Van die records werd de organische faciës 
bepaald aan de hand van de classificatie-
sleutel. Dit lukte boven verwachting goed. 
Interpolatie van de laatste drie veensoorten 
(rietveen, bosveen, gyttja) resulteerde in  
een faciëskaart van het basisveen. Het ver-
spreidingspatroon dat dat opleverde, bleek 
verrassend goed geologisch verklaarbaar: 
volgens de test bestaat het basisveen in het 
palaeo-dal van de Rijn en Maas voorname-
lijk uit rietveen en grote aaneengesloten 
gebieden met gyttja – voormalige meren;  
op het dekzand ligt voornamelijk rietveen  
en bosveen, met plaatselijk zeggeveen en 
oligotroof veen. De organische faciës aan  
de westkant van het studiegebied blijkt  
grotendeels te bestaan uit gyttja, die met 
enige regelmaat marine schelpen bevat.

Toepassing
De resultaten van dit onderzoek zijn niet 
alleen van belang voor de wetenschap, ze zijn 
ook zeker van waarde gebleken daarbuiten: 
•  De geomorfologische kaart van de Ang-

stel-Vechtstreek is nuttig bij archeolo-
gisch onderzoek. 

•  De bevindingen uit dit onderzoek zijn 
gedeeltelijk al verwerkt in het GeoTop 
model dat de Geologische Dienst  
Nederland (TNO) ontwikkelt voor een 
3D-representatie van de toplaag  
(30-50 m) van Nederland. 

•  De in dit onderzoek bestudeerde ge - 
bieden zijn erg geschikt als moderne 
analogie voor reservoirmodellen. 

Ingwer Bos
ingwer.bos@gmail.com

Titel van het proefschrift: Distal delta-plain successions. Architec-
ture and lithofacies of organics and lake fills in the Holocene Rhine-
Meuse delta plain, The Netherlands. ISBN: 978-90-393-5463-6 
De pdf van het proefschrift is te downloaden van http://igitur-
archive.library.uu.nl. Op verzoek wordt het boekje toegestuurd.

Verspreidingskaart van organische facies in het basisveen van Zuid-Holland.
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.zaken over zee

Geologie in een  
turbulent laagland
New Orleans heeft de laatste jaren veelvuldig in de belangstelling gestaan, al was dit niet altijd om 
de gewenste redenen. Wellicht is het niet geheel toevallig dat er voor deze stad, die ternauwernood 
boven zeeniveau ligt, op een ondergrond die bulkt van olie en gas, in een gebied waar orkanen 
veelvuldig voorkomen, natuur- en milieurampen in het verschiet liggen. Van Hurricane Katrina in 
2005 tot de BP oil spill in 2010 en een historisch hoogwater van de Mississippi in 2011: weinig is 
de regio bespaard gebleven. Maar voor een aardwetenschapper zit er ook een andere kant aan – er 
valt hier nogal wat te doen! Mijn verhuizing naar New Orleans, drie dagen voor de ‘landfall’ van 
Katrina, was in dat opzicht goede timing… al duurde het meer dan drie maanden voor ik van mijn 
evacuatieadres naar mijn nieuwe woonplaats terugkeerde.

Directe en indirecte invloeden van menselijk handelen leiden tot snelle degradatie van het kwelderlandschap dat een groot deel van de Mississippi 
Delta (nog) domineert.
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Mijn eerste kennismaking met Louisiana 
dateert alweer van 20 jaar geleden. Toen  
ik tijdens mijn promotieonderzoek geld 
aanvroeg binnen mijn vakgroep (fysische 
geografie) in Utrecht om een congres bij te 
wonen in Arizona, kreeg ik het advies om 
er een bezoek aan een relevant instituut 
aan vast te knopen. Aangezien mijn promo-
tieonderzoek zich richtte op de Holocene 
Rijn in Nederland, was de Mississippi 
Delta een voor de hand liggend reisdoel.  

Ik was ruim een week te gast op Louisiana 
State University in Baton Rouge. Daar leer-
de ik Whitney Autin kennen die op dat 
moment bij de Louisiana Geological Survey 
werkte en al snel zijn interesse in samen-
werking kenbaar maakte. Om een lang  
verhaal kort te maken: mijn eerste postdoc-
project richtte zich op de ontwikkeling van 
de Holocene Mississippi Delta. Ik keerde 
midden jaren 90 uitgebreid terug in dit 
gebied met diverse groepen Utrechtse  

studenten. Dit project bleek uiteindelijk 
ook de kiem voor het werk dat ik de laatste 
10 jaar heb verricht. Nadat ik in 1999 
definitief naar de VS verhuisde om als 
assistant professor aan de slag te gaan bij 
de University of Illinois in Chicago (UIC), 
startte ik een langjarig onderzoek naar 
zeespiegelveranderingen en aanverwante 
zaken langs de kust van Louisiana en de 
omringende Gulf Coast. Uiteindelijk bracht 
dit me naar Tulane University in New 
Orleans.

Wederopbouw
De twee werkgevers die ik in de VS heb 
gehad zijn in veel opzichten tegenpolen. 
UIC is een staatsuniversiteit met een stu-
dentenpopulatie die grotendeels uit Chica-
go en voorsteden komt. Een enorm diverse 
groep met talloze boeiende levensverhalen, 
waarvan velen als eerste van hun familie 
gaan studeren. Tulane is wat dat betreft 
een heel ander verhaal: een privé-universi-
teit waar de studenten uit het hele land 
(en daarbuiten) komen. Het collegegeld 
voor undergraduates bedraagt ruim 
$40.000 per jaar, en dan moet er nog 
gewoond en gegeten worden! Maar dit 
weerhoudt velen er niet van om zich aan te 
melden. In de afgelopen jaren zijn dat er 
jaarlijks zo’n 40.000, waarvan er uiteinde-
lijk ruim 1500 als eerstejaars beginnen. 
Deze grote belangstelling heeft ongetwij-
feld te maken met het unieke karakter van 
New Orleans. Zoals een undergraduate  
student het onlangs uitlegde: “het is net 
alsof je in het buitenland studeert, maar 
toch in je eigen land”. Het heeft ook te 
maken met het post-Katrina tijdperk waar-
in er nogal het een en ander veranderd is. 
Tulane heeft zich de laatste jaren sterk 
gemaakt voor ‘community service‘ dat een 
verplicht onderdeel van het undergraduate 
curriculum is geworden. Dit spreekt tot de 
verbeelding, met name omdat de beelden 
uit de periode vlak na Katrina nog scherp 
voor ieders geest staan. Er is hier nog altijd 
een hoop te doen.
Het werk binnen mijn groep richt zich in 
zekere zin ook op de wederopbouw, maar 
dan van de delta en de omringende kust. 
Dat is wellicht een nog grotere onderne-
ming, waarvan de eerlijkheid mij gebiedt  
te zeggen dat de uitkomst een groot vraag-
teken is. De kustvlakte van Louisiana ver-
liest ongeveer elk uur een stuk ‘wetland’ 
ter grootte van een voetbalveld. De oor-
zaken liggen in een complex samenspel 
van snelle bodemdaling gekoppeld aan  
de almaar versnellende zeespiegelstijging, 
plus een reeks van menselijke activiteiten. 
De belangrijkste daarvan is de bedijking 
van de rivier (met name in de jaren 30 van 
de vorige eeuw, na de enorme overstroming 
van 1927) en een sterk gereduceerde  
sedimentaanvoer. Een groot deel van het 

