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Een nieuwe wereld

Klimaat en Landverdroging

Sinds onze studietijd heeft een
nieuwe dimensie zich van ons
meester gemaakt; om ons heen
kijkend, tijdens een vakantie,
observeren en beleven aardwetenschappers het landschap op een
geheel andere wijze dan menig
medeburger. Hierbij maakt een
geheel andere wereld zich van
ons meester; (on)bewust interpreteren we een landschap, een steen,
in geologische en/of geomorfologische termen.
Het Ardennen-veldwerk vormt voor
menig aardwetenschapper in spé de
eerste stap in deze nieuwe wereld.
Onwennig staan de studenten de
eerste keer tegenover een geologisch fenomeen zoals de anticline
in het toeristische plaatsje Durbuy
(België); zwaar onder de indruk van
de sterk buigende kalksteenlagen.
Een fenomeen waar menig toerist
aldaar aan voorbij zou lopen en
hierdoor de dynamiek van de ondergrond gaat missen. De nieuwsgierigheid van de student en zijn begrip
van ondergrond en landschap groeit
met de dag; een nieuwe wereld ontvouwt zich voor zijn ogen, één die
steeds duidelijker wordt naarmate
de ervaring – in het veld – groeit.
Tijdens dit veldwerk maakt hij kennis met een scala aan technieken
om gesteenten en landschappen te
beschrijven en te documenteren.
Enkele oude technieken stammen
zelfs uit de kleuterschooltijd, onder
andere het kleuren binnen de lijntjes, echter nu mag men zelf de lijnen bepalen, zoals grenzen tussen
geologisch eenheden op kaarten.
Andere aardwetenschappelijke
technische hulpmiddelen, zoals een
kompas en een boor, zijn nieuw en
helpen bij het tot stand komen van
een solide basis van dit begrip van
de ondergrond. Waar deze technieken voor menig beginnend aard
wetenschapper wellicht als ‘uit de
tijd’ gezien zullen worden, worden
juist de nieuwste technologische
ontwikkelingen door hen omarmd.
Ongeveer half mobiel telefonerend
Nederland, en met name jongeren,
bezit onderhand een smartphone.
Het gebruik van apps, sociale
media e.d. wordt steeds meer
gemeengoed en sluipt meer en
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meer in ons dagelijks bestaan.
Ook onder aardwetenschappers zal
het gebruik van bijvoorbeeld geologische apps steeds verder toenemen, al was het alleen al vanwege
de diverse handige geo-compassapplicaties.
Op dit punt kan het onderwijs her en
der nog een inhaalslag maken om
de nieuwe wereld van geo-apps
in de digitale gereedschapskist
van het onderwijs in te passen, zonder de oude technieken en gezond
verstand uit het oog te verliezen.
De digitale ontwikkelingen volgen
elkaar daarbij dusdanig snel op dat
het onderwijscurriculum ze amper
bij kan houden.
De industrie is al veel sterker ingespeeld op deze ontwikkelingen;
nieuwe software en handigheidjes
worden ontwikkeld en veelal – in
afgeslankte vorm – ter beschikking
gesteld voor het onderwijs en/of
verdere geïnteresseerden. Software
kan de dynamiek van de ondergrond
tot leven wekken en in (stratigrafisch)
perspectief zetten; 3D-animaties
bijvoorbeeld maken het mogelijk
om een geologische structuur van
verschillende kanten te belichten.
Binnen het oerwoud van digitale
geo-trucendozen kan het KNGMG
als wegwijzer dienen. De website
biedt een adequaat platform om de
meest recente ontwikkelingen met
elkaar te delen en tevens een ordening aan te brengen in het woud
van digitale informatie. Het belang
van een goede website, zoals
omschreven in de vorige Geo.Brief,
wordt hierbij nogmaals onderstreept
en is onontbeerlijk in het delen van
informatie.
Rest de vraag: welke nieuwe wereld
zal het KNGMG in de tweede eeuw
van haar bestaan binnen stappen?
Lukt het het genootschap om digitaal
te gaan, terwijl de solide basis van
oude technieken en een papieren
Geo.Brief behouden blijven?
Els Ufkes

