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.van de hoofdredacteur
Als deze Geo.brief door de brievenbus valt, zijn we al ruimschoots in
de donkere dagen voor Kerstmis.
Een bijzondere periode van het
jaar waarin we terugkijken, boekhouders ons dwingen zaken af te
sluiten en plannen maken voor het
nieuwe jaar.
Maar ook buiten het werk is deze
periode vervuld met een verscheidenheid aan tradities. Eén daarvan
is kennelijk ook een einde-jaars
bericht van de hoofdredacteur van
dit blad. Ik was me daarvan niet
bewust, maar vanuit de redactie is
mij dat, weliswaar op een bescheiden wijze, duidelijk gemaakt.
Daar zit ik dan; het is nu bijna een
jaar geleden dat ik dit werk van
Dick overnam. Onwetend waar ik
in terecht kwam, is het me eigenlijk
wel goed bevallen. De week na
de sluitingsdatum voor het inleveren van kopij levert om de circa
8 weken eerst enige stress, maar
die verdwijnt weer snel als de overige redactieleden hun expertise
en creativiteit gaan inzetten. De
Geo.brief is eigenlijk een heel mooi
platform waar de leden van het
KNGMG informatie kunnen halen
en brengen. De min of meer vaste
rubrieken zoals: voetlicht, overzeese activiteiten van Nederlandse
aardwetenschappers, promotie
verhalen en de fascinatie voor een
bepaalde ontsluiting. Ze verschaffen ons een breed spectrum aan
informatie en het is stimulerend om
met de schrijvers ervan in contact
te komen. Wat daarbij altijd naar
voren komt is de passie voor het
vak. Een verschijnsel waar aard
wetenschappers zich vaak mee
onderscheiden. Laten we afspreken
dat zo te houden en de Geo.brief te
gebruiken om het te exposeren.
Voor het KNGMG staat 2012 in het
teken van het 100-jarig jubileum. De
voorbereiding voor een boeiend jubileumcongres zijn in volle gang (zie
de agenda, 16 maart). De titel ‘Earth
Resources, the next 100 years;
Security Of Supply’ geeft aan dat de
Aardwetenschappen een belangrijke
rol kunnen vervullen in het maatschappelijke debat over grondstoffen
en energievoorziening. Duurzaam
gebruik en beheer van de ondergrond is daaraan onlosmakelijk
verbonden. Ook zal een prachtig
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.prijs

jubileumboek verschijnen over de
ontwikkeling van de Aardwetenschappen in Nederland en de
invloed van Nederlandse geologen
op het vakgebied. Het laatste onderwerp heeft een duidelijk internationaal tintje. De congrestitel geeft aan
dat we bij zo’n gelegenheid vooral
ook naar voren moeten kijken. Iets
wat mij zeer aanspreekt en waar ook
de organisatie van het 11e Nederlands Aardwetenschappelijk Congres
(NAC11) aandacht aan zal besteden.
Volgend jaar zal ook de Geo.brief
proberen bij te dragen aan de discussie over de toekomst van de
Aardwetenschappen in Nederland.
Dat mag best vergezeld gaan van
mooie verhalen uit het verleden.
Geologie is een vorm van geschiedenis en geologen horen dan ook
geboren vertellers te zijn.

De Roever Prijs 2011 voor Loes Buijze

Zeer onlangs was ik in het Geuldal in
Zuid-Limburg met de van hogerhand
gegeven opdracht om de ontsluitingen van het Carboon daar te inspecteren op hun video-waardigheid.
Voor een simpele Kwartairgeoloog
natuurlijk een uitgelezen kans om
zijn hamer weer eens in contact te
brengen met een echt hard gesteente. Op die dag lag half Nederland
verscholen onder een dichte laag
mist, maar in het Geuldal scheen een
stralende zon. Terwijl ik wat detailopnamen maakte in de Heimans
groeve kwam er een ouder – van
mijn leeftijd dus – echtpaar langs.
“Zo meneer, ook een dag vrij genomen om van het prachtige najaarsweer te genieten?” “Nou,” antwoordde ik, “ik ben eigenlijk aan het
werk”. Dat vroeg natuurlijk om een
nader gesprek. Ik legde uit dat hier
zandsteenbanken uit het Carboon,
zo’n 320 miljoen jaar oud, aan de
oppervlakte lagen, ouder zelfs dan
onze steenkolen. En dat ze zo hard
zijn dat ze vroeger werden gebruikt
als bouwsteen en als bekleding van
bakovens, omdat ze zo goed bestand
zijn tegen hoge temperatuur. “Je hebt
een mooi vak,” zei het echtpaar toen
ik ze enigszins in verwarring achterliet.

De prijs wordt één maal per twee
jaar toegekend aan de beste afstudeerscriptie over onderzoek naar
aardse materialen. Bij de prijs
hoort een geldbedrag van € 750,
beschikbaar gesteld door René
Kuipers van Economics, Energy
and Natural Resources te Leiden.

Fijne Kerstdagen en een gezond
2012
Wim Westerhoff

Op 22 november heeft Loes Buijze
(Universiteit Utrecht) de W.P. de
Roever Prijs van de NKAM (Nederlandse Kring Aardse Materialen)
uitgereikt gekregen voor haar masterscriptie ‘Frictional behaviour of
halite/muscovite fault gouge analogues: Effects of sliding velocity
and of stepwise acceleration from
sub- to co-seismic slip rates’.
Zes uitstekende scripties met
onderzoek naar aardse materialen
waren voor de prijs genomineerd
door universitaire begeleiders.
De jury, bestaande uit Salle Kroonenberg, Hans de Bresser en
Auke Barnhoorn, heeft de scriptie
van Loes als beste beoordeeld.
Het juryrapport luidt: “The behaviour of rock in fault zones is a very
important topic in understanding
earthquake mechanisms and earthquake hazards. Unfortunately, the
impact of stress on silicate rocks is
difficult to study experimentally,
therefore halite is often used as an
analogue because it deforms much
more easily. However, phyllosilicates also play an important role in
fault stability. This reseach project
is an important step forward in
understanding the role of muscovite in faults. The addition of muscovite in the experiments leads to
lower frictional strength, but up to

now this behaviour had only been
studied under relatively low velocities. This study shows the behaviour of halite-muscovite mixtures
from low to high velocity, using the
HV2 rotary shear apparatus of the
University of Hiroshima. It shows
that at increasing velocity first
there is a weakening, then a
strengthening, and at last weakening again until melting occurs.
This new finding has been reported
in a highly original and innovative
MSc thesis, that is well written and
well-illustrated, and can be published as an article in a high-ranking
journal almost as it stands. We
congratulate the winner of the De
Roever award 2011: Loes Buijze.”

.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:

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

.award

Op 28 oktober j.l. heeft Paul Weimer, president van de American
Association of Petroleum Geologists
(AAPG), in een besloten bijeenkomst op het Shell hoofdkantoor te
Den Haag de Sidney Powers Memorial Award uitgereikt aan prof. dr
K.J. Weber. Deze Award is het
hoogste eerbewijs van de AAPG,
vernoemd naar Sidney Powers, één
van de oprichters van de AAPG, en
wordt uitgereikt als erkenning voor
een uitzonderlijke bijdrage aan de
petroleum- geologie.
Koen Weber, drager van de Van
Waterschoot van der Grachtpenning (2003), ontving de award
(citaat verantwoording): “voor zijn
rol in het op de kaart zetten van
reservoirgeologie en productiegeologie als erkende disciplines binnen de olie-industrie. Hij heeft
een grote naam verworven onder
petroleumgeologen en in belangrijke mate bijgedragen aan de
uitstekende technische reputatie
van de Koninklijke Shell onder
beroepsgenoten in de industrie en
in de academische wereld.”

In 1960 studeerde Koen Weber af
als mijnbouwkundig ingenieur aan
de toenmalige Technische Hogeschool (nu TU) Delft. Hij startte
zijn carrière op het Koninklijke
Shell Exploratie en Productie
Laboratorium in Rijswijk. Uitzendingen naar met name Nigeria
volgden. Daar ontstond zijn interesse in wat als een rode draad
door zijn werk zou blijven lopen:
het modelleren van olie- en gas
reservoirs. Hoe beïnvloedt de geologie het productiegedrag in een
veld, en hoe kan de ontwikkeling
van het reservoir geoptimaliseerd
worden door het kiezen van betere
putlocaties en productiemethoden.
In 1985 aanvaarde hij een benoeming als hoogleraar Productie
Geologie aan de TU Delft, naast
zijn positie als Senior Consultant
Reservoir Geology bij Shell. In
1999 ging hij met emeritaat.
Twee grondregels van Koen
Weber: “vertrouw nooit blindelings op gegevens, ga altijd na
waar ze vandaan komen en hoe
betrouwbaar ze zijn” en “als je

.vwvdg-penning

Foto: Paul Weimer

Sidney Powers Memorial Award voor Prof. Dr K.J. Weber

Van links naar rechts: Paul Weimer (president AAPG), Koen Weber en Ken
Glennie, die in 2005 de Sidney Powers Memorial Award heeft gekregen

iets nieuws wilt proberen, een
nieuwe technologie of een andere
aanpak, geef dan altijd aan welke
voordelen daar realistisch gesproken mee te behalen zijn”.
In zijn dankwoord filosofeerde
Koen over wat nodig is voor een
succesvolle carrière als specialist.
Drie aspecten die zullen opgaan
voor eigenlijk ieder vakgebied.
Ten eerste: een goede opleiding,
die niet te beperkt is, maar verder
kijkt dan alleen de specifieke
hoofdrichting. Ten tweede: een
werkgever die open staat voor vernieuwing en ruimte geeft voor
onderzoek. En ten derde: een

multidisciplinaire omgeving waarin je kunt leren van de ervaring
van anderen en samen kunt werken aan nieuwe ideeën. En: de
steun van een loyale partner, iets
waarvoor Koen na 55 jaar nog
steeds zeer dankbaar is!
Een oude knieblessure maakt dat
Koen minder goed ter been is en
de jaarlijkse AAPG conferentie,
waar de awards plenair worden
uitgereikt, niet kan bijwonen.
De Award Ceremony in Den Haag
is daarom op video opgenomen
en zal in april in Long Beach CA
getoond worden.