Veldonderzoek naar zeespiegelstijging in het vroeg Holoceen. Van links naar rechts PhD student 
Alvaro Fernandez, technisch medewerker Jenny Kuykendall en postdoc Marc Hijma.
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berust op een grote mate van individuele 
onafhankelijkheid en met name het perso-
neelsbeleid verschilt nogal van wat in 
Nederland gebruikelijk is. Voor het ver-
krijgen van een ‘tenure-track’ post op een 
research universiteit is de concurrentie 
moordend; dit soort functies trekken gere-
geld honderden sollicitanten. Uitgenodigd 
worden voor een sollicitatiegesprek is daar-
om vaak al een belangrijke vorm van erken-
ning. Het doel is altijd dat de succesvolle 
kandidaat uiteindelijk hoogleraar wordt; 
het komt daarom niet zelden voor dat 
departments grotendeels uit full professors 
bestaan. Het voordeel van dit systeem is 
dat bevorderingen alleen afhankelijk zijn 
van individuele prestaties, niet van de toe-
vallige beschikbaarheid van een vacature 
op het juiste moment. Het selecteren van 
kandidaten is overigens een zeer democra-
tisch proces, waarbij de stem van een eer-
stejaars assistant professor doorgaans net 
zo zwaar weegt als die van de department 
chair (al zijn Amerikaanse universiteiten op 
andere vlakken een stuk minder democra-
tisch; de decanen hebben hier de nodige 
macht). Vacatures worden vaak erg breed 
geadverteerd en het komt niet zelden voor 
dat er domweg gezocht wordt naar een 
‘aardwetenschapper’. De prioriteit is dan 
om de beste kandidaat te vinden, waarbij 

sediment van de Mississippi blijft achter  
in stuwmeren; verspreid door het stroom-
gebied liggen er zo’n 50.000 dammen! 
Kortom, waar in de natuurlijke situatie 
sedimentatie de relatieve zeespiegelstijging 
nog aardig bij kon houden, is de balans nu 
volledig verstoord.

Ontkenning
Er zijn volop plannen om de rivier op een 
gecontroleerde wijze met de uitgestrekte 
deltavlakte te verbinden en zo het sedi-
mentatieproces weer op gang te krijgen.  
In de wetenschappelijke wereld bestaat er 
weinig twijfel dat dit op termijn de enige 
kans op overleven zal zijn. Politiek is het 
natuurlijk een gecompliceerde zaak, met 
name in een tijd waarin overal op bezui-
nigd moet worden. Maar wat het probleem 
aanmerkelijk lastiger maakt, is het feit dat 
het merendeel van de politieke wereld in 
Louisiana in volledige ontkenning leeft 
omtrent klimaatverandering. Dit is een  
van de staten waar openbare scholen de 
‘vrijheid’ hebben om alternatieven voor de 
evolutieleer te onderwijzen… De mate van 
toekomstige zeespiegelstijging zal uitein-
delijk bepalen of de kust te redden valt en 
het is duidelijk dat zolang dit probleem 
niet eens erkend wordt, de oplossing ver  
te zoeken is. Een positiever teken is echter 
dat er volop belangstelling bestaat voor de 
vergelijkbare problematiek in Nederland, 
en met name de oprichting en activiteiten 
van Deltares worden hier nauwlettend 
gevolgd.
Ons zeespiegelwerk hier is zo Hollands als 
maar denkbaar is en berust voor een groot 
deel op de klassieke basisveenmethode die 
waarschijnlijk wel een Nederlandse uitvin-
ding genoemd mag worden. Tijdens mijn 
eerste project in de Mississippi Delta 
merkte ik dat deze methode nog nooit was 
toegepast, niet alleen hier maar bijna ner-
gens langs de Gulf Coast. Het is daarom 
misschien niet eens verrassend dat er over 
de Holocene zeespiegelgeschiedenis volop 
verwarring heerste, met een scala aan zee-
spiegelcurves die onmogelijk met elkaar 
verenigd konden worden. Dit had grote 
implicaties voor zaken als bodemdaling en 
het voorspellen van toekomstige relatieve 
zeespiegeltrends. Kortom, voldoende aan-
leiding om nieuwe data te verzamelen. 
Daar is inmiddels een hoop vooruitgang 
mee geboekt, en daarbij is gebleken dat 
deze regio unieke mogelijkheden biedt voor 
zeer gedetailleerde zeespiegelreconstruc-
ties, inclusief de mogelijke relaties met  
klimaatveranderingen. Dit is met name te 
danken aan het geringe getij; het getijver-
schil is veelal minder dan 50 cm.

Unieke plek
Werken in het Amerikaanse academische 
systeem bevalt me goed. Dit systeem 

de exacte specialisatie er wat minder toe 
doet. Kwaliteit staat bijna altijd voorop en 
succesvolle onderzoekers en onderzoeks-
groepen worden op handen gedragen. 
Absurde situaties zoals de dreigende 
opheffing van de Utrechtse palynologie  
zijn in de VS vrijwel ondenkbaar.
New Orleans is zeker naar Amerikaanse 
maatstaven een unieke plek met een hoop 
historie; er zijn weinig steden met zo’n 
groot huizenbestand van voor het jaar 
1900. Een bijkomstig voordeel van de 
oudere delen van de stad is dat het tevens 
de hogere delen zijn die tijdens Katrina 
droog bleven. Wonen in New Orleans is 
enerverend, althans als je de unieke cul-
tuur – culinair, muzikaal en anderszins – 
op prijs stelt en de vele ‘potholes’ in de 
straten en andere ongemakken op de koop 
toeneemt. Daar hoort natuurlijk ook de 
altijd dreigende evacuatie bij. Ik zie uit 
naar half oktober, meestal de tijd van het 
jaar dat het hurricanegevaar snel afneemt. 
Hopelijk kunnen we dan weer een jaartje 
ongeschonden verder….

Torbjörn Törnqvist

Torbjörn Törnqvist in het voorportaal van Tulane University.
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.ontsluiting

Zwerfsteneneiland Maarn wint 
de Beelaerts van Blokland Prijs

De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland (SVvhZ) heeft de Beelaerts van Blokland Prijs 2011 
gewonnen met haar nieuwe educatieve project ‘Binnenstebuiten’. Jhr. Dr. P.A.C. Beelaerts van 
Blokland heeft de prijs op 22 september jl. uitgereikt aan Wim Hoogendoorn, vrijwilliger van het 
eerste uur en auteur van het boek ‘Zwerfsteneneiland Maarn’.

Tussen Driebergen en Maarn ligt, pal ten zuiden van de A12, de Zanderij Maarn met het zwerfsteneneiland Maarn.  
(Zie voor rondleidingen www.zwerfsteneneiland.nl).   |  © BOHOteam
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Op het eiland in het meer in de voormalige 
zandgroeve de Zanderij Maarn heeft de pro-
vincie Utrecht in 1999 met zwerfstenen uit 
de groeve en wijde omgeving een kunstwerk 
gemaakt en dat tot aardkundig monument 
benoemd. De bemoeienis van de provincie 
stopte hier, maar enkele initiatiefnemers 
hebben als enthousiaste vrijwilligers de  
zorg voor het monument op zich genomen. 
Zij hebben de Stichting Vrienden van het 
Zwerfsteneneiland opgericht en sinds  
1 januari 2000 maar liefst 400 rondleidin-
gen gegeven. Het nieuwe educatieve project 
‘Binnenstebuiten’ maakt nu ook de binnen-
kant van de stenen zichtbaar. 