In 1944 gaf de Nederlandse Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland een boekje
uit dat op verzoek van de Vereeniging geschreven was door Mr. Dr.
Ing. W.A.J.M. van Waterschoot van
der Gracht. Het boekje bevatte de
observaties van de auteur met
betrekking tot grote droogte en bijbehorende stofstormen die hij in
Amerika had leren kennen. Ook
Nederland had in april 1942 door
een samenvallen van droogte en
sterke winden grote schade aan
gewas en landschap ondervonden
en de Vereeniging wilde een duidelijke waarschuwing laten horen voor de effecten op natuur en landschap
die onnadenkend menselijk handelen kan hebben.
Die uitgave, het boekje ‘Klimaat en Landverdroging’, waaruit Prof.
S.B. Kroonenberg citeerde bij zijn aanvaarding van de naar de auteur
genoemde penning, is nu ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
het KNGMG, dat is opgericht mede door de heer Van Waterschoot van
der Gracht, herdrukt. Op 17 oktober boden Prof. Dr. Bert Boekschoten
en Prof. Dr. Salle Kroonenberg het eerste exemplaar aan aan de dochter
van Van Waterschoot van der Gracht, mevrouw Gisèle d’Ailly, die dit jaar
ook haar honderdste verjaardag vierde.
Wij zijn er trots op de nieuwe uitgave van ‘Klimaat en Landverdroging’
aan alle leden van het Genootschap te kunnen toesturen. Het boekje
stelt een probleem aan de orde, dat, zoals glashelder verwoord in de
inleiding die Salle Kroonenberg heeft willen schrijven, nog altijd niets
aan actualiteit heeft ingeboet.

.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:

Vanbemmelen
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.

@ Geef uw e-mailadres door aan het kngmg @
Om ons bestand up-to-date te maken. Stuur een mail met uw naam,
adres, woonplaats, en liefst ook geslacht en voornaam naar kngmg@
kiviniria.nl met als onderwerp/subject: “actuele gegevens”.

.aankondigingen
Staringlezing, 12 december 2012,
KIVI Den Haag
Het bestuur van het KNGMG
nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Staring
lezing die gehouden zal worden
op woensdag 12 december in het
KIVI gebouw, Prinsessegracht 23
te Den Haag.
Prof. Dr R. Vissers spreekt over:
De Lorca aardbeving van 2011
in perspectief
Prof. Vissers was tot voor kort
hoogleraar Geology/Orogenesis
and Lithospheric Extension bij de
afdeling Structurele Geologie en
Tektoniek van de faculteit Geo
wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Een van zijn research

onderwerpen is de geodynamica
van gebergteketens. In zijn lezing
zal prof. Vissers ingaan op het
onderzoek dat onder zijn leiding
verricht is aan de laat-orogene
tektoniek in de Betische Cordilleren
van Zuid-Spanje. De aardbeving
van Lorca in 2011 speelt daarin
een belangrijke rol.
Professor Vissers werd in 2011
uitgeroepen tot beste universitair
docent van het jaar. Onlangs ging
hij met emeritaat.
Het programma is als volgt:
Vanaf 15.45	thee, koffie,
koek
16.30 – 17.30
Staringlezing
17.30 – 18.30
borrel

Specialistenserie in
het Museon Den Haag
De hele winter zijn er in het Museon
in Den Haag lezingen over aardwetenschappen in (zeer) brede
zin. De volgende lezingen staan
nog op het programma.

1 februari 2013
Wat deed Claudia van Delflandia
2000 jaar geleden in MiddenDelfland?, door Jean Paul Bakx –
Erfgoed Delft

7 december 2012
Zandsteengrotten, door drs. Herman de Swart – Speleo Nederland

8 februari 2013
Archeologie vanuit het vliegtuig,
door dr. Willy Metz – Universiteit
van Amsterdam

19 december 2012 (LET OP,
woensdag ipv vrijdag!) 14:45 –
16:45 uur
Retourtje planeet Mars, door drs.
André Kuipers – ESA
11 januari 2013
Het ontstaan van de Nederlandse
kustvlakte, door Peter Vos – Deltares
18 januari 2013
Nederland kort na het jaar nul, door
archeoloog prof. Dr Arjen Bosman –
adviesbureau The Missing Link
25 januari 2013
Toen Europa nog bijna tropisch
was, door dr. Appy Sluijs – Universiteit Utrecht