.kngmg
Correctie jaarrekening
Overleg met de kascommissie heeft aanleiding gegeven tot een aanpassing van de jaarrekening 2010. De kascommissie heeft, op basis van de
historie van SNJG, voorgesteld om de stichtersbijdrage 2010 voor het
SNJG wel mee te nemen in de balans. Dientengevolge zal het exploitatiesaldo bijgesteld moeten worden naar € 2953. Onlangs heeft het
KNGMG het betalingsverzoek voor de stichtersbijdrage 2010 alsnog
mogen ontvangen.
Prof. M.J.R. Wortel met de Van Waterschoot van der Grachtpenning,
die hem op 25 november j.l. is uitgereikt. Een interview met Prof. Wortel
verschijnt in een volgende Geo.brief.

De aangepaste jaarrekening 2010, het volledige verslag van de kascommissie kunt u nalezen op de website.
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Hoogrendementspompen op het Schoonebeekveld met een ja-knikker op de achtergrond.

Olie winnen met
behulp van stoom
en zwaartekracht
Begin 2011 is na vijftien jaar stilstand het Schoonebeekveld weer in gebruik genomen.
Het grootste on-shore olieveld van Noordwest-Europa blijkt namelijk nog uitermate
rendabel. Geoloog Arnoud Sluijk van de NAM legt uit waarom de oliewinning in
Schoonebeek hervat is en welke nieuwe technieken daarbij worden toegepast.
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Pijpleidingen tussen de winningslocaties en de centrale oliebehandelingsinstallatie

Op de geologieafdeling van de NAM, in het
hoofdkantoor in Assen, staat een glazen
potje. Een potje met een zwarte, glanzende
inhoud. Olie, zo lijkt het - maar wie het
potje op zijn kop houdt, gaat even twijfelen. De olie komt niet van zijn plek, blijft
gewoon tegen de bodem kleven, trekt zich
niets aan van de zwaartekracht. Zo stroperig is Schoonebeekolie. Een opvallend
hoog paraffinegehalte, waardoor de olie
bij kamertemperatuur niet eens vloeibaar
is.

Billion barrel field
Die stroperigheid was een van de redenen
dat in 1996 oliewinning in het Schoonebeekveld werd gestaakt. Het was niet
dat het veld leeg was. Sinds de ingebruikname in 1947 waren er bijna 600 putten
geboord en zo’n 250 miljoen vaten olie
geproduceerd, maar Schoonebeek had nog
veel meer te bieden. Een billion barrel
field werd het genoemd; het grootste
on-shore olieveld van Noordwest-Europa.
Alleen was het met de toenmalige kennis
en kunde niet mogelijk de oliewinning te
optimaliseren. Bovendien loonde het
economisch gezien de moeite niet – zeker
niet bij zulke stroperige, bewerkelijke olie
als die van Schoonebeek.

Anno 2011 blijkt het tij gekeerd: begin dit
jaar werd de winning op Schoonebeek hervat. Op een topografische kaart oogt het
gebied bescheiden – een langgerekt veld
van zo’n 10 bij 1,5 kilometer – maar NAM
verwacht er de komende 25 jaar nog minstens 100 miljoen vaten olie (elk goed voor
159 liter) te produceren.

Patchworkmotief
“We hebben tot nu toe nog betrekkelijk
weinig olie uit Schoonebeek gehaald”, zegt
Arnoud Sluijk, hoofd Production Geology.
“In het westelijke deel – waar we ons nu
op richten – is nog zeker 85% van de
oorspronkelijke hoeveelheid over.”
Een flinke hoeveelheid, die op conventionele wijze (het boren van verticale putten)
niet te winnen viel. Immers: met een verticale boormethode haal je alleen de olie in
een kleine straal rondom de put omhoog.
En zelfs al verandert de bodem in een
gatenkaas vol putten, dan nog blijft er in
de resterende steen veel ongewonnen olie
over.
“Met de nieuwe methode maken we daarom gebruik van horizontale putten”, aldus
Sluijk. “We boren tot een diepte tussen
de 600 en 900 meter en maken dan een
hoek het reservoir in.” De bodem van het

reservoir helt aanzienlijk en de putten
moeten parallel aan de contouren van de
kaart geboord worden.
Horizontaal boren alleen is niet voldoende.
Dat is in de jaren negentig ook al wel
geprobeerd – er werden buizen aangelegd
om de verticale putten als het ware aan
elkaar te rijgen. Daardoor stond een ‘patchworkmotief’: op sommige plekken werd
veel olie gewonnen, maar op andere plekken bleef de olie nog altijd in de steen.

Geholpen door de zwaartekracht
De oplossing ligt in een combinatie van
technieken: niet alleen het boren van horizontale putten, maar ook het gebruik van
stoom bij de oliewinning. In een warmtekrachtcentrale wordt met ultrapuur water
(vrij van magnesium- en calciumionen
en dergelijke) stoom geproduceerd en
elektriciteit opgewekt. Van die elektriciteit
gaat 90% naar het openbare stroomnet.
De overige 10% wordt gebruikt om de
pompen aan te drijven die het olie-water
mengsel omhoog trekken. De stoom wordt
in de bodem geïnjecteerd, als hulpmiddel
bij de oliewinning.
Sluijk: “We werken met de zogenaamde
Gravity Assisted Steam Flood (GASF).
We injecteren stoom en worden daarbij
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De oliebehandelingsinstallatie (OBI) en warmtekrachtcentrale (WKC) in aanleg.

geholpen door de zwaartekracht. Stoom is
natuurlijk lichter dan olie en gaat zo ver
mogelijk bovenin het reservoir zitten – vlak
onder de ondoordringbare caprock. Hoe
meer stoom we bijpompen, hoe verder deze
steam chest zich naar beneden uitbreidt
en daarbij de olie richting productieput
duwt. We stomen in feite het reservoir uit.”
Stoom werkt veel nauwkeuriger dan water
als het gaat om het reinigen van de met
olie gevulde poriën in het gesteente – het
olierendement ligt veel hoger. Bovendien
verhit de stoom de paraffinerijke olie tot
zo’n 200 graden Celsius. Op die temperatuur is de olie minder stroperig en dus
makkelijker te winnen.

Geen Nintendo-engineers
In de reservoirs zijn twee soorten putten
aanwezig: de stoominjectieputten en de
productieputten. Sluijk: “Die putten komen
altijd in duo’s of trio’s voor. Hellingafwaarts
van elke injectieput bevindt zich op een
afstand van zo’n 150 meter een productieput – en soms is er nog een extra productieput helling opwaarts aanwezig.” In totaal
zijn er in ‘Schoonebeek 2.0’ 44 productieputten, 25 injectieputten en 4 observatieputten, verspreid over 18 locaties. Dat er
zoveel stoominjectoren aanwezig zijn, heeft
vooral te maken met tijdsduur. “Hoe meer
injectoren, des te sneller het gaat. Als je
maar lang genoeg wacht komt die olie onder
invloed van de zwaartekracht vanzelf wel
naar beneden in het reservoir, Maar ja, dan
zouden we ons tempo moeten aanpassen
aan de geologische tijdschaal...”
Nu wordt er heel wat sneller gewerkt dan dat
– een put wordt in 10 tot 12 dagen geconstrueerd, waarbij 24 uur per dag gewerkt
wordt. Sluijk: “We hebben onze jonge geologen en ingenieurs tijdens de aanleg van de
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putten de kans gegeven om well-site-duty te
doen. Dat betekende dat ze twee weken lang
twaalf uur per dag bij de put aanwezig
waren om het boorgat in de gaten te houden, het boorgruis te monitoren en saturatielogs te controleren. Een unieke kans om in
het veld ervaring op te doen. Sowieso zijn er
met enige regelmaat geologische excursies
voor NAM-werknemers, om te zorgen dat
ze het gevoel met de realiteit behouden.
We willen geen Nintendo-engineers.”