Geologisch Park Maarn
Het zwerfstenenmonument bestaat uit een 
(schier)eiland, dat men bereikt door een 
voorportaal en via een dam. Het voorpor-
taal bestaat uit een oude draaischijf die 
van 1918 tot 1932 op een groot spoor-
wegemplacement in de Zanderij dienst 
gedaan heeft. Binnen de draaischijf heeft 
de kleine, maar mooie verzameling zwerf-
stenen van het oude ’Geologische Park 
Maarn’ een plaats gekregen. Deze collectie 
is ontstaan toen Natuurmonumenten in 
1918 een keuze mocht maken uit de  
stenen van een keienveld dat hier aan de 
oppervlakte lag. Na veel omzwervingen 
door de omgeving is deze oude collectie  
in 1999 bij de bouw van het zwerfstenen-
eiland door Natuurmonumenten in perma-
nente bruikleen afgestaan. Archiefonder-
zoek, oude determinatielijsten en fotoma-
teriaal hebben er toe geleid dat het oude 
‘Geologisch Park Maarn’ door de SVvhZ 
grotendeels gereconstrueerd kon worden.
Op het eiland zelf liggen ca 650 zwerfste-
nen. Ze zijn in vijf samenhangende groe-
pen verdeeld. De geologische hoofdinde-
ling in gesteenten levert drie groepen op: 
stollingsgesteenten, afzetttingsgesteenten 
en metamorfe gesteenten. Jaap Zandstra, 
onze zwerfsteendeskundige die de stenen 
heeft gedetermineerd, kon van een aantal 
zwerfstenen binnen de groep stollings-
gesteenten gedetailleerd het herkomst-
gebied bepalen: deze gidsgesteenten vor-
men de vierde groep. Al deze stenen zijn 
150.000 jaar geleden, in de voorlaatste 
ijstijd – het Saalien – door het landijs uit 
Scandinavië hier naartoe gebracht. De  
vijfde groep bestaat echter uit stenen die 
een meer zuidelijke of oostelijke oorsprong 
hebben en hooguit een laatste ritje vanuit 
de huidige Gelderse Vallei met het Scandi-
navische landijs hebben meegemaakt.

Binnenstebuiten
Tijdens de rondleidingen worden de bezoe-
kers in 75 minuten ingewijd in de geschie-
denis van de Zanderij, de vorming van het 
aardkundige landschap en de wonderbaar-
lijke wereld van de zwerfstenen. Elke  

eerste zaterdag van de maand is er een 
gratis rondleiding voor particulieren. Daar-
naast zijn voor groepen rondleidingen op 
afspraak mogelijk.
Groepen kunnen bestaan uit basisschool-
leerlingen, maar ook uit studenten fysische 
geografie. Bij bedrijfsuitjes en verjaardagen 
zijn de groepen gevarieerd samengesteld. 
In het algemeen kunnen bezoekers, als  
de indeling in gesteenten wordt uitgelegd, 
zich moeilijk voorstellen hoe zo’n, aan de 
buitenkant sterk verweerde, zwerfsteen er 
vanbinnen uitziet. Hoe zien bijvoorbeeld  
de mineralen eruit, die samen een graniet 
vormen?
Om hierin verbetering aan te brengen heeft 
SVvhZ het projectvoorstel ‘Binnenstebuiten’ 
opgezet om van een selectie van de gesteen-
ten een klein oppervlak te zagen, slijpen en 
polijsten. Hierdoor wordt het binnenste van 
de steen aan de buitenkant zichtbaar. Twee 
organisaties reageerden zeer positief op het 
projectvoorstel. TNO, Geologische Dienst 
Nederland, was bereid een aanzienlijk deel 
van de kosten te dragen. Dat betekende niet 
alleen een financiële, maar ook een morele 
en vakinhoudelijke steun van deze aardkun-
dige experts. De Stichting Beelaerts van 
Blokland Fonds bleek niet alleen bereid 
hoofdsponsor te worden, maar kende tevens 

de Beelaerts van Blokland Prijs 2011 toe 
aan dit project.
Bij het selecteren van de te behandelen 
gesteenten is aangesloten bij de vragen  
die bezoekers stellen. Zichtbaarheid, diver-
siteit, kenmerkendheid en bijzondere ver-
schijnselen hebben daarbij een hoofdrol 
gespeeld. Er is voor gekozen om slechts 
kleine stukjes te zagen of te slijpen van  
1 à 2 dm2. Op die manier vallen de 
‘beschadigingen’ nauwelijks op. Door het 
gebruik van talrijke slijpschijven, opge-
bouwd uit verschillende materialen en 
grofheden is een spiegelglad oppervlak 
ontstaan. Tot slot zijn de stenen gepolijst 
en hebben ze een mooie hoogglans gekre-
gen die sterk afsteekt tegen de verweerde 
buitenkanten. Dankzij het project ‘Binnen-
stebuiten’ zullen toekomstige bezoekers 
een boeiend beeld krijgen van de inwendi-
ge opbouw ….. aan de buitenzijde van  
33 zwerfstenen.

Wim Hoogendoorn
wim.zwerfsteen@gmail.com

www.aardkundigewaarden.nl
www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl
Het boek ‘Zwerfsteneneiland Maarn’ van Wim Hoogendoorn is te 
krijgen via de website (www.aardkundigewaarden.nl) 

Steenhouwer D. Verhey aan het slijpen bij een Stockholmgraniet.   |  © BOHOteam
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Tiuri Konijnendijk.

.promotie

Het mysterie van  
het Midden-Pleistoceen
Tiuri Konijnendijk, PhD-student aan de Universiteit Utrecht, onderzoekt het klimaat van het 
Pleistoceen. Met behulp van stabiele isotopen uit benthonische foraminifera en XRF-scans  
van het sediment kijkt hij naar wat er veranderd is in het klimaatsysteem waardoor we van kleine, 
veertigduizendjarige glacialen zijn overgegaan naar extreme, honderdduizendjarige ijstijden.
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Tijdens mijn stage bij het KNMI in de laat-
ste maanden van mijn studie won Lucas 
Lourens een NWO VICI-beurs voor zijn 
onderzoek naar grote overgangen in het  
klimaat van het verleden. Hij nam drie 
nieuwe promovendi aan, waaronder mij. 
Mijn studie kwartairgeologie en mijn er -
varing met klimaatmodellen bij het KNMI 
gaven mij een goede achtergrond voor één 
van de projecten die binnen het onderzoek 
gestart zouden worden: wat zijn de achter-
liggende oorzaken voor de Mid-Pleistocene 
omwenteling? Hierop hoop ik eind 2014 
aan de Universiteit Utrecht te promoveren. 

Milankovic-cycli
Wat is de Mid-Pleistocene omwenteling? 
Allereerst een zeer beknopt overzicht van 
het klimaat tijdens het Pleistoceen: het tijd-
vak vangt aan omstreeks 2,5 miljoen jaar 
geleden en bestaat uit een sterke afwisse-
ling van koude en warme perioden die 
bekend staan als respectievelijk glacialen 
en interglacialen. Algemeen geaccepteerd  
is de theorie dat deze glaciaal-interglaciale 
afwisselingen te relateren zijn aan variaties 
in de baan van de aarde rond de zon, de 
Milankovic-cycli.
Maar Milankovic-cycli zijn er in allerlei soor-
ten en maten. Het meest bekend is het trio 
excentriciteit, obliquiteit, en precessie. Dit  
is voor cyclostratigrafen zoals ik zo’n beetje 
de heilige drie-eenheid. Het eerste gedeelte 
van het Pleistoceen wordt gedomineerd  
door obliquiteit met een sterk 40.000 jarig  
(40 kilojaar, of Kjr) ritme in het klimaat. 
Vanaf ongeveer 400 Kjr geleden zitten we 
vrij strak in de pas met excentriciteit en pre-
cessie, samen goed voor een 100 Kjr ritme. 
Maar de overgang tussen die twee, tussen 
pakweg 1 miljoen jaar en 400 Kjr geleden,  
is rommelig. Een beter woord is er niet voor, 
het is gewoonweg niet precies duidelijk 
welke invloed zorgt voor welke verandering  
in het klimaat. Sommige wetenschappers 
menen dat we nooit uit het 40 Kjr ritme  
zijn gekomen, en dat de 100 Kjr-cyclus een 
kwestie is van zinsbegoocheling. Anderen 
beweren het tegenovergestelde. Er is íets 
veranderd in de genoemde periode.