15 februari 2013
Forum Hadriani, een havenstad
tussen Rijn en Maas, door dr. ir
Mark Driessen – Universiteit van
Leiden
Informatie en kosten
De lezingen vinden plaats in de
Levi Lassenzaal van het Museon
op vrijdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur (behalve de lezing van
19 december door André Kuipers).
De kosten voor één lezing zijn
€ 11,00, te voldoen aan de kassa
van het Museon. Vrienden betalen
voor één lezing € 10,00.
Voor meer informatie: drs. Cor
Montagne: 070-338 1400, of
cmontagne@museon.nl

Subsidie Stichting
Dr. Schürmannfonds
Het Bestuur van de Stichting
Dr. Schürmannfonds roept bij
deze gegadigden op voor een
subsidie van het Fonds voor
het jaar 2013.
De subsidie is bij voorkeur bedoeld
voor Nederlandse geologen, ten
einde 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 (financieel 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, probleem
gerichte 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
onderzoeksresultaten 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 2013
digitaal worden toegestuurd aan
de secretaris van de Stichting.
Stukken (bijlagen), die bij uitzondering per post worden verzonden,
dienen in zesvoud te worden aangeleverd.
Dr Charles E.S.Arps,
h.t. Secretaris Stichting
Dr. Schürmannfonds
Starkenborglaan 4,
2341 BM Oegstgeest
e-mail: charps@planet.nl

27 en 28 april 2013, Antwerpen, België

Minerant 2013: Mineralen,
edelstenen, fossielen en schelpen
Op 27 en 28 april 2013 organiseert de Mineralogische Kring
Antwerpen vzw (MKA) de tentoonstelling Minerant 2013.
Te bewonderen zijn edelstenen,
fossielen en schelpen. Ter ere van
het gouden jubileum van de kring
kan er indoor goud gepand worden.

Informatie voor bezoekers en
standhouders:
Secretariaat MKA, P. Van den
Bemdenlaan 107, B-2650
Edegem, Tel +/32/(0)/3 440 89
87 of secretariaat@minerant.org
Website: www.minerant.org/MKA/
minerantnl.html

november 2012 Geo.brief

3

.overheid

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin
over de ondergrond van Drenthe
Het noordoosten van Nederland kent een rijke ondergrond. Er zit gas, olie en zout in; de temperaturen
op diepte zijn geschikt voor geothermie; uitgeputte gasvelden worden hergebruikt – tijdelijk voor
gasopslag, in de toekomst mogelijk ooit permanent voor de opslag van CO2. Drs. Tanja Klip-Martin
(kunstgeschiedenis en archeologie) is als gedeputeerde (VVD) van de provincie Drenthe verantwoorde
lijk voor dat deel van haar provincie en heeft duidelijke meningen over ‘haar’ ondergrond en de
kennis daarover.

“Kijk”, zegt Tanja Klip, “dit had anders
gemoeten.” Zij bedoelt de bovengrondse
constructie voor de gasopslag bij Langelo,
zo’n 20 kilometer zuidwest van de stad
Groningen. “Alle installaties die nodig zijn
om hier tijdelijk gas op te slaan in een verlaten veld staan midden in het beekdal van
het Groote Diep. Wij zijn druk bezig om
plannen te ontwikkelen om beekdalen zo in
te richten dat ze meer water op kunnen
vangen bij hevige regenval. Dat is hier dus
niet meer mogelijk. Het was verstandiger
en logischer geweest om de installatie een
paar kilometer verderop op een bedrijventerrein neer te zetten en niet in een kwetsbaar beekdal. Dit voorbeeld illustreert de
nauwe samenhang tussen de boven- en
ondergrond. Mogelijkheden ondergronds
bepalen of sturen de optimaliteit van de
effecten boven het maaiveld en andersom.
Daar moet je gebruik van maken. Het gaat
niet om beperkingen, maar om kansen.”