Leegstaande gasvelden
Een formatie die tijdens zulke excursies
vaak bezocht wordt, is de Bentheimer
zandsteen. Deze poreuze zandsteen
(ca. 140 miljoen jaar oud) vormt het reservoirgesteente in Schoonebeek. De caprock
is een kleilaag. Daarboven bevindt zich een
mergellaag en net onder het maaiveld is
los zand te vinden. Sluijk: “Bentheimer
zandsteen is ook vaak gebruikt als bouwmateriaal – niet de meest verstandige
keus, vanwege de zachtheid en de hoge
porositeit.” Daardoor is de steensoort als
reservoir juist weer wel heel geschikt vooral in het westelijke gedeelte van
Schoonebeek. “Daar is de permeabiliteit in
horizontale en verticale richting praktisch
overal gelijk – er zijn geen noemenswaardige barriers binnen het gesteente. Dat
maakt efficiënte oliewinning met het GASF
proces mogelijk.”
Bijkomend voordeel is dat de westkant niet
aan een actieve aquifer grenst. De afwezigheid van een watervoerende laag betekent
dat de druk in het reservoir kan worden
verlaagd zonder risico op wateroverlast. En
dat is positief, want minder druk betekent
dat er minder stoom nodig is.
Sluijk: “Bij een dubbele hoeveelheid druk
wordt het aantal kuub stoom gehalveerd,

waardoor je veel meer moet injecteren.
Nu konden we de druk van 60 naar 25 bar
verlagen, wat een aanzienlijke efficiency
winst opleverde. De olie die uit de grond
komt bevat nog water dat verwijderd moet
worden. Het is niet meteen geschikt voor
oppervlaktelozing, dus injecteren we het
in leegstaande gasvelden in Twente.”
De olie zelf gaat naar een raffinaderij in
Lingen, die is gespecialiseerd in paraffinerijke olie. Sluijk: “In Duitsland zijn meerdere velden met zulke stroperige olie;
Schoonebeek ligt dus in de trend.”
De olie wordt vervolgens tot benzine of
diesel verwerkt.

Misleidend getal
Het oostelijk deel van Schoonebeek wordt
voorlopig met rust gelaten. “Daar is de
verticale permeabiliteit minder goed en
bovendien grenst het veld aan die kant aan
een actieve aquifer. Daarnaast is daar in
de beginjaren al meer olie gewonnen,
waardoor er nu minder over is.”
Of het in de toekomst loont alsnog te boren
in Schoonebeek-Oost? Dat hangt van de
technische ontwikkelingen af, en van de
economie. Sluijk: “Het is altijd een samenspel tussen die twee factoren. Harde winstcijfers zijn dan ook niet te noemen, een
indicatie levert altijd een misleidend getal
op. Je moet al je investeringen nu doen,
terwijl je de opbrengst pas in de toekomst
hebt.”
Hoe dan ook lijkt Schoonebeek een goede
investering. De eretitel ‘grootste on-shore
olieveld van Noordwest-Europa’ is al
bewezen. Wie weet volgt billion barrel field
– of in ieder geval ‘half a billion barrels
produced’ – in de toekomst nog...
Gemma Venhuizen

.voetlicht

Herman Verstappen – Nederlands
fysisch geograaf in het jonge,
onafhankelijke Indonesië
Herman Verstappen, emeritus-hoogleraar geomorfologie aan het ITC (International Institute for Geoinformation Sciences and Earth Observation) in Enschede, maakte deel uit van de kleine, naoorlogse
groep Nederlandse aardwetenschappers die in dienst waren van Indonesië. Van 1949 (de overdracht
van de soevereiniteit) tot 1957 (toen alle Nederlanders door het conflict over de westelijke helft van
Nieuw-Guinea het land moesten verlaten) kende deze groep drie belangrijke opdrachten. Bestaande
faciliteiten zoals bibliotheken en kaartarchieven, in de oorlogsjaren zwaar beschadigd, moesten
hersteld worden; onbekende gebieden moesten in kaart gebracht worden, maar vooral moest er een
geologische opleiding voor jonge Indonesiërs opgezet worden. Voor Verstappen, na vijf benauwende
oorlogsjaren, in eerste instantie een jongensdroom en uitdaging, maar wel één met een sterke
sociale betrokkenheid.

Veldlunch tijdens een ITC-veldwerk in de badlands van Zuid-Italië.
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Met de eerste studenten fysische geografie van de Gadjah Mada Universiteit bij de prop van de
Merapi 1954. De top is onbereikbaar door de vallende roodgloeiende lavabrokken.

Altijd was hij een van de jongste. Thuis (hij
had alleen een oudere broer), op school
(hij had op zijn 16de zijn diploma HBS-b
op zak), op de universiteit (hij ging fysische geografie in Utrecht studeren toen hij
krap 17 was) en in Indonesië waar hij in
1949 (net afgestudeerd) ging werken bij
de (militaire) Topografische Dienst. Nu,
86 eervolle jaren oud en slechts een fractie
minder snel en rechtop dan in zijn jonge
jaren, is hij de ‘éminence grise’ bij het
ITC. Nog steeds zeer gewaardeerd, nog
steeds publicerend over de geomorfologie
(met name over de invloed van de mens op
het landschap en andersom) en nog steeds
bereid om zijn netwerk door te spitten als
een oud-student met een vraag komt.

Sterrenkunde
De hang naar avontuur zat er al jong in
bij Verstappen. Hij beschrijft in zijn boek
‘Zwerftocht door een wereld in beweging’
dat hij, vijf jaar oud, al zijn eigen vliegtuig
wilde bouwen. Een kistje van de groenteman als romp en een zak met elastiekjes –
ik vermoed van zijn vader, die werkte bij
de post – voor de propeller, maar tot een
proefvlucht is het nooit gekomen. Wat
ouder, raakte hij erg geïnteresseerd in
planten, dieren en sterren. In de spoorwegafgraving bij Maarn vond hij eens een mooi
stukje agaat. Zijn fascinatie voor sterren
heeft hij lang gehouden. Verstappen:
“Toen ik in 1942 ging studeren in Utrecht,
was het nog mogelijk om sterrenkunde
als bijvak te doen. Maar na een mislukte
avond sterrenkijken op Sonnenborgh – het
mistte – liep ik terug naar huis. Het was
aardedonker, alle lichten waren verduisterd
en er was niemand op straat. Ik vond op
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de tast de rechterleuning van de brug over
de singel, maar ik dacht dat het de linker
was. Het scheelde niet veel of ik was in
de gracht gevallen en verdronken.”
Het was voor hem, zoals voor iedereen,
een onzekere periode. Hij stopte met zijn
studie toen alle studenten de loyaliteitsverklaring moesten ondertekenen, maar ging
illegaal gewoon door; hij deed tentamens
bij de hoogleraar thuis of in een café en
kreeg ongedateerde tentamenbriefjes die
na de oorlog ‘bijgewerkt’ werden. Verstappen studeert in 1949 af, wil weg uit
Nederland en krijgt een baan bij de Topografische Dienst van Indonesië in Djakarta,
waar vóór de oorlog de latere Leidse hoogleraar A.J. Pannekoek werkte. Dit is een
militair instituut en Verstappen wordt dan
ook aangenomen als ‘burgerambtenaar
belast met officiersbetrekking’. Hij werkt
zes maanden voor het KNIL (Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger) en daarna,
tot 1957, voor de TNI (Tentara Nasional
Indonesia, het Indonesische Nationale
Leger). De interpretatie en veldcontrole van
luchtfoto’s – na de oorlog sterk in opkomst
– vormen een belangrijk deel van zijn taak.

Onderzoeker en vliegend docent
Verstappen: “De oude, Nederlandse plannen voor universitaire opleidingen in geologie en geografie in Indonesië, waren door
de Japanse inval achterhaald. Na de oorlog
zette professor Th. Klompé een volledig uitgerust geologisch instituut op in Bandung,
dat toen nog onder Nederlands gezag stond.
De geografie begon met een pennenstreek
aan de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta, het hart van de republiek Indonesia.
De faciliteiten daar waren erbarmelijk, maar

er melden zich wel studenten aan. Het goed
geoutilleerde Geografisch Instituut van de
Topografische Dienst was in Djakarta gevestigd. Daar werd onderzoek gedaan en studenten waren er dus niet. Zo deed zich de
bizarre situatie voor dat ik twee keer per
maand naar Yogyakarta vloog, 450 kilometer naar het oosten, om college te geven.
Op de terugweg maakte ik een tussenstop in
Bandung om een practicum fotogeologie te
geven. Veel studenten hadden in de bergen
tegen de Nederlanders gevochten, maar wij
konden het goed met elkaar vinden. Ik raakte steeds sterker verknocht aan Indonesië.”
Indonesië wordt een groot avontuur. Hij
vliegt in de neus van een voor luchtfotografie omgebouwde B25 bommenwerper tussen de vulkanen van Java, waarvan hij er
later vele beklimt. Hij promoveert in 1953
op een studie naar de geomorfologie en
kustontwikkeling van de baai van Djakarta;
zijn gegevens over de kwaliteit van het
zeewater worden nu als referentie gebruikt
bij onderzoek naar de vervuiling van de
zee. Hij gaat met studenten op veldwerk,
beklimt met ze de vulkaan de Merapi – niet
helemaal tot de top, want roodgloeiende
lavabrokken vliegen in het rond. Hij reist
door de Molukken, trekt door Sumatra, doet
onderzoek op de Vogelkop van Nieuw-Guinea en is een van de wetenschappers van
de grote expeditie in 1959 naar het Sterrengebergte op hetzelfde eiland.