De kip of het ei
Eén van de problemen in het onderzoek  
naar deze overgang is de manier waarop  
veranderingen gedateerd worden. Wat cyclo-
strati grafen hier over het algemeen doen, is 
met behulp van stabiele zuurstof isotopen in 
foraminifera (de d18O methode) een recon-
structie maken van het ijs volume op aarde. 
Vervolgens wordt het verloop van deze ijs-
volumecurve vergeleken met de Milankovic-
variabelen. Verandering A hoort bij obliqui-
teitsmaximum B, enzovoorts. Omdat we de 
astronomische variaties en daarbij behorende 
instraling door de zon tegenwoordig vrij 
nauwkeurig kunnen berekenen, werkt dit 

over het algemeen erg goed. Daarnaast wor-
den andere ge beurtenissen met een bekende 
ouderdom ge bruikt, zoals omkeringen in het 
aardmagnetisch veld en tephra in het sedi-
ment van vulkaanuitbarstingen uit de omge-
ving. Maar de ouderdom van de variaties in 
ijsvolume wordt in principe dus bepaald aan 
de hand van de (bekende) ouderdom van 
Milankovic-variaties. Je kunt je voorstellen 
dat in een overgangsperiode tussen 40- en 
100-Kilo jarige glaciale ritmes het moeilijk  
is om te bepalen bij welke van de twee – 
excentriciteit/precessie of obliquiteit – de 
verandering in ijsvolume hoort. 
Dit is een serieus probleem bij het oplossen 
van de vraag naar de oorzaken achter de 
overgang in het Midden-Pleistoceen. Het 
creëert een de-kip-of-het-ei situatie: om de 
reactie van het systeem aarde op instraling 
van de zon te onderzoeken, en om de oor-
zaak van de overgang van obliquiteit naar 
excentriciteit te achterhalen, moet je weten 
hoe oud een bepaald glaciaal of interglaciaal 
is, maar om daarachter te komen vergelijk je 
ze met de Milankovic-variabelen.

Sedimentary, Watson
De oplossing ligt in een methode om sedi-
menten onafhankelijk te dateren. De Middel-
landse Zee biedt daar een uitgelezen kans 

voor. Verschillende factoren uit de omgeving 
beïnvloeden hier de chemische samenstel-
ling van het sediment. Belangrijk zijn vooral 
slib aangevoerd vanuit de Nijl, en verstoven 
zand vanuit de Sahara. Het eerste bevat  
vooral veel aluminium terwijl het laatste rij-
ker is aan sporenmetalen zoals titanium. De 
verhouding tussen de twee (Ti/Al) hangt af 
van de omstandigheden op het nabije Noord- 
Afrikaanse continent: is het warm en vochtig 
dan komt er veel aluminium van de afvoer 
van de Nijl, terwijl er in droge omstandig-
heden meer stof komt aanwaaien vanuit de 
Sahara. In 2001 opperde Luc Lourens dat 
deze Ti/Al verhouding afhankelijk is van de 
kracht van de Noord-Afrikaanse moesson die 
belangrijk is voor de hoeveelheid vocht op 
het continent. Deze reageert op zijn beurt 
weer sterk op precessie, m.n. op warme 
zomerperioden, waarmee we terug zijn bij 
Milankovic.
De Ti/Al verhouding van het sediment in 
ODP kern 967 ten zuiden van Cyprus kan 
ik linken aan precessie en daarmee bepaal 
ik de ouderdom van het sediment op basis 
van het sediment zelf. Vervolgens pluk ik 
benthonische foraminiferen uit datzelfde 
sediment om daarmee een d18O-curve 
samen te stellen. Met deze nieuwe, hoge 
resolutie d18O-curve ga ik proberen een 
precieze leeftijd te bepalen voor alle grote 
veranderingen in ijsvolume van het Pleisto-
ceen. Onzekerheden over de precieze  
datering gedurende de Mid-Pleistocene 
omwenteling, en de reactiesnelheid van 
het klimaatsysteem op de verschillende 
forceringen worden hiermee opgelost. 
Met behulp van deze data en die van kli-
maatmodellen zal ik vervolgens proberen 
om licht te werpen op de achterliggende 
processen en oorzaken: wat heeft nou 
eigenlijk gezorgd voor die overgang in  
het glaciale ritme? 

Tiuri Konijnendijk
konijnendijk@geo.uu.nl

NWO financiert dit promotie-onderzoek vanuit het Vici-onderzoek 
van paleoklimatoloog dr. Lucas Lourens naar astronomische stu-
ring van het klimaat. 

2 Ma aan ijsvolume (naar Lisiecki&Raymo, Paleoceanography R04). Deze tijdreeks met stabiele  
isotopen van benthonische foraminifera is samengesteld uit tientallen diepzeekernen. Het signaal is 
vervolgens ‘getuned’ naar de bekende Milankovic-cycli onder aanname van o.a. de reactiesnelheid 
van het systeem aarde op deze forcering. Dit levert, m.n. in het stuk van de Midden-Pleistocene  
overgangszone, onzekerheden op over de precieze ouderdom.

De ligging van ODP kern 967 is zo dat de 
samenstelling van het sediment zowel door  
de afvoer van de Nijl als door stof van het 
Noord-Afrikaanse continent wordt beïnvloed 
(naar Lourens et al., Nature 2001).
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Er ontstond rumoer, althans in de 
kranten, toen uit experimenten 
gebleken zou zijn dat er een sub-
atomair deeltje bestaat dat zich 
sneller dan het licht kan voort- 
bewegen. Emotie alom. Dus nu 
kunnen we in het verleden dan 
wel in de toekomst kijken!! 
Meneer Einstein, de gecanoni-
seerde halfgod van de natuurkun-
digen, had immers uitgelegd dat 
zoiets niet kon. En volgens de Wet 
van De Ruiter die luidt: “Als iets 
niet kan, gebeurt het ook niet” 
moet ofwel het experiment over-
gedaan worden, met betere 
methodes of slimmere geleerden, 
ofwel de oerwet van Einstein wor-
den aangepast.  
Ik heb een nieuwe formule in de 
titel van dit schrijven voorgesteld. 
Ik weet nooit zeker of zo’n bericht 
de bedoeling heeft om aandacht – 

en daardoor meer fondsen – aan 
te trekken of dat er werkelijk iets 
aan de knikker is. Om de zoveel 
jaar zie je ook weer in de krant 
staan dat de koude kernfusie 
nabij is en dan gaan er weer wat 
goed gevulde beurzen open om 
verdere research te ondersteunen.
Deze gedachten gingen door mijn 
hoofd bij het lezen van het inte-
ressante artikel van Tom van Loon 
over het Archeïcum in India, en 
wel met name bij het tussen 
haakjes gezette zinnetje “en ook 
daarin kun je je hart ophalen:  
uniformitarianisme is er maar 
gedeeltelijk van toepassing”.
Als dat waar is, mogen we onze 
geologieboeken wel eens duchtig 
gaan bijschaven, want dit begrip, 
uniformitarianisme, door Lyell 
geïntroduceerd (1830) om daar-
mee de – destijds nog betrekkelijk 