Botsende belangen
Het wordt steeds voller in de ondergrond;
er wordt op steeds meer manieren gebruik
van gemaakt. Al die activiteiten onder de
grond kunnen invloed op elkaar hebben en
beperkingen opleggen aan en problemen
opleveren voor nieuwe plannen. Het belang
van een degelijke kennis van de ondergrond bij provincie en gemeente wordt dan
ook steeds groter en goed overleg tussen
de verschillende partijen – overheid en
bedrijfsleven – is noodzakelijk om optimaal
van grondstoffen en ruimte in de ondergrond te kunnen profiteren.
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Klip: “In de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
en de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR), die in maart dit jaar zijn
ondertekend door minister Schultz van
Haegen van Infrastructuur en Milieu, worden verantwoordelijkheden die eerst bij
het Rijk lagen bij de provincies neergelegd,
die op hun beurt een deel daarvan aan de
gemeentes doorgegeven hebben. Drenthe
is altijd een energieprovincie geweest. Wij
zijn vooruitstrevend als provincie in het feit
dat we twee geologen in dienst hebben en
die zijn belangrijk. Want kennis in eigen
huis is nodig om visie te ontwikkelen. Vóór
je hulp kunt vragen aan een kennisinstituut
als TNO of aan een universiteit, moet je wel
in staat zijn om het probleem of de eventuele mogelijkheden te onderkennen en om
de juiste vragen te stellen. Eigenlijk zouden
er tussenpersonen moeten komen die
bemiddelen tussen overheid en kennisinstituut of universiteit; specialisten die in staat
zijn een probleem helder te omschrijven en
die adviseren bij het stellen van de juiste
vragen. Je zou kunnen denken aan een
inter-overheden pool van kennisdragers.
De zogeheten interne externen”.

Provincie en Rijk
Klip is als lid van de Mijnraad en lid van de
Strategische Adviesraad van TNO goed op
de hoogte van de politieke besluitvorming
die de ondergrond aangaat. En zij maakt
zich zorgen: provincies krijgen meer verantwoordelijkheden van het rijk over de ruimtelijke ordening, maar daar waar het gaat om
het gebruik van de diepe ondergrond (het

winnen van fossiele brandstoffen en de
toepassing van geothermie) trekt de rijksoverheid de verantwoordelijkheden steeds
sterker naar zich toe.
Klip: “Ik vind dat geen goede zaak. Vergunningen die verleend worden via de
Mijnbouwwet, vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Het gaat dan om het
winnen van energie uit de ondergrond en
zaken die het milieu aangaan. Dat gaat bij
olie en gas om grote nationale economische en dus financiële belangen. Vanzelfsprekend gaat het Rijk daarover. Maar over
de bijbehorende omgevingsaspecten dient
ook de provincie haar invloed te kunnen
uitoefenen. Vanwege de samenhang tussen
ondergrondse en bovengrondse ontwikkelingen hebben wij een driedimensionaal
omgevingsbeleid. De provincie kent de
regio en kan beter inschatten wat de consequenties van bepaald handelen zijn,
boven en onder het maaiveld. De gasinstallatie in het beekdal van Langelo is daar
een sprekend voorbeeld van.”
“En dan een ander punt”, zegt Klip. “Van
wie zijn die bodemschatten? Nogmaals,
wanneer we het over olie en gas hebben is
het antwoord duidelijk: de staat. Daar
bestaan al heel lang afspraken over. Maar
zou het gedeeltelijk laten terugvloeien van
de warmwaterbaten naar de regio ook niet
voor meer draagvlak kunnen zorgen bij
het steeds intensievere gebruik van onze
ondergrond?” Het is een vraag die het
stellen waard is.”
Voor grondwater is een andere aanpak
nodig. Daar zijn niet de staatkundige gren-

zen van belang, maar moeten plannen
gemaakt worden die het hele grondwater
lichaam aangaan. Klip: “Grondwater trekt
zich niets aan van provinciegrenzen. De
drie noordelijke provincies hebben vergelijkbare problemen met tekorten op de
hoge zandgronden bij droogte en juist een
overmaat aan oppervlaktewater bij hevige
regenval. Sinds 2000 is de nieuwe Kaderrichtlijn Water van kracht, een Europese
richtlijn die stroomgebieden als uitgangspunt neemt voor het beheren van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater,
en het beheersen van de waterstromen.
En dat is een goede ontwikkeling.”