Gedwongen verhuizing
Naast de schoonheid van het landschap
heeft hij oog voor de armoede die er heerst.
Met een illegale krottenkampong pal voor de
deur van het Geografisch Instituut vindt hij
het moeilijk om zich alleen op koraalriffen
en vulkanen te concentreren. Verstappen
doet onder andere onderzoek naar de transmigratie van Javanen naar Zuid-Sumatra.
“In 1905 ontwikkelde de koloniale regering
het plan om Javanen van hun overbevolkte
eiland te verhuizen naar het dunbevolkte
laagland van Zuid-Sumatra. Daar waren
gronden die met de traditionele irrigatie
methoden goed te bewerken waren. Het was
een omstreden plan. De Javanen wilden
aanvankelijk nauwelijks weg; de planters uit
Zuid- en Oost-Sumatra waren faliekant tegen
omdat ze zelf al moeilijk arbeiders uit Java
konden krijgen. Weinig Javanen maakten de
oversteek, maar toen de economische crisis
in de jaren 1930 toesloeg, kwam de transmigratie op gang. Na de oorlog verhuisden
veel Javanen op eigen initiatief naar Sumatra om een beter leven op te bouwen en liep
het beleid van de regering achter de feiten
aan. Want er viel niets meer te regelen.”
Als Verstappen in 1957, net als alle
Nederlanders, het land moet verlaten,
krijgt hij van professor Schermerhorn het
aanbod om te komen werken bij het ITC in
Delft. Die baan sluit naadloos aan op zijn

werk in Indonesië. Daar leert hij studenten
uit ontwikkelingslanden hoe zij met behulp
van luchtfoto’s en later satellietbeelden
de geomorfologie kunnen gebruiken om
natuurgevaren te herkennen en problemen
op te lossen (al valt het sommige studenten tegen dat deze vriendelijke man geen
enkel probleem heeft om onvoldoendes te
geven). Hij maakt de begintijd van de
satellietbeelden mee, die dan nog lang niet
de kwaliteit hebben die we nu gewend zijn
en nog nauwelijks bruikbaar zijn in de tropen. In 1969 gaat hij daarom naar Tsjaad
om met satellietbeelden de terreinvormen
in de woestijn te bestuderen en zo meer
inzicht te krijgen in het interpreteren van
satellietbeelden van gebieden met een
hoge luchtvochtigheid.

Stom toeval
Verstappen blijft reizen en bezoekt Indonesië nog regelmatig. Stom toeval doet hem
begin jaren 1970 in het vliegtuig terug
naar huis naast de Leidse hoogleraar
Sanskriet, J. Noorduyn zitten. Er ontstaat
een verrassend gesprek. “Jakarta ligt aan
de monding van de Liwung; in de regentijd
zijn er regelmatig overstromingen,” legt
Verstappen uit. “De regering overwoog de
aanleg van een tweede banjirkanaal (een
omleidingskanaal) om de kans op overstromingen te verkleinen, omdat het kanaal
dat in de 19de eeuw was gegraven niet
voldoende capaciteit had. Ik had het daar
met mijn buurman in het vliegtuig over en
hij vertelde dat hij bij opgravingen in Tugu,
een dorpje vlakbij Tandjung Priok, de
haven van Jakarta, een eivormige steen
gevonden had met een inscriptie in het
Sanskriet. Deze uitgeholde steen had deel

In het nevelige mosbos van de Antares, Sterrengebergte Nieuw-Guinea, 1959.

uitgemaakt van het banjirkanaal dat koning
Purnavarman 1500 jaar geleden had laten
aanleggen. Bij mijn promotieonderzoek
had ik dat ding – nu een kronkelig stroompje – op luchtfoto’s gevonden, zonder te
vermoeden dat dat mensenwerk was. De
koning heeft zelfs handig gebruik gemaakt
van een depressie die veroorzaakt wordt
door een kleine noord-zuidlopende breuk.
We hebben er een artikel over geschreven.”

Gevarenzonering en waarschuwingssystemen
Verstappen is zich in de loop van zijn lange
carrière steeds meer gaan richten op de

relatie tussen mens en landschap: op de
gevaren die het landschap voor de mens
kan betekenen (overstromingen, vulkaanuitbarstingen, instabiele hellingen), maar
ook op de risico’s die de mens voor het
landschap oplevert door bijvoorbeeld overbevolking en milieuvervuiling. “Waarschuwingssystemen kunnen heel simpel zijn,
aldus Verstappen. “Bij de scholen in de
dorpen vlakbij de Merapi is een bel die
gaat luiden als er gevaar dreigt. Ieder
schoolkind weet wat hij doen moet als
die bel gaat. Omdat de Merapi regelmatig
uitbarst, blijft het gevaar leven in de herinnering van de mensen en reageren ze goed
op de waarschuwing.”
Omgekeerd maakt Verstappen zich grote
zorgen over de enorme druk die de mensheid legt op onze aarde. Hij houdt de ontwikkelingen op zijn vakgebied bij en volgt
de discussies over milieu en klimaat nauwgezet. Maar die zijn volgens hem slechts
een klein deel van het probleem. “Waar de
opwarming van de aarde vandaan komt is
één, maar door alleen op het klimaat te
focussen zijn we als een dokter die naar
de symptomen kijkt en aan de oorzaken
ervan voorbijgaat. De wereldwijde roofbouw
op onze overvolle aarde speelt hierbij een
belangrijke rol. Het aanpakken van dat probleem is een groot dilemma, zowel politiek
als religieus.”
Aukjen Nauta

Met de jeep door een rivier (de ventilatorriem los en snelverband over de bougies) tijdens veldwerk
in Midden-Sumatra, 1955.

Verder lezen
H.Th. Verstappen, 2006. Zwerftocht door een wereld in beweging.
Van Gorcum. € 19,95
J. Noorduyn en H.Th. Verstappen, 1972. Purnavarams river-works
near Tugu. Te downloaden via http://www.kitlv-journals.nl/index.
php/btlv/article/viewFile/1892/2653
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Drie jaar Tibet
Uitgerust met een flinke berg hoogtevrees en een levenslustige vliegangst,
waande ik mijzelf de ideale kandidaat voor een promotieonderzoek naar
paleoklimaat op de Tibetaanse Hoogvlakte. Na een intensieve sollicitatie
procedure, de belangrijkste vraag was of ik Chinees eten lustte, kon ik aan
de slag bij de leerstoel Physische Geographie und Geoökologie in het Duitse
Aken. Inmiddels is het wetenschappelijk verslag van deze reis ingeleverd
en bereid ik mij voor op de verdediging ervan. Een mooi moment om terug
te blikken op de avontuurlijke rit van verse MSc. naar Frau Doktor.

Zoals een ieder weet, is China een groot
land met mensen van verschillende pluimage. Af en toe horen we iets over onlusten in Tibet, maar gedurende zomer 2008
was het vooral onrustig in Ürümqi, de
hoofdstad van de noordwestelijke provincie
Xinjiang. Onze eerste tocht werd dan ook
een week voor vertrek afgeblazen. In mei
2009 volgde een herkansing, en via een
mooie vlucht met zicht op de Chinese
Muur bij Beijing, schitterend geërodeerde
oogvormige domestructuren en een meanderende rivier dwars door de Mu Us woestijn, landden we in het stoffige Lanzhou.
Er volgde een rit door lösspakketten van
meer dan honderd meter dikte, opgeleukt
met een bodem hier en daar. Een onwerkelijk landschap. Over de Huang He (Gele
Rivier) reden we de stad Lanzhou binnen.
Dat was wel even wennen. Het oversteken
van een straat bleek hier vooral een “survival of the bravest”, en als er per ongeluk
een dode vlieg in de verpakking van ons
vacuüm verpakte broodje mee geseald was,
moest je wel even wat overwinnen.

Wolven
Gelukkig gingen we gauw richting Tibet Plateau. Eerst een nacht vol hoofdpijn en misselijkheid, daarna de laatste kilometers richting Donggi Cona Hu, een meer 100 km ten
zuiden van Qinghai Lake. Die nacht was een
sneeuwstorm overgetrokken. Na een warm
welkom door een paar spelende wolven wisten wij het zeker: dit waren perfecte omstandigheden om een paar weken te kamperen!
Door de zon verdween de sneeuw gelukkig
vrij snel, en konden we onze tent opzetten.
Tijdens de twintig velddagen waren er welgeteld vijf nachten zonder sneeuwval en
het werd regelmatig -10°C. ’s Nachts klonk
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soms het gehuil van een wolf, maar meer
dan de pootafdrukken kwamen we niet
tegen (behalve een dood exemplaar, die
we eerst roken en toen pas zagen).
’s Morgens warmden we op met vele bekers
thee, waarna we door onze chauffeur Sha
shu shu (ome Sha) ergens werden gedropt.
Daarna volgde een voettocht, waarin we
dagelijks een aantal dalen verkenden, sedimentmonsters namen en probeerden de
ontwikkeling van het gebied te reconstrueren. Op een hoogte van 4100 tot 4250 m
troffen we vooral duinen en verspoelde
löss-sedimenten aan. Naarmate we hoger
kwamen was die löss steeds vaker in situ,
en vonden we ook enkele bodems. Van alle
sedimenten werden monsters verzameld
en een paar honderd kilo aan silt, zand en
grind vond hun weg naar Duitsland.