.ingezonden brief

Een nieuw handboek over het 
Kwartair verschijnt niet elke dag en 
dus ben je nieuwsgierig als er een 
nieuwe uitgave wordt gepresen-
teerd. De buitenkant doet het 
direct goed. Een harde kaft met 
voor kwartairgeologen herkenbare 
afbeeldingen en degelijk inge-
bonden zoals we van een Duits pro-
duct mogen verwachten. En dan de 
inhoud. Zoals de auteur zelf al aan-
geeft dient een boek over de IJstij-
den de lezer aan te spreken en dat 
doet hij met tal rijke fraaie illustra-
ties. Ehlers is een bereisd mens en 
heeft in zijn lange carrière een uit-
gebreid netwerk met vakgenoten 
opgebouwd. Dat komt hem goed te 
pas, zoals blijkt uit de vele foto’s 
afkomstig uit alle delen van de 
wereld. De illustraties gebruikt 
Ehlers vooral om duidelijk te 
maken dat in het landschap en in 
sedimenten veel sporen van glacia-
le en periglaciale processen zijn 
nagelaten. Die nadruk op het 
bewijs in het veld hoort vakgenoten 
natuurlijk aan  
te spreken, maar maakt het boek 
ook voor een breed publiek toegan-

.boekbespreking

kelijk. Er wordt ruim aandacht 
besteed aan de processen die de 
sporen van de IJstijden in land-
schap en sediment veroorzaken. 
Daarnaast worden ook de methoden 

en technieken van onderzoek 
behandeld. Geavanceerde laborato-
riumtechnieken worden over het 
algemeen kort en zakelijk uitge-
legd. Daarmee voorkomt de schrij-
ver een overweldigende hoeveelheid 
aan details te moeten presenteren 
die vooral de niet vaktechnisch 
geschoolde lezer in verwarring kun-
nen brengen. Treffend is het tekst-
blok over dendrochronologie waarin 
beeldend wordt uitgelegd hoe een 
éénmalige rupsenplaag de record 
kan verstoren. De met regelmaat 
gebruikte tekstblokken geven ener-
zijds een toelichting op specifiek 
inhoudelijke aspecten maar vaak 
ook saillante informatie over een 
expeditie of een beroemde kwartai-
ronderzoeker, zoals bijvoorbeeld  
het stukje over Louis Agassiz.
Das Eiszeitalter begint met een 
beknopt en verhelderend historisch 
overzicht over de ontwikkeling en 
acceptatie van de theorie der IJstij-
den. Nu een algemeen aanvaard 
gegeven, maar zo’n 150 jaar ge-
leden allerminst. Kennis van die 
wetenschappelijke geschiedenis is 
van ongelooflijk belang en krijgt 

E=m(c+n)2

jonge – wetenschap van de geolo-
gie aan te haken bij de toen in 
bloei komende natuurwetenschap-
pen, zegt “datgene wat we in de 
geologische studies waarnemen, 
kan herleid en verklaard worden 
als een gevolg van algemeen gel-
dende natuurwetten”. Die stelling 
is uitgegroeid tot een dogma; een 
geoloog die er aan twijfelt wordt 
tot ontslag op staande voet ver-
oordeeld.
Zo’n absolute wet is of wèl van 
toepassing of niet, in welk geval 
het geen wet is. “Gedeeltelijke 
toepassing” van uniformitarianis-
me is m.i. dan ook een ‘contra-
dictio in terminis’: als een wet 
maar gedeeltelijk van toepassing 
is, kan men niet van een natuur-
wet spreken.
Hoe dan ook, voordat we te diep 
in de semantiek en de wijsbegeer-

te verzeilen, wil ik Tom verzoeken 
om een uitleg te geven. Wat heeft 
hij gezien dat niet is te verklaren 
(of dat hij of men niet verklaren 
kàn) met de standaard natuurkun-
dige wetten? Ik zie met nieuws-
gierigheid uit naar een nadere 
verklaring.

Peter de Ruiter 

m.i. over het algemeen veel te  
weinig aandacht. Zeker in de Aard-
wetenschappen waar we, vaker dan 
in andere disciplines, veel terug-
grijpen naar publicaties van tien-
tallen jaren geleden is kennis van 
de historische ontwikkeling van het 
vakgebied meer dan waardevol. 
Het zorgt dat je beter begrijpt van-
uit welke tijdgeest, achtergrond-
kennis en hypothesen onderzoekers 
hun werk hebben gedaan. 
Het verloop, de onderverdelingen 
en de daarbij behorende termino-
logie van het IJstijdvak wordt 
schijnbaar moeiteloos uitgelegd. 
De behandeling van de klassieke 
benaderingen in de Alpen en het 
Noord-Europese Laagland volgen 
op paragrafen over de moderne 
aanpak van stratigrafie en het 
onderzoek in de diepzeeën. Ook de 
glaciaties uit perioden van ver voor 
het Kwartair komen aan de orde. 
De lezer wordt snel ingewijd in  
de dynamiek van gletsjers en de 
veelvormigheid aan afzettingen  
en landschapsvormen die daaraan 
gerelateerd zijn. Ehlers gebruikt 
daarbij naast voorbeelden uit 

• Das Eiszeitalter • Jürgen Ehlers 
• Spektrum Akademischer Verlag 
• Heidelberg 2011 • ISBN 978-
3-8274-2326-9 • Prijs in Duits-
land € 39.95 • 
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Commentaar op een bijdrage is 
altijd plezierig voor een auteur: hij 
weet dan dat hij tenminste gelezen 
is. Commentaar van iemand als 
Peter de Ruiter is nog plezieriger, 
want hij weet zijn op een brede 
kennis gebaseerde positief-kritische 
commentaren altijd op een inne-
mende en intrigerende manier te 
brengen. Zo ook waar het mijn stuk-
je over India betreft. Dank, Peter!
Voordat ik op zijn vraag inga, even 
iets terzijde: zijn opmerking over de 
snelheid van het licht. Volgens de 
Wet van Van Loon (‘Onjuiste’ expe-
rimentele uitkomsten zijn gewoon-
lijk het gevolg van onjuiste aanna-
mes) zou de gevonden ‘snelheid 
groter dan het licht’ wel eens het 
gevolg kunnen zijn van een onjuiste 
aanname wat betreft de afstand 
tussen zender en ontvanger. Hoe 
bepaal je die afstand tussen twee 

Antwoord van de auteur  |  E = ?m(c±n)2

(in de ondergrond gelegen) punten 
in de wetenschap dat de aarde 
geen bol is, maar tal van onregel-
matigheden vertoont? De ‘tijdwinst’ 
van de verzonden deeltjes t.o.v. het 
licht komt overeen met een afstand 
die duidelijk ligt binnen de onregel-
matige vorm van de aarde. Ik doe 
de nazaten van Einstein dus maar 
even een suggestie.
Nu wat betreft het uniformitarian-
isme. Dat is net zo essentieel voor 
de geologie als de lichtsnelheid  
is voor natuurkundige wetten. 
Alleen: het ene uniformitarianis-
me is het andere niet. Peter heeft 
volledig gelijk wat betreft het uni-
formitarianistische principe dat 
de natuurwetten die nu gelden 
ook in het geologische verleden 
golden. Toen Hutton (1726-
1797) het principe van het uni-
formitarianisme introduceerde 

(dat gebeurde dus niet door Lyell, 
zoals Peter stelt; die werkte het 
verder uit) was dat een actualis-
tisch principe: “We may look for 
the transactions of time past, in 
the present state of things upon 
the surface of this earth, and read 
the operations of an ancient date 
in those which are transacted 
under our eye”. Hutton en Lyell 
konden ook niet anders: ze wisten 
immers niet dat de omstandighe-
den op aarde in de loop der tijd 
fundamenteel zijn veranderd:  
de geothermische gradiënt, de 
verdeling tussen continenten en 
oceanen, het atmosferisch zuur-
stofgehalte, de biosfeer, etc., etc. 
Vandaar dat zij aan hun ideeën 
niet de nu door Peter gebruikte 
betekenis toekenden.
Ook nu wordt, in mijn ogen geluk-
kig, de ‘oude’ betekenis nog vaak 

gehanteerd. Volgens bijv. de 
Nederlandse Wikipedia is unifor-
mitarianisme “het principe ... dat 
stelt dat de aardse geschiedenis 
verklaard kan worden met dezelf-
de geologische processen als die 
we in het heden waarnemen”. 
Omdat sommige huidige proces-
sen tijdens het Archeïcum ook 
een rol speelden, maar andere 
niet, kwam ik dus, op basis van 
de oorspronkelijke betekenis van 
het uniformitarianisme,  tot de op 
het eerste gezicht wat vreemde 
uitspraak over een uniformitarian-
isme dat slechts gedeeltelijk van 
toepassing was. Het is een vreem-
de wereld, maar in het Archeïcum 
gold dat (althans in onze moderne 
ogen) nog meer dan nu.