Ondergrondse Simcity
Dat maatschappelijk belang tegenwoordig
hoge prioriteit heeft bij het financieren van
wetenschappelijk onderzoek, vindt Klip een
goede zaak. Als bedrijfsleven, waterschappen, of provincies onderzoek meefinancieren, dan moet dat onderzoek nuttig zijn voor
die instellingen. Maar puur wetenschappelijk onderzoek blijft belangrijk. Het staat
aan de basis van nieuwe ontwikkelingen en
technologische vooruitgang. “Denk aan het
internet, dat ontstaan is uit de wens van
een aantal wetenschappers bij het CERN
om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Universiteiten en kennisinstellingen
moeten uit die meer praktische onderzoeksvragen de wetenschappelijke kern halen.”
Maar zij ziet vooral het belang van de
jeugd. Die moet betrokken worden bij de
ontwikkelingen rond de ondergrond en de
overgang van fossiele brandstoffen naar
duurzame energie. Klip: “Mensen moeten
‘meegenomen’ worden met nieuwe ideeën
en inzichten. In de jaren 80 en 90 van de
vorige eeuw was het uit den boze om te
spreken over dijkverhoging. Totdat er een
paar jaar achter elkaar gevaarlijke situaties
ontstonden rond de grote rivieren, met
evacuatie van bijvoorbeeld de inwoners van
de Betuwe. Daarna was dijkverhoging geen
punt meer. Bovendien zijn daar innovatieve
trajecten als de ‘ijkdijk’ uit voortgekomen.”
De tijd is voorbij dat je als bevolking alleen
maar ‘nee’ kunt zeggen tegen bijvoorbeeld
CO2-opslag of windmolens, omdat die de
horizon vervuilen. Klip: “Wij gaan met zijn
allen steeds meer energie gebruiken. De
overstap naar duurzame energie moet gezet
worden en tot die tijd zijn ingrijpende
besluiten noodzakelijk. Volgens mij moeten
we hier de jeugd bij betrekken, want die
zullen er in de komende tientallen jaren
veel mee te maken krijgen. Energiebeleid
is jeugdbeleid. We zijn hier veel te laat
mee begonnen. Laten we er als overheid
eens anders naar kijken. Haal er jonge programmeurs bij die goede games kunnen
ontwikkelen. Laat ze spellen maken die de
energieproblematiek of het gebruik van de
ondergrond als basis hebben. Een soort

Tanja Klip-Martin gedeputeerde van de provincie Drenthe.

van Simcity, maar dan van de ondergrond.
Wie weet wat voor ideeën daar uit komen.’

Hondsrug als geopark
Een Simcity voor ondergrond en energie is
er nog niet, maar Drenthe is actief bezig
om de ondergrond voor het grote publiek
levend te maken en industrie en onderwijs
aan elkaar te koppelen. De provincie spant
zich in om voor het karakteristieke gebied
van de Hondsrug de status van European
Geopark, met Unesco-status, te verwerven.
Een themapark over geologie, archeologie
en landschap dat een positieve invloed
moet hebben op de streek met meer toeristen en meer economische groei. Klip: “En
afgelopen september hebben wij de officiële start van de Energy Academy Europe
gehad. Dit is een instelling verbonden aan

de Universiteit Groningen waar onderzoek
en opleiding gerelateerd aan energie
gebundeld worden. Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologieën, om het
opzetten van opleidingen voor banen in de
energiesector – hoger en midden kader –
maar het gaat ook om de bewustwording
van mensen. Wij hebben lang gedacht dat
de wereld maakbaar is, en nu lopen wij
tegen onze grenzen aan. Dat betekent een
grote omslag in het denken van mensen,
maar ook van de politiek.”
Wim Westerhoff en Aukjen Nauta
Achtergrondinformatie
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie van Infra
structuur en Milieu)
Wet ruimtelijke ordening (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Structuurvisie ondergrond (Provincie Drenthe)
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Fietsen door het Vechtdal
en Salland
Het jaarlijkse uitstapje van medewerkers van de Geologische Dienst Nederland ging dit jaar naar de
Overijsselse Vecht en Salland. Veel minder spectaculair dan de geologie van Alpen of Ardennen, maar
voor de afwisseling ook voor hardrock geologen zeker de moeite waard. Deze keer ging het om de
‘rimpels in het landschap’, de expressie van stuwwallen, keileembulten en landduinen, en van het
kleinschalige reliëf ontstaan door afzetting en erosie van rivieren en beken. En dat alles op een voor
ons klassiek vervoermiddel: de fiets.