Moesson
Daar volgden maanden van labwerk om de
sedimenten te testen op hun chemische
samenstelling en sedimentologie. In augustus 2009 mochten we onze spullen alweer
pakken voor een volgende tour. Er was nog
even twijfel, omdat er precies langs onze
route richting Plateau een uitbraak van
longpest was geconstateerd, niet met antibiotica behandeld dodelijk binnen 24 uur.
Gelukkig werd het gebied kort voor vertrek
vrijgegeven. Ons plan was om onderzoek
te gaan doen in een natuurgebied uit de
hoogste beschermingscategorie, met bewoners als beren en sneeuwluipaarden. Daarvoor hadden we toestemming nodig van drie
verschillende bestuursorganen. Toen we ook
nog een kilometerprijs per autowiel moesten
gaan betalen, meer bij een grotere wieldiameter, besloten we maar tot plan B: een
tweede bezoek aan Donggi Cona. Ditmaal

zaten we midden in het moessonseizoen,
wat tot gevolg had dat we dagelijks opstonden met een strakblauwe hemel. Rond het
middaguur vormden zich de eerste stapelwolkjes, die in de loop van de middag
opbouwden tot geweldige onweerscellen.
Tussen 17 en 18 h kwamen die tot uitbarsting, en dan was het zaak in de auto of in
de gemeenschappelijke tent terug te zijn.
Op zo’n typische moessondag waren we
mooi op tijd terug bij ons tentenkamp,
toen een van ons de tent in kwam stormen.
De hemel betrok en dat zou er mooi uitzien. Op een rijtje genoten we van een
enorme rolwolk die langzaam over het meer
en het kamp kwam rollen. Een schitterend
schouwspel, tot de wind ineens in kracht
toenam en alles, werkelijk álles begon
mee te nemen! Na tien minuten was het
schouwspel voorbij en het kamp een ravage. De moesson zorgde ook voor ander
spektakel. Twee personen waren een breed
stroomdal ingereden, tussen een bergwand
en een vriendelijk meanderend riviertje.
Na een paar uur wilden ze terug, maar
inmiddels was het riviertje flink gezwollen
en de doorgang tussen rivier en bergwand
was smal geworden.

Besmettelijk
Te smal, zo bleek toen ze toch een poging
waagden het dal uit te komen. De 4WD hing
half in de rivier en door de versterkte erosie
onder het voertuig kwam hij steeds dieper
te liggen. Gewaarschuwd sprongen wij snel
in de auto, waar ik na een minuut of tien
merkte dat ik mijn haarborstel nog in mijn
hand had. Na een uur hard werken stond de
auto weer op het droge. De rit terug duurde
lang. De meeste bruggen waren met eerdere
moessonregens weggespoeld. Alle beken
waren flink gezwollen, en ook de weg stond
over honderden meters onder water. Terwijl
het donker werd, togen we met vijf auto’s
terug naar het basiskamp en in elk van de
ongeveer acht beken die we kruisten, bleef
minstens een auto steken. Drie uur later en
één auto armer (die de volgende dag alsnog
werd ingezameld), arriveerden we ’s nachts
in het basiskamp. De volgende dag hielden
we pauze.
Na een kleine zes weken hadden we de buik
wel een beetje vol van avontuur. Op een

Op weg naar het Plateau, tussen Gonghe en Huashixia (provincie Qinghai). Dikke grindpakketten zijn lang geleden gevormd. Een Holocene verandering
van het basisniveau van de rivier heeft tot een insnijding van bijna 100 m geleid.

goede dag werden wij in het plaatselijke
kruispunt/dorp aangehouden door mannen
in witte jassen, die met een soort pistool
de temperatuur van ons voorhoofd wilden
meten. Met handen en voeten verklaarden zij
ons dat er sprake was van een besmettelijke
ziekte in het gebied. “HIV” schreven zij in
hun handpalm en desinfecteerden kordaat
onze autobanden. Gelukkig maar! De vreugde was van korte duur, want de volgende dag
werden we door de politie uit het veld gevist
en moesten wij naar huis. Na een weekje bijkomen op een congres in China’s geliefdste
vakantieoord Qingdao, kwamen wij met voldoende gespreksstof weer naar huis.

Verspoelde löss
Goede klimaatarchieven zoals ijsboorkernen en dikke lösspakketten zijn schaars op
het Tibet Plateau, en om toch een ruimtelijk beeld te hebben van klimaatvariaties
worden boorkernen uit meren vaak gebruikt
als alternatieve informatiebron. Eén van
onze doelen was aan te tonen dat dat niet
zo simpel is als het lijkt. Om te beginnen
hebben collega’s uit Potsdam meerdere
boringen in meren gezet en die met elkaar
vergeleken. De boorkernen bleken zeer verschillend te zijn, zodat een boorkern vaak
alleen representatief is voor lokale omstandigheden. De meeste boorkernen uit meren
zijn dus overgeïnterpreteerd.
Een tweede aanleiding voor onze kritische
houding was het verschil tussen onze

directe dateringen van eolische sedimenten (löss van 8-6 ka) en verspoelde löss
(van 6-5 ka). Met behulp van een boorkern
uit een naastgelegen meer konden wij een
belangrijke eolische fase reconstrueren
rond 6 ka op basis van een siltpiek in de
kern. Onze directe datering van terrestrische sedimenten laat zien, dat collega’s
de afspoelingsfase van de löss hebben
gedateerd in plaats van de primaire transportfase. Om meer inzicht te krijgen in de
lokale sedimentcascade, werd een factoranalyse van geochemische data uitgevoerd.
Doordat sedimenten vaak een geochemische vingerafdruk hebben, is na afzetting
vaak goed te herkennen wat de oorsprong
van het materiaal is.
Gecombineerd met (statistische analyse
van) korrelgrootte-informatie konden we
vaststellen dat Tibetaanse löss een mix is
van langeafstandsstof en lokaal uitgewaaide silt. Zandafzettingen hebben vaak een
zeer lokale bron en dat lokaal eolisch
transport wordt sterk gestuurd door het
westerlies windsysteem. Tektonische en
klimatologische gebeurtenissen beïnvloeden het lokale meerniveau, wat ook een
bron is voor opwaaiend (kalkrijk) sediment.
In de zomer spoelen alle opgewaaide sedimenten weer terug richting meer. Met
behulp van verhoogde mangaanconcentraties kon worden aangetoond dat gedurende
het late Pleistoceen en tijdens de kleine
ijstijd verhoogd fijnstoftransport plaats-

vond. Samenvattend heb ik mogen rekenen
aan de grootste geochemische en sedimentologische datasets van de Tibetaanse
Hoogvlakte, wat een enorme hoeveelheid
nieuwe kennis van lokale en regionale
systemen heeft opgeleverd.

Eigen bodem
Inmiddels ben ik weer terug op Nederlandse bodem en doe veel toegepaster onderzoek voor onderzoeksinstituut Deltares.
Inhoudelijk minstens net zo spannend,
maar de dagelijkse praktijk bestaat weer
uit Albert Heijn en het achtuurjournaal,
in plaats van wilde beesten en bizarre
weersfenomenen. Nu nog de verdediging
van mijn thesis eind december, en dan
ben ik officieel Frau Doktor. Met mijn dan
verworven status wil ik iedereen aanraden
zijn kans te grijpen als de mogelijkheid
zich voordoet langere tijd onder primitieve
omstandigheden in een afgelegen oord te
vertoeven. Er is een flinke klap op mijn
hoofd voor nodig om die avonturen te
vergeten!
Janneke IJmker
janneke.ijmker@deltares.nl
Janneke zal haar proefschrift: ‘Geochemical and sedimentological
analysis of late Pleistocene and Holocene sediments in the Donggi
Cona catchment, NE Tibetan Plateau, China’, verdedigen op 21
december aan de RWTH Aachen in Aken, Duitsland.
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The harsh country

Australië: droogte, overstromingen
en schitterende natuur
Geachte lezers,
Allereerst mijn dank voor de uitnodiging om een stuk te schrijven in de
Geo.brief. Het heeft mij een ‘trip to memory lane’ bezorgd: een paar uurtjes
kijkplezier. Ik ben Rogier Westerhoff en heb samen met mijn vrouw Hillechien
van oktober 2010 tot oktober 2011 in Australië gewoond en gewerkt. Voor
Deltares werkte ik daar aan twee projecten waarin ik onderzoek deed naar
de mogelijkheden om satellietmetingen te gebruiken voor actuele informatie
in tijden van droogte of overstromingen.

Australië staat bekend om zijn extremen en
wordt ook wel gezien als ‘the harsh country’.
Het land wordt regelmatig geteisterd door
droogte, maar stond dit jaar in de aandacht
om zijn overstromingen. Een paar voorbeelden: de regen in Queensland tijdens lente
en zomer liep op sommige plekken op tot
een totaal van bijna 2000 mm. Vlak voor de
Brisbane-overstromingen viel er in ZuidoostQueensland op een aantal plekken tot 300
mm in één nacht. Ter vergelijking: in ons
‘natte’ kikkerland valt gemiddeld 690-900
mm per jaar. Het werd in de kranten niet

voor niets ‘The Big Wet’ genoemd. Je gaat
als wetenschapper toch anders denken over
onderzoek naar overstromingen als je zelf
bijna wordt overstroomd. Ik zeg ‘bijna’, want
wij hadden geluk. De plek waar wij woonden, Redcliffe QLD, lag iets boven het
gebied dat overstroomde. We hadden veel
wateroverlast, aangezien de bodem het allemaal niet meer aankon, maar de echte
gevaarlijke momenten bleven ons gelukkig
bespaard. Ook hadden we geluk dat we in
een Queenslander huis woonden: een huis
op palen.