Tom van Loon

eigen land ook een groot aantal 
resultaten van kwartairgeologisch 
onderzoek uit andere werelddelen, 
zoals de vergletsjering in het 
noorden van Afghanistan. 
Veel en elkaar snel opeenvolgende 
glaciale perioden die afgewisseld 
worden door warmere tussenfasen 
is hét kenmerk van het Kwartair. 
Kennis daarvan leert ons wat we in 
de toekomst mogen verwachten. 
Kennis over de processen uit het 
verleden en de bewijzen die het 
veld oplevert zijn daarvoor onont-
beerlijk. In het hoofdstuk over kli-
maatmodellen maakt Ehlers duide-
lijk hoe belangrijk dat is. 
Het boek eindigt met een hoofd-
stuk over de opkomst van de 
mens en zijn invloed op de 
natuurlijke omgeving. Met een 
groot gevoel voor relativering stelt 
Ehlers vast dat uiteindelijk een 
beperkt deel van die menselijke 
invloed wel uit de geologische 
record zal zijn af te lezen.
Das Eiszeitalter is een goed 
geschreven boek dat niet alleen 
geschikt is voor studenten en  
professionele vakbeoefenaars. 

Integendeel het zal een breed 
publiek aanspreken. De goed toe-
gankelijke Duitse taal waarin het 
geschreven is zie ik als een extra 
aanbeveling om het te gaan lezen. 

Nog wat aanvullende informatie 
over de auteur. Jürgen Ehlers is al 
ruim 35 jaar actief als karteerder 
en onderzoeker bij het Geologi-
schen Landesamt Hamburg. 
Daarnaast heeft hij, samen met 
anderen, over een groot aantal 
kwartairgeologische onderwerpen 
gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld 
het met Phil Gibbard (Cambridge) 
uitgevoerde project over Quaterna-
ry Glaciations - Extent and Chrono-
logy (2004) dat in 3 volumineuze 
delen bij Elsevier is verschenen.
Naast zijn verdiensten voor de 
kwartairgeologie is het vermel-
denswaard dat Ehlers ook een 
succesvol auteur van meerdere 
krimi’s en romans is. Ik verwijs 
daartoe graag naar zijn website 
(http://www.juergen-ehlers.com).

Wim Westerhoff Scandinavië is een eiland tijdens de maximale uitbreiding Oostzee in het 
Eemien.
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In de Basisregistratie Ondergrond 
staan de gegevens over de 
opbouw en het gebruik van onze 
ondergrond. Zij zijn voor iedereen 
direct toegankelijk.
De preview van het deel Sonderin-
gen van het nieuwe DINOloket is 
op 1 september j.l. live gegaan. 
Hierbij wordt o.a. gebruik 
ge maakt van de nieuwe kaart die 
in PDOK (Publieke Dienstverle-
ning op de Kaart)-verband is ont-
wikkeld. Velen hebben het nieuwe 
loket reeds bezocht. Wij ontvan-
gen graag uw reacties op de web-
site (http://www2.dinoloket.nl/). 
via het contactformulier (rechts 
op de beginpagina).

.tno

Basisregistratie ondergrond (BRO)

.boekbespreking

• OverHolland 10/11 • Architec-
tonische studies voor de Holland-
se stad • Uitgever SUN namens 
de afdeling Architectuur van de 
Faculteit Bouwkunde, TU Delft • 
Verschijnt 2 maal per jaar •  
ISBN 978 90 8506 7375 •  
Prijs € 24,50 •

De serie OverHolland is een uitga-
ve van uitgeverij SUN architecture 
en de afdeling Architectuur van de 
Faculteit Bouwkunde TU Delft. In 
OverHolland worden typologische 
en morfologische studies naar de 
architectuur van de Hollandse stad 
bijeengebracht. De serie is boei-
end voor architecten en steden-
bouwkundigen, maar ook voor 
stadshistorici en geografen. 
Ter gelegenheid van de 10e afle-
vering (2011) is een extra dik 
dubbelnummer verschenen met 
een omvangrijk artikel over Twaalf 
eeuwen ruimtelijke transformatie 
in het westen van Nederland in 
zes kaartbeelden. Hierin worden 
de resultaten gepresenteerd van 
een onderzoek naar de belangrijk-
ste veranderingen die, tussen 
800-2000 AD, in het gebied  
van de Randstad hebben plaats-
gevonden. Dat onderzoek is een 
gezamenlijke onderneming van  
de onderzoeksgroep Historische 

Geografie van de Universiteit van 
Amsterdam en de afdelingen 
Urban Architecture en Geschiede-
nis (IHAAU) van de Faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft. De 
veranderingen in het landschap, 
bewoningspatroon en infrastruc-
tuur van het randstedelijke gebied 
zijn in beeld gebracht met behulp 
van een zestal kaarten: 800, 
1200, 1500, 1700, 1900 en 
2000 AD. Voor de invulling van 
de landschappelijke situatie is 
gebruik gemaakt van de onlangs, 
in de Atlas van Nederland in het 
Holoceen, verschenen paleogeo-
grafische kaarten (P.C. Vos et al., 
2011; zie ook Geo.brief 2011, 
nr.4). De groep van zeven auteurs 
(Guus Borger, Frist Horsten,  
Henk Engel, Reinout Rutte, Otto 
Diesfeldt, Iskander Pané en  
Arnoud Waaijer) is er wonderwel 
in geslaagd om uit een grote  
hoeveelheid historische data en 
geschriften een overzichtelijk 
beeld van de ruimtelijke ontwik-
keling van het randstedelijke 
gebied neer te zetten. Dat is een 
immense klus geweest omdat alle 
historische en ook de gebruikte 
archeologische data van een juis-
te georeferentie voorzien moesten 
worden. De daarbij gevolgde werk-
wijze is goed gedocumenteerd. 

Met voetnoten en literatuurverwij-
zingen is een ruime bronvermel-
ding opgesteld. Die referenties 
bevatten talrijke onderwerpen  
die voor de ontwikkeling van het 
randstedelijke gebied van belang 
zijn geweest: archeologie, 
geschreven geschiedenis, bevol-
kingsgroei en ontwikkeling van  
de handel, bestuurlijke aspecten 
en dergelijke. Al met al een goede 
wegwijzer voor de lezer die zich  
in één of meerdere van die onder-
werpen wil verdiepen.
Ieder kaartbeeld geeft een samen-
vatting van de ruimtelijke transfor-
matie van West-Nederland. In  
800 AD zien we een dun bevolkt 
gebied dat bepaald wordt door 
strandwallen- en duinen in het 
westen, met slikken en schorren 
langs de Maasmond, uitgestrekte 
veengebieden daarachter, geschei-
den door zones met klastische 
sedimenten langs de rivieren. Naar 
het oosten ligt het rivierengebied 
van Midden-Nederland. De zand-
gronden van de Utrechtse heuvel-
rug vormen de laatste landschap-
pelijke eenheid van het gebied. 
Vierhonderd jaar later (1200 AD) 
zijn grote delen van het klei-  
veengebied ontgonnen (o.a. cope-
ontginningen) en omringd door  
dijken. Rond 1500 AD zien we 
een cultuurlandschap vol steden – 
een ontwikkeling die in 1200 voor-
zichtig begonnen was – met een 
fijnmazig netwerk van waterwegen 
en onverharde landwegen. Opval-
lend is dat het spreidingspatroon 
van de steden dan al vastligt in het 

landschap. Bij latere uitbreidingen 
is eigenlijk alleen maar sprake van 
verdichting. De veenontginningen, 
bewoningspatronen en infrastruc-
tuur blijken op de lange termijn 
bijzonder taai te zijn. Interessant 
detail is de behoefte aan veen als 
brandstof voor brandhaard en 
industrie (steenbakkerijen en bier-
brouwerijen). In 1500 werd jaar-
lijks al zo’n 50 ha veen afgegra-
ven. Met de introductie, rond 
1530, van de baggerbeugel kon 
het veen dieper afgegraven wor-
den, waardoor veenplassen ont-
stonden die allengs groter werden 
en een bedreiging vormden voor 
wegen, dorpen en dijken. De land-
weg tussen Amsterdam en Haar-
lem staat bijvoorbeeld nog wel op 
de kaart van 1500, maar is ver-
dwenen is op de kaart van 1700.
Rond 1700 zien we verdere uit-
breiding van het stedelijke gebied 
maar is ook de waterinfrastructuur 
verdicht en zijn vele wegen ver-
beterd. Verharde wegen liggen er 
tussen Gouda en Rotterdam, tus-
sen Den Haag en Scheveningen. 
De verharde straatweg tussen  
De Bilt en Amersfoort is in 1648 
door particuliere investeerders met 
steun van de Staten aangelegd. 
Veel wegen lopen parallel aan de 
waterwegen – transport per trek-
schuit was belangrijk. De inertie 
van die infrastructuur valt des te 
meer op als we kijken naar de aan-
leg van de spoorwegen. Ook die 
vallen in het begin sterk samen 
met de al bestaande patronen van 
land- en waterwegen. De kaart van 

Werkt u bij een overheidsinstantie 
of adviesbureau en heeft u te 
maken met de bodem of onder-
grond, dan nodigen wij u uit om  
de BRO-informatiebijeenkomsten 
te bezoeken. Deelname is gratis. 
Informatie kunt u vinden op www.
tno.nl/BROinformatiebijeenkomsten

BRO staat ook op de volgende 
beurzen:
17 november  Waternetwerk-

dag 2011,  
Nieuwegein

29/30 november  BodemBreed, 
zie agenda
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Het Bestuur van de Stichting  
Dr. Schürmannfonds roept bij 
deze gegadigden op voor een sub-
sidie van het Fonds voor het jaar 
2012. De subsidie is bij voorkeur 
bedoeld voor Nederlandse geolo-
gen, teneinde hen in staat te stel-
len onderzoek te doen met betrek-
king tot de evolutie van de Aarde 
in het Precambrium (Hadaeïcum, 
Archaeïcum en Proterozoïcum). 
In principe komen alleen de kosten 
van veldwerk voor subsidie in aan-
merking. Bijbehorend laboratorium-
onderzoek kan in beperkte mate 
gesubsidieerd worden, maar hoog-
uit als aanvulling op de bijdrage 
(financieel of in natura) van het 
onderzoeksinstituut of de instelling 
waar de aanvrager aan verbonden 
is. Het Fonds neemt geen salaris-
kosten en sociale lasten van perso-
neel voor zijn rekening. De voorkeur 
van het Bestuur gaat uit naar  
substantiële probleemgerichte 
onderzoeks projecten. 

Stichting Dr. Schürmannfonds
Subsidie-aanvraag2012

De goed gemotiveerde aanvraag, 
vergezeld van de nodige bijlagen, 
dient een gespecificeerde begro-
ting te bevatten. Subsidie voor 
congresbezoek, om mede met 
behulp van het Fonds verkregen 
onderzoeksresultaten onder de 
aandacht te brengen, kan slechts 
met hoge uitzondering toegekend 
worden.
Een genummerd aanvraagformulier 
voor subsidie is bij de secretaris 
van de Stichting verkrijgbaar. Dit 
formulier moet, volledig ingevuld 
en voorzien van de nodige bijla-
gen, vóór 1 januari 2012 (indien 
schriftelijk in zesvoud) worden 
ingeleverd bij de secretaris.

Dr Charles E.S.Arps, 
h.t. secretaris 
Stichting Dr. Schürmannfonds
Starkenborglaan 4,  
2341 BM Oegstgeest
e-mail: charps@planet.nl

.diversen

Het Gebiedsbestuur van NWO 
Aard- en Levenswetenschappen 
zoekt kandidaten voor de Vening 
Meineszprijs. Deze prijs is bestemd 
voor aardwetenschappers die korter 
dan zes jaar geleden gepromoveerd 
zijn (d.w.z. in 2006 of later) en als 
wetenschappelijk onderzoeker in 
Nederland werkzaam zijn. 

De prijs is mogelijk dankzij een 
schenking van prof.dr.ir. Felix 
Vening Meinesz in 1962 aan 
NWO. De prijs bedraagt € 10.000 
en is bedoeld ter financiering van 
onderzoeksgerelateerde kosten. De 
uitreiking vindt plaats tijdens het 
11e Nederlandse Aardwetenschap-
pelijke Congres (NAC 11), op 29 
en 30 maart 2012 in Veldhoven. 
De Vening Meineszprijs wordt in 
principe om de twee jaar door  
het NWO-gebied Aard- en Levens-
wetenschappen uitgereikt. Sinds 
1965 ging de prijs naar achter-
eenvolgens: dr. R.D. Schuiling 
(1965), dr. J.D.A. Zijderveld 
(1968), dr. G.B. Engelen (1972), 
dr. J.A. Schouten (1972), dr.ir. 
N. van Breemen (1976), dr. 
A.M.H. Nolet (1983), dr. R.K. 
Snieder (1989), dr. F. Marin 
(1998), dr. W. Krijgsman (2000), 
dr. W. van Westrenen (2006),  
dr. G. van der Werf (2008) en  
dr. A. Sluijs (2010).  

ALW ontvangt graag aanbevelin-
gen voor geschikte kandidaten. 
De voordrachten moeten een  
curriculum vitae met publicatie-
lijst bevatten, een motivering met 
betrekking tot de reden van voor-
dracht, de reeds geleverde weten-
schappelijke prestaties en de  
verwachtingen die de indiener  
van de kandidaat heeft. 

De deadline voor aanmelding is 
maandag 2 januari 2012. 
Voor aanmeldingen en vragen 
kunt u terecht bij Bernard Wester-
op, b.westerop@nwo.nl, 070-
3440 637, postadres: NWO-ALW, 
t.a.v. B. Westerop, postbus 
93510, 2509 AM Den Haag.