Zand: waar een creek op de zee uitkomt en zich door het getijde moet
vechten.
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Waanzin en paniek
Over het algemeen heeft het Australische
continent in 2010 en 2011 dus veel meer
water ontvangen dan de afgelopen, zeer
droge, jaren. Het is moeilijk om uit te leggen wat dat met een volk doet, die extremen. Je moet je allereerst voorstellen dat
droogte een langdurig en tergend proces is
dat de geesten van de Australiër kan terroriseren en met name een boer tot waanzin
kan drijven. Een overstroming daarentegen
zorgt voor paniek: die is er zomaar ineens
en duurt ook niet veel langer dan een paar
weken. In eerste instantie zorgt een natte
tijd voor een bepaalde opluchting: de
reservoirs worden weer gevuld en de natuur
en de boer hebben eindelijk water. Als een
overstroming voor gewasschade zorgt, is de
schok groot, maar het effect op de psyche
is eigenlijk klein. Sterker nog: iedereen
schiet elkaar te hulp en het hele land
wordt verwarmd door de onderlinge hulp,
de ´mateship´ genoemd.
De noodhulp in de overstroomde gebieden
was indrukwekkend. Er zijn ´slechts´ enke-

Zand: het getijde patroon met sporen van kruipend gedierte.

le tientallen slachtoffers gevallen tijdens
de overstromingen en dat is dan ook nog
inclusief de tropische cycloon Yasi die
begin februari 2011 aan land kwam. Het
was één van de sterkste cyclonen die het
land ooit gekend heeft en dat er slechts
één dode gevallen is, is te danken aan de
uitstekende noodberichtgeving via nieuws,
radio, krant, twitter, facebook en andere
digitale media. Ook mijn complimenten
voor de transparante manier waarop de
overstromingsvoorspellingen werden
gebracht. Alle gegevens zijn openbaar en
dat is iets waar wij nog wat van kunnen
leren in Europa.
Ook wat negatievere kanten moeten worden
genoemd: na de hulp ging uiteraard de politieke en economische molen draaien. Het
water mondde uit in een vloedgolf van kritiek over de overstromingsbestrijding.
“Waarom hebben de dammen ons niet
gered” en “waarom betalen de verzekeringen niet uit” waren de voornaamste krantenkoppen gedurende die tijd. De eerste
maanden zal iedereen de droogte vergeten
zijn. Zelfs tot het punt dat misschien vergeten wordt om te blijven investeren in droogtebestrijding. Ik kan er niets zinnings over
zeggen, want ik heb er slechts een jaar
gewoond. Wel gaan droogte en overstromingen hier zo hand in hand, dat wij als Europa
kunnen leren van de discussies en conflicten in Australië hoe deze dunne lijn bewandeld moet worden om iedereen veilig en
tevreden te houden. Ik sluit het onderwerp
‘hydrologische extremen’ af met deze stelling: het aantal gevallen van depressieve
boeren die zelfmoord hebben gepleegd in
de tijden van droogte ligt hoger dan het
aantal slachtoffers van overstromingen.

18.000 kilometer strand
Van de hydrologie naar de geologie. Ons
persoonlijke doel was om te ontdekken, in
de breedste zin des woords. Dus hebben
we naast het opsnuiven van de cultuur en

The Blue Mountains ten westen van Sydney.

het werk ook de prachtige natuur van de
kustlijn en het binnenland – The Outback
– ontdekt.
Ik moet me hier met pijn in mijn hart beperken, aangezien ik niet de hele Geo.brief
mag vullen. Drie onderwerpen zijn het
geworden. Ik ben al sinds jaar en dag
gefascineerd door zand. Met name door
het idee hoe dat zand er over miljoenen
jaren uit zal zien. De Australische kust
kent 18.000 km strand (de Nederlandse
kust 300 km), dus enige variatie valt er
wel te verwachten. De mooiste stranden,
vind ik, zijn die waar kreken in uitkomen,
zodat de grens van bomen en strand heel
dicht bij elkaar is. Een leuke rekensom
die ik in alle rust eens heb gemaakt, is
dat de Australiër vergeleken met de Nederlander 44 maal zoveel strand zou hebben
om zijn handdoekje neer te leggen als
iedere inwoner naar het strand zou gaan.
En dan tel ik dus nog niet eens de kuil
gravende toeristen in Nederland mee.
Van het strand naar het binnenland: de
Bungle Bungles, een zandsteenformatie in
het tropische noorden van de staat Western
Australia die ongeveer 350 miljoen jaar
oud is. Oorspronkelijk riviersediment,
omhoog bewogen en verweerd. Door afwisselende lagen met een verschillend klei
gehalte zorgden chemische reacties tijdens
de verwering voor een verschillende grijsoranje kleuring. Niet alleen alle uitzichten
in dit park zijn magisch, ook de weg er
naar toe is een hele belevenis. We deden
er drie uur over om de 53 km van de snelweg naar de ingang van het park met de
4WD te bereiken over een onverharde ‘dirt
road’. Je moet ook niet bang zijn om door
tientallen kreken te rijden, anders kun je
net zo goed de helikoptervlucht boeken
(die trouwens ook heel mooi schijnt te
zijn!).
Als laatste de Blue Mountains, op twee uur
rijden ten westen van Sydney. Een lust
voor het oog, van top tot aan de grond vul-

kanisch en metamorf gesteente van ca. 15
tot 500 miljoen jaar oud. Door de belichting van de zon op de onderliggende
ontoegangelijke bossen zijn ze ooit eens
door Queen Victoria ‘The Blue Mountains
genoemd’ en die naam bleef.

Andere bril
Tot slot nog een klein filosofisch randje.
Ik kan het iedereen aanraden om eens een
jaar een andere bril op te zetten. Het lijkt
een grote stap om zomaar huis en haard te
verlaten, maar het is gewoon een kwestie
van doen! Daarvoor hoef je heus niet naar
de andere kant van de wereld zoals wij.
Niet alleen Australië is een geweldig, fascinerend en relaxed land om een jaar te
verblijven; zo zijn er meer. Naast al onze
belevenissen heb ik veel kunnen nadenken
over het leven en de drukke situatie waarin
wij Nederlanders ons altijd weten te plaatsen. Ook betekent hard werken niet dat je
ja en amen op alles moet zeggen. Je werkt
juist veel harder als je met plezier werkt,
wat vaker nee zegt en ook naast het werk
veel en vaak plezier hebt. Je moet ook
voldoende genieten en uitrusten waardoor
je je werk los kunt laten, goed opgeladen
bent en dus beter je werk kan verrichten.
Eigenlijk is het dus onprofessioneel om
door te werken tot je erbij neervalt.
Niemand wordt daar blijer van en jij al
helemaal niet. Bekende gedachten die
wij met zijn allen wel vaker hebben en die
ik een jaar lang tot een manier van leven
heb kunnen maken. Nu maar zien hoe lang
ik deze inzichten in de Nederlandse cultuur kan blijven vasthouden.
Rogier Westerhoff

Wie weet hoe het gesteente links onderin is gevormd, krijgt van mij een
potje Vegemite.
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Serie foto’s van twee cylindrische gesteentemonsters (witte pijl) die op hoge snelheid (3 m/s) ten
opzichte van elkaar rondgedraaid worden in SHIVA en door een continue smeltlaag (oranje laag) van
elkaar gescheiden worden wanneer de snelheid maximaal is. De grafieken ernaast laten de gemeten
sterkte en snelheid op het moment van foto’s 2, 3 en 4 zien. De totale duur van het experiment was
ongeveer 3.5 seconden.
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.onderzoek

Aardbevingen in het laboratorium
Aardbevingen en gerelateerde rampen zoals modderstromen en tsunami’s
eisen jaarlijks vele levens en veroorzaken miljarden aan economische schade.
Er wordt dan ook veel onderzoek naar gedaan. Bij het INGV (Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia) in Rome worden experimenten uitgevoerd door
gesteenten onder hoge druk over elkaar te schuiven. Door de omstandigheden
waaronder aardbevingen plaatsvinden na te bootsen, proberen onderzoekers
meer inzicht te krijgen in het gedrag van breuken tijdens een grote aardbeving
en zo hopen zij de kracht van toekomstige aardbevingen beter te kunnen
voorspellen.

De aardbeving van 11 maart 2011 in
Japan (Mw = moment-magnitude 8,9) en
de daaropvolgende tsunami kostten meer
dan 15.000 mensen het leven en hebben
een geschatte economische schade van
€ 225 miljard. Ook in Europa zijn er
recente voorbeelden, zoals de Mw 5,1
aardbeving van 11 mei nabij Lorca, ZuidSpanje (11 doden, € 850 miljoen schade)
en de Mw 6,3 aardbeving van 9 april 2009
bij l’Aquila, Italië (310 doden, € 4 miljard
schade).

L’Aquila
Na de aardbeving in L’Aquila zijn wetenschappers in Italië aangeklaagd voor
doodslag. Ze hadden zes dagen voor de
aardbeving verklaard dat er geen reden was
om een grote aardbeving te verwachten,
ondanks een serie kleine aardbevingen kort
daarvoor. Helaas zijn wij nog steeds niet in
staat om locatie, tijd en grootte van een
aardbeving te voorspellen; ook een toename in kleine aardbevingen leidt niet altijd
tot een grote aardbeving. Soms leidt het
juist tot uitstel. Mede op grond van mijn
ervaring bij het Instituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia vermoed ik dat
politieke motieven zeker een rol spelen
bij deze rechtszaak.
Aardbevingen vinden voornamelijk plaats
langs tektonische plaatgrenzen. Platen
bewegen met een relatief constante snelheid ten opzichte van elkaar. In sommige
gevallen, zoals ten noorden van San Francisco waar de Pacifische plaat naar het
noorden beweegt ten opzichte van de
Noord-Amerikaanse plaat, wordt de beweging gelijkmatig door één of meerdere
breuken opgevangen. In andere gevallen,
zoals ten zuiden van San Francisco, zijn

de breuken tussen de platen vergrendeld,
zodat de spanning hier oploopt. Aardbevingen ontstaan wanneer de opgebouwde
spanning de sterkte van de breuk overschrijdt en de korst aan één kant van de
breuk in een korte tijd over een grote
afstand ten opzichte van de andere kant
verschuift.

Risico’s
Hoe bepaal je de risico’s van een eventuele
aardbeving in een bepaald gebied? Daarvoor moet je weten hoeveel spanning een
breuk kan verdragen voordat er beweging
plaatsvindt en hoe de spanning op het
breukvlak vervolgens afneemt. We kunnen
aardbevingen die nu optreden alleen bestuderen door middel van indirecte methodes,
zoals de observatie van de beweging van
het aardoppervlakte tijdens de aardbeving.
Bewijzen van oude aardbevingen zijn moeilijker te vinden. Geologische kennis van
gebieden met breuken levert informatie
over het eindproduct van een lange
geschiedenis van activiteit langs een
breuk, maar bewijzen voor een specifieke
aardbeving in het verleden zijn vaak lastig
te vinden.
Een andere manier van aanpak is een
experimentele studie van de sterkte van
verschillende gesteentes onder de condities waaronder aardbevingen plaatsvinden.
Tijdens een aardbeving komt een grote
hoeveelheid energie vrij – in het geval van
zware aardbevingen zelfs veel meer dan bij
een nucleaire explosie. De mate van beweging die gevoeld en gemeten wordt aan de
oppervlakte en schade aan gebouwen en
infrastructuur veroorzaakt, is afhankelijk
van de hoeveelheid energie die vrij komt.
Een deel van de energie is nodig voor het

breken van het gesteente; een deel komt
vrij als wrijvingswarmte tijdens de beweging langs de breuk.

SHIVA
Gefinancierd door een European Research
Council starting grant van de EU (verleend
aan Giulio di Toro, Universiteit van Padova,
USEMS project) is recentelijk een apparaat
ontwikkeld (SHIVA, Slow-toHIgh Velocity
Apparatus) dat het verloop van de krachten
tijdens aardbevingen in het laboratorium
kan simuleren onder condities die de
natuurlijke omstandigheden benaderen.
De nucleatie van aardbevingen wordt
bestudeerd door experimenten uit te voeren met relatief lage verplaatsingssnelheid,
terwijl de ontwikkeling van de krachten
tijdens een aardbeving een hoge snelheid
vereist (> 0.1 m/s).
Een van de uitkomsten is dat bij hoge snelheid sommige gesteentes smelten als
gevolg van de wrijvingswarmte. Wanneer
zich een continue laag van gesmolten
gesteente langs het breukvlak gevormd
heeft, zijn de experimentele breuken erg
zwak. Relatief weinig energie is dan nodig
om meer verplaatsing langs de breuk te
krijgen. Door systematische experimenten
uit te voeren en de resultaten te vergelijken
met de voorspellingen van een theoretisch
model van de actieve processen, is het
mogelijk om stapsgewijs het model te verfijnen en uiteindelijk toe te passen op
natuurlijke breuksystemen. Op deze manier
kan de energie die overblijft om de aarde
te laten beven en de schade die zal ontstaan, beter ingeschat worden.
André Niemeijer
a.r.niemeijer@uu.nl
André Niemeijer werkt met een NWO Veni-subsidie aan de
Universiteit Utrecht op het project ‘Laboratory simulation of
the earthquake cycle in continental faults’. Hij bootst in het
laboratorium het gedrag van gesteenten na vóór en tijdens een
aardbeving. Eerder ontving hij een Rubicon-subsidie en werkte
hij bij Pennsylvania State university en het Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia.
André Niemeijer zal tijdens de komende EGU-meeting
(22-27 april 2012) de Outstanding Young Scientists Award
for the Division on Tectonics and Structural Geology uitgereikt
krijgen.
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.excursie
PGK Excursie Dolomieten – oktober 2011
Gedurende het laatste mooie en
warme weekend van het jaar heeft
een dertigtal leden van de PGK
(Petroleum Geologische Kring)
kunnen genieten van mooie uitzichten en prachtige outcrops in
de Italiaanse Dolomieten. Rondleider was John Reijmer van de
Vrije Universiteit Amsterdam en
TU Delft. Hij nodigde Lorenz
Keim van de Geologische Dienst
van Bolzano uit om een dag mee
te gaan het veld in.

De ‘2’ vergeten
Om de lange busrit naar Italië wat
te verlichten werd de eerste PGKbusquiz ooit gehouden. Een van
de vragen was het stichtingsjaar
van de PGK. Dat bleek zelfs het
bestuur niet goed te weten: 1978.
De meesten konden de chemische
formule van dolomiet bijna goed
beantwoorden; alleen de 2 in
CaMg(CO3)2 werd bijna in alle
gevallen vergeten. De herkomst
van de naam dolomiet was een
moeilijke vraag; slechts een enkeling wist zich de herkomst van de
naam te herinneren: het was
meneer Déodat Gratet de Dolomieu (uit het gelijknamige plaatsje
in Frankrijk) die de naam aan dit
bijzondere type kalksteen gaf.
De eerste excursiedag deden we
het Dürrenstein massief aan.
Dit carbonaatplatform wordt
gekarakteriseerd door fases van
progradatie (vooral grof materiaal)
afgewisseld door fases van retrogradatie (vooral fijn materiaal).

Uitzicht vanaf het Sella platform.
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Schematische weergave van de stratigrafische opeenvolging rond het Sella platform | gewijzigd naar: Brandner et al., 2007)

In de prograderende sets waren
boulders van enkele meters doorsnede te zien die van de platformrand af zijn gegleden. Door latere
tectonische kanteling van deze
successie is een landschap van
richels (grof sediment) en tussenliggende laagtes (fijn) ontstaan.
John Reijmer gaf hier uitleg over
dit door variaties in zeespiegelstanden gestuurde sedimentaire
systeem.

Sella platform
De tweede dag deden we het Sella
platform aan. Dit fameuze platform, waarin de prograderende clinoforms (sedimentaire afzettingsvlakken) goed te zien zijn, is nauwelijks door latere deformatie aangetast en ligt daarom nog vrijwel in
originele positie. De platformrand
vormt een mooi ontsloten scherpe
overgang tussen de vlakke laguneafzettingen en de op een 30-35°
steile platformhelling afgezette
sedimenten. Hier kun je je goed

voorstellen dat de voormalige carbonaatplatformen in de Dolomieten de hedendaagse bergtoppen
vormen, terwijl de dalen de bekkens tussen deze platformen
waren. Die werden vooral met fijn
materiaal gevuld, wat later weer
makkelijk erodeerde.
De PGK-leden besloten om de
tocht omhoog naar het Sella platform te voet af te leggen. Dit
maakte het uitzicht des te mooier.
Bovenop het carbonaatplatform
zelf bevindt zich de zogenaamde
Hauptdolomiet, die het complex
van carbonaatplatformen en tussenliggende bekkens als een
deken bedekt(e). Het spreekt voor
zich dat de bekkens ten tijde van
afzetting van de Hauptdolomiet
reeds geheel gevuld waren met
sediment. De Hauptdolomiet
bestaat vooral uit een afwisseling
van sub-, inter- en supragetijdecarbonaten en staat in ontstaanswijze los van de onderliggende
platformcarbonaten.

Rosengarten massief
Het Rosengarten massief stond de
laatste dag op het programma.
Van een afstand zijn hier de prograderende clinoforms zeer goed
te onderscheiden. Een kabelbaan
bracht ons tot aan hun basis.
Hier was goed te zien dat de
clinoforms een soort bottomset
hebben, zoals dat ook in eolische
of fluviatiele zanden soms is waar
te nemen. Dan wel op kleinere
schaal natuurlijk, want de hoogte
van de clinoforms is hier enkele
honderden meters.
Voor mij was deze excursie een
gedenkwaardige, omdat het mijn
laatste was als PGK-excursiecoördinator. Het was mij een genoegen om deze taak op mij te
nemen en er verslag van te doen
in de Geobrief.

John Reijmer geeft uitleg nabij het Dürrenstein massief.