Indienen mogelijk tot 2 januari 2012
Voorstellen voor Vening Meinesz-
prijs 2012 

1900 laat dat – samen met de her-
nieuwde expansie van steden en de 
inmiddels aangelegde droogmake-
rijen, duidelijk zien. De kaart van 
2000 toont vooral de grootschalige 
stedelijke ontwikkeling en de ver-
dichting van de infrastructuur door 
de aanleg van snelwegen.
De zes kaarten laten op heldere 
wijze de veranderingen in land-
schap, bewoningspatroon en 
infrastructuur zien. Zij zijn fraai 
opgemaakt en in reliëfdruk uitge-
voerd – wilden de auteurs zo iets 
van de bodemdalingproblematiek 
in het veenweidegebied zichtbaar 
maken? De enige kanttekening 
die ik wil maken betreft de afge-
beelde ‘historische’ dwarsdoor-
snede door het Holoceen (figuur 
001). De 19e-eeuwse termen 
Alluvium en Diluvium kan ik hier 
nog wel billijken, maar niet dat 
het maaiveld van de Zuidplaspol-

der al op -15 m NAP ligt. Daar 
zullen we nog 1 of 2 eeuwen op 
moeten wachten. Verder alle lof.
In deze aflevering van OverHolland 
vinden we nog een aantal lezens-
waardige bijdragen over de ontwik-
keling van steden in Holland. 
Nikke Brand schrijft in ‘Water-
wegen en stedelijke belangen’ over 
de invloed van infrastructuur op 
het spreidingpatroon van de Hol-
landse steden tussen 1200 en 
1500. Kim Zweerink publiceert 
over de ruimtelijke volwassenheid 
van de Hollandse Stad tussen 
1200 en 1450. Freek Schmidt 
geeft in ‘Hollands Arcadië’ een 
fraaie beschrijving van de 
18e-eeuwse Amsterdamse buiten-
plaatscultuur (denk aan Franken-
dael in de Watergraafsmeer, waar 
we allemaal wel willen wonen). 
Het artikel van Esther Gramsber-
gen over de Amsterdamse Plantage 

geeft veel leuke details over het 
ontstaan van dit stadsdeel en is 
zeer de moeite waard. De laatste 
bijdrage, van Roberto Cavallo, gaat 
over Ontwerpen in een stedelijke 
omgeving en richt zich vooral op 
de universiteitscluster op het  
Roeterseiland in Amsterdam.  
Hier vindt de komende jaren een 
ingrijpende herstructurering van 
de universiteitscomplexen plaats.  
Het Roeterseiland moet nieuw elan 
krijgen door herinrichting van de 

openbare ruimtes en koppeling  
van algemene voorzieningen en 
studentenwoningen. Naast een 
stukje geschiedenis en de invloed 
van de Universiteit op dit deel van 
Amsterdam worden ontwerpvraag-
stukken en projectideeën voor de 
nieuwe invulling behandeld. Leuk 
om te lezen, zeker voor die (ex) 
Amsterdammers die hier voet-
sporen hebben liggen.

Wim Westerhoff
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T/m 15 januari 2012
Trilobieten, minimonsters uit  
de oerzee. Natuurhistorisch  
Museum Maastricht.  
Info: www.nhmmaastricht.nl

17 november 2011
Waternetwerkdag 2011,  
Nieuwegein. Info: http:// 
www.koningenhartman.nl  
(Nieuws & Events).

18 november 2011
Uitreiking Van Waterschoot van 
der Grachtpenning en Staring-
lezing, Aardwetenschappen,  
de Uithof, Utrecht. Zie ook  
pagina 3 van deze Geo.brief.

22 november 2011
Najaarssymposium NKAM  
‘Properties of coals and shales 
pertinent to coalbed methane  
and shale gas production’,  
de Uithof Utrecht.  
Info: www.nkam.nl 

25 november 2011
Reünie Stichting Geologisch  
Instituut Amsterdam,  
Oosterkerk, Amsterdam.  
Info: www.sgia.nl

29-30 november 2011
Symposium BodemBreed.  
Info: www.bodembreed.nl

Adreswijziging

Dr. J.M.C.M. Schreurs
Reewoude 45
6075 NK  Herkenbosch

Drs. G.B. Straathof
SGS Horizon BV
Prinses Margrietplantsoen 81
2595 BR  ‘s-Gravenhage

Mw. C. de Zwaan
Palestrinastraat 17
1071 LD  Amsterdam

.personalia

.agenda

Universiteit Utrecht 
Masters Geowetenschappen, 31 
augustus 2011 
V. Arribas Arcos, hydrologie 
R.R. Bakker, geologie
K.R. Berendsen,fysische geogra-
fie, 
R.A. Brugman, hydrologie 
M. Cappelle, geologie
M.C. Datema, biogeologie 
B. Ebbers, geochemie 
J. Frieling, biogeologie 
M. Gademan, geologie 
A.H. Geurts, fysische geografie  
A. Grothe, fysische geografie 
S. Heijnens,biogeologie 
G. Karimlou,hydrologie 

Nieuwe leden

R. Corstanje
5, Lorong 11/6B
46200 Petaling Jaya
Maleisië

S. van Heteren
Postbus 80015
3508 TA  Utrecht

Mw. H. Koevoets
Uilenstede 270
1183 AR  Amstelveen

K. Marnette, geofysica 
J.M. Matthieu, fysische geografie 
L. Miguel Ayala, hydrologie 
M.W.L. Monster, geofysica 
A.M. Morera Chavarria, geoche-
mie 
C.W. Quaijtaal, biogeologie 
S.M.A. Rijpkema, hydrologie 
Z. Safar, geochemie 
M.A.N. Schobben, biogeologie 
G.G.B. Smeulders, biogeologie  
S.F. Stofberg, hydrologie 
J. Verbaas, geologie 
S.W. Verhagen, geologie
F.G. Versteegen, hydrologie
B.P.J.M. Vriens, geochemie
Y. Zhao, SEMM

.universiteiten

.www.kngmg.nl

Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessan-
te links, ledenlijst etc. Het wachtwoord voor het beschermde download-
gedeelte van het KNGMG-web voor de komende periode is: 

Vooys

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

.diversen

De nominatie voor de Descartes-
Huygensprijs van 2011 – de jaar-
lijkse prijs van de KNAW die een 
excellente Franse wetenschapper 
de kans biedt om onderzoek te 
doen in Nederland – is geopend. 
De prijs, een geldbedrag van  
€ 23.000, is dit jaar bestemd 
voor iemand uit de natuurweten-
schappen. De prijs wordt beurte-
lings toegekend aan wetenschap-
pers uit de geestes- en sociale 
wetenschappen, de natuurweten-
schappen en de levensweten-
schappen. 

Nominaties mogelijk tot 1 december 2011

Descartes-Huygensprijs 2011

De Descartes-Huygensprijs is in 
1995 ingesteld door de Franse en 
Nederlandse regeringen om de 
wetenschappelijke samenwerking 
tussen beide landen te stimuleren. 
De prijs wordt toegekend aan een 
Franse en een Nederlandse weten-
schappelijke onderzoeker voor hun 
excellente onderzoek en hun bij-
drage aan de Frans-Nederlandse 
samenwerking. De uitreiking vindt 
plaats in april 2012 in Parijs. 
Nominaties kunnen tot 1 decem-
ber 2011 ingediend worden.
Meer informatie op www.knaw.nl
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.internet

14 december 2011
National Polar Symposium 2011
Universiteitsbibliotheek van de 
UU (Uithof) ‘Exploring Polar Regi-
ons; 100 years since Amundsen’.
Info: www.polairsymposium.nl

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’, Van-
couver, B.C., Canada. Informatie: 
www.4ipgc.ca

23-25 januari 2012
Symposium GIS Ostrava 2012 – 
Subsurface models for Geo-

sciences. 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.

22-25 april 2012
2012 AAPG Annual Convention 
and Exhibition, Long Beach, Cali-
fornia. Info: http://www.aapg.org/
longbeach2012/

6-9 juni 2012
LAC 2012, Landscape, archaeolo-
gy conference. Freie Universität 
Berlin. www.geo.fu-berlin.de/
lac2012
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