Henk Kombrink
Total E&P UK

.boekbespreking
• De Bosatlas van het klimaat •
KNMI, De Bilt en Noordhoff
Atlasproducties, Groningen •
(2011) • ISBN 978 9001
120894 • Prijs: € 24,95 •
Het moeilijkste woord dat we op
de Lagere School moesten leren
schrijven en uitspreken was
‘meteorologie’. Afgeleid van het
Griekse ‘meteoor’, staat het voor
alles tussen Hemel en Aarde,
althans dat deel van die oneindigheid die we thans atmosfeer noemen. Weerkunde is het makkelijke woord en iedereen kent het van
het T.V. weerbericht. Vroeger was
dat simpel: “Wisselend bewolkt
met kans op een bui”. Tegenwoordig is het geïncarneerd in mannen
en vrouwen met keurige maatpakken die ons trakteren op landkaarten met grillig krioelende isobaren
en isothermen. Heel Europa is
vaak bedekt met informatie die

het zicht op eigen land sterk
bemoeilijken.
Wilt u een beter overzicht krijgen
van wat er omgaat in het weer van
ons land, dan raad ik u sterk aan
de ‘Bosatlas van het klimaat’ aan
te schaffen. Deze is zeer professioneel samengesteld door Rob Sluijter van het KNMI als eindredacteur, met Henk Leenaers en Marìa
Camarasa als verantwoordelijken
voor de tekst en de bureauredactie.
Het is een buitengewoon leerzaam,
voortreffelijk geïllustreerd, overzichtelijk en compleet relaas over
alle aspecten van het weer en het
klimaat dat, zo zou men kunnen
zeggen, de optelsom, in ruimte en
tijd, is van dat weer. Het boek gaat
over het weer en het klimaat in
Nederland, maar waar nodig worden die ook in regionaal of globaal
perspectief besproken.
Het boek is onderverdeeld in tien
behapbare hoofdstukken, waarvan

.aankondiging

de helft begint met een ondertitel
“Meten en Weten”, want daar
gaat het om. Bij alle besproken
onderwerpen zijn er algemene
natuurkundige verklaringen, schitterende foto’s, blokmodellen en
zelfs plaatjes uit oude schilderijen. Daarnaast grafieken, aangevuld door kaarten met de ruimtelijke verdeling van, bijvoorbeeld,
gemiddelde neerslag of temperatuur. Deze gegevensstroom, met
als oorsprong het dichte netwerk
van meetstations in Nederland,
vertelt de geschiedenis van het
weer van 1900 tot 2010. Het
deed me veel deugd dat mijn
onverwoestbare jeugdherinnering
van zowel de heetste en langste
zomer als de koudste en geniepigste winter van 1947 redelijk terug
te vinden zijn zijn op de desbetreffende grafieken.
Het hoofdstuk Klimaatverandering
is, geheel in lijn met vorige publicaties van het KNMI, geschreven
op een feitelijke, niet-sensationele of alarmistische manier.
We hoeven niet heel Nederland
6 meter op te hogen, en ook
mogen we doorgaan met adem

halen, hoewel dat meer koolzuur
in de atmosfeer veroorzaakt. Het
is een rustig en feitelijk verhaal,
waaraan zelfs de meest serieuze
klimaatsceptici geen aanstoot
kunnen nemen. De onzekerheden
worden zonder schaamte genoemd. De vraag blijft natuurlijk
wel of je onzekerheden kunt
omzeilen door ze in modellen en
scenario’s te verwerken. Zeker is
dat iedereen die serieus aan het
klimaatdebat willen meedoen veel
baat zal hebben bij deze atlas die
op een elegante, overzichtelijke
manier alle weerfeiten van Nederland bijeen voegt.
Geheel in de traditie, past ook
deze Bos-atlas net niet rechtop in
de modale boekenkast. Een klein
ongerief dat me echter niet weerhoudt om de laatste zin van het
voorwoord van de directeur van
het KNMI te citeren: ”Ik hoop dat
u niet uitgekeken raakt op de rijkdom aan informatie in deze Bosatlas van het klimaat en hem vaak
met plezier zult gebruiken”
Peter de Ruiter

Stichting Dr. Schürmannfonds

Subsidie-aanvraag 2012
Het Bestuur van de Stichting Dr.
Schürmannfonds roept bij deze
gegadigden op voor een subsidie
van het Fonds voor het jaar 2012.
De subsidie is bij voorkeur bedoeld
voor Nederlandse geologen, teneinde hen in staat te stellen onderzoek te doen met betrekking tot
de evolutie van de Aarde in het
Precambrium (Hadaeïcum,
Archaeïcum en Proterozoïcum).
In principe komen alleen de kosten
van veldwerk voor subsidie in aanmerking. Bijbehorend laboratoriumonderzoek kan in beperkte mate
gesubsidieerd worden, maar hooguit als aanvulling op de bijdrage
(financieël of in natura) van het
onderzoeksinstituut of de instelling
waar de aanvrager aan verbonden
is. Het Fonds neemt geen salariskosten en sociale lasten van personeel voor zijn rekening. De voorkeur
van het Bestuur gaat uit naar substantiële probleemgerichte onderzoeksprojecten.

De goed gemotiveerde aanvraag,
vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde begroting
te bevatten. Subsidie voor congresbezoek, om mede met behulp van
het Fonds verkregen onderzoeks
resultaten onder de aandacht te
brengen, kan slechts bij 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 bijlagen,
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
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.agenda

LGV-excursie 3-12 september 2011

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

De Alpenexcursie van professor Zwart
De excursie van de LGV (Leidse
Geologische Vereniging) dit jaar
naar de Alpen was een eerbetoon
aan prof. dr. H.J. Zwart. Honderden studenten uit Leiden en
Utrecht hebben deze mooie
excursie onder zijn leiding
gevolgd. De kennis uit deze Alpiene leerschool hebben zij elders in
de wereld met eerbied uitgedragen. Prof. Zwart kon helaas niet
aan de excursie deelnemen, maar
heeft met goede adviezen aan de
voorbereiding bijgedragen.
Van geen enkel gebergte is zoveel
bekend als van de Alpen. En geen
enkel heeft aanleiding gegeven tot
zoveel hypotheses, die keer op
keer – vaak fundamenteel – moesten worden herzien. Pas toen de
schollentektoniek goed ingeburgerd raakte, kon de grote structuur van de Alpen in een logisch
perspectief worden geplaatst, met
de uit kleinere dekbladen opgebouwde Helvetiden, Penniden en
Austro-Alpiene dekbladen, de
massieven en de breuken.
Maar dat betekent geenszins dat
die structuur nu ook geheel duide-

lijk is en dat iedereen het met
elkaar eens is. De vele discussies
bij de talrijke ontsluitingen en de
helaas soms in nevelen gehulde
vergezichten getuigden daarvan.
Zowel de creativiteit als de ervaring
van de deelnemers bleken vrijwel
onbeperkt. Spectaculaire panorama’s waren er volop en we stonden
op de Insubrische Lijn met één
been in Europa en met het andere
in Afrika. Het recente boek van
Pfiffner ‘Geologie der Alpen’ werd
veel aangehaald; het verschaft
onder andere een plausibel model
voor de palinspastische reconstructie van de Centrale Alpen.
Naast de mooi geïllustreerde veldgids was er ook een meer cultureel/anecdotisch geörienteerde
gids, samengesteld door Dr. Heinz
Burgisser. Zijn encyclopedische
kennis van alles wat met Zwitserland te maken heeft, maakte deze
excursie, ook voor de niet-geologen, tot een bijzonder evenement.
Frits Bonvie, mede namens
Arie Speksnijder, Heinz Burgisser
en Willem Otto Hazelhorst

19 december 2011
KNAW-themabijeenkomst over de
maatschappelijke aspecten van
grondstoffenschaarste: Critical
Materials - Challenges and
Opportunities. http://www.knaw.nl
(doorklik ‘Actueel’)
7-9 januari 2012
International conference of the
Geology of the Arabian Plate and

the Oman Mountains, Muscat,
Oman. 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/

.personalia
Adreswijziging
Drs. O.P. Hansen
Total E&P Uganda B.V.
Building #3, 2nd Floor,
Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London W4 5YA
United Kingdom
Drs. P.W. Huibregtse
Xodus Group B.V.
Lange Voorhout 18
2514 EE ’s-Gravenhage
Drs. B. Jaarsma
EBN
Postbus 19063
3501 DB Utrecht
Drs. M.M.J. Kemme
Zandzeggelaan 37
2554 HK ’s-Gravenhage

Mw.drs. M.E. Wijstmavan Koolwijk
EXPATMAIL
PDO/Oman/ME van Koolwijk
Postbus 245
2501 CE ’s-Gravenhage

Nieuwe leden
Mw. R. Dambrink
Uilenstede 157-4010
1183 AC Amstelveen
T. Donders
Van de Hulsthof 34
3582 VZ Utrecht
A. Klomp
Crosestein 4121
3704 NS Zeist
Mw. T. Koop-Van de Ven
Jacob Geelstraat 6
3532 TS Utrecht

Prof.dr. J.B.M. Middelburg
Mariahoek 2
3511 LD Utrecht
Dr. F.C.J. Mijssen
Arrow Energy Limited
GPO Box 5262
BRISBANE, QLD 4001
Australia

40 jaar geleden: Alpenexcursie 1971. Over de kaart gebogen v.l.n.r. Prof.
Zwart, dr Chris Wilson en dr Hanan Kisch. Achter hen dr Jan Bodenhausen.
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Mw. E. Rost
Commelinstraat 350
1093 VD Amsterdam

.universiteit
Universiteit Utrecht
Masters examen (31-10-2011)
A.L. Hoving (geochemie)
O.K. Merkx (Geochemie)

.internet
4 februari 2012
Diës Leidse Geologische Vereniging, Naturalis, Leiden. Thema:
‘Het Inwendige van de Aarde’,
met lezingen van Rob de Meijer,
Wim van Westrenen en Rob
Govers.
Opgeven bij Thea van de GraaffTrouwborst: themageo@xs4all.nl
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.
29-30 maart 2012
NAC-11 Nederlands Aardwetenschappelijk Congres. Koningshof,
Veldhoven. Info: https://nac11.nl/

1 april 2012
Deep Sea Coral Symposium
(1-7 April 2012).
Info: www.deepseacoral.nl/
22-25 april 2012
2012 AAPG Annual Convention
and Exhibition, Long Beach, California. Info: http://www.aapg.org/
longbeach2012/
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 (netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen) heeft een nieuwe
website en nieuw e-mailadres: http:www.gaia-netwerk.nl/ info@gaia-netwerk.nl
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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Schoonebeek by night.