De Lemelerberg met rechtsboven de leeuw van het Monument 1813.
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Bij de ‘klassieke’ geologische excursie per
auto spoedt men zich meestal van ontsluiting naar ontsluiting. In Nederland kan dit
feitelijk alleen nog in Zuid-Limburg waar
enkele hoogtepunten van onze geologische
geschiedenis, zoals kwartsitische zandsteen
uit het Carboon, vuursteen en kalksteen uit
het Krijt en zilverzand uit het Mioceen, nog
altijd, zij het op steeds minder locaties,
bezocht kunnen worden. In de rest van
Nederland komen hoofdzakelijk jongere
afzettingen aan de oppervlakte, maar deze
zijn vrijwel nergens meer in ontsluitingen
of groeven te zien. Wel beschikken we in
de DINOdatabank over ca 500.000 boringen met behulp waarvan driedimensionale
modellen van de ondergrond zijn ontwikkeld.
Uit deze modellen kunnen geologische profielen worden getrokken tot elke gewenste
diepte en in elke gewenste richting.

Oude meander, De Ziel, bij Varsen tussen Dalfsen en Ommen. De gridcellen zijn 1 km2 groot.

Het dal van de Overijsselse Vecht
De excursie leidde langs De Ziel, een
meander van de Vecht bij Varsen, ten
westen van Ommen. De Overijsselse Vecht
ontspringt in Duitsland, in het noorden van

Münsterland. Sinds het eind van de 19e
eeuw is de rivier sterk gekanaliseerd; de
loop werd teruggebracht van ca. 90 naar
60 km. Vóór die tijd verlegde de rivier zich

met ongeveer een meter per jaar; in de
buitenbochten van de meanders kon de
erosie oplopen tot wel 3,5 meter per jaar.
De verplaatsing hing sterk af van de laag-

De steile oever van de Regge is gevormd door aansnijding van de stuwwal de Besthmenerberg.
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opbouw in de oevers. In dekzand en stuifzand kan een rivier zich makkelijk verplaatsen en daar ontstonden grote meanderbochten. Waar de rivier aan oud bouwland
grensde probeerde men de afkalving te
beperken; soms verplaatste men zelfs het
voor het gebruik van het land waardevolle
esdek naar andere delen van het perceel
om het niet te laten wegspoelen door de
rivier.
De voedselrijkere bodemtypes langs de
Vecht verschillen sterk van de zure en
voedselarme bodems van de hogere zandgronden die het huidige Vechtdal omzomen.
Sinds een jaar of tien wordt beleid gevoerd
om de Vecht weer om te vormen tot een
halfnatuurlijke laaglandrivier. Daar waar
mogelijk krijgt hij de ruimte om te stromen
in het winterbed, en erosie, sedimentatie
en meanderen moet op verschillende plaatsen kunnen gebeuren. Door het aanleggen
van drempels in de hoofdbedding stroomt
het water bij lage afvoer geheel door de
oude meanders; bij hoge afvoeren functioneert de hoofdbedding als bypass.
Langs de Vecht bevinden zich oude meanders in verschillende stadia van verlanding
met natte en droge schraalgraslanden, de
zogenoemde Koelanden. Hoogten en laagten in de kronkelwaarden zijn hier goed
zichtbaar. De hogere delen van de kronkelwaarden worden wel rivierduinen genoemd:
lokale ruggen waarvan de toppen verstoven
zijn. De naam De Ziel wijst vermoedelijk

Fragment van de geomorfologische kaart met het Vechtdal (groen) bij Ommen en de meanderende
Regge (rechtsonder) tussen de Besthmenerberg (in rood) en de Archemerberg daar ten zuiden van.
Landduinen in geel.

op de hier lopende afwatering uit het
dekzandgebied aan de noordzijde van
het Vechtdal.

Kleine stuwwallen
Salland is bij uitstek het gebied van de wat
kleinere, geïsoleerde stuwwallen, de door
gletsjers in de voorlaatste ijstijd (Saalien)

Boven: Ligging van het NL3D profiel door het IJsseldal (felblauw), de Archemerberg en de smeltwatervlakte (licht paarsblauw) naar Westerhaar/Sibculo. Stuwwallen in geel; grondmorene bruin. Fragment van de kaartbijlage in Van den Berg & Beets, 1987.
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gevormde hoogtes. De stuwwallen zijn veel
minder geprononceerd dan die van de
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, maar
verlenen het landschap wel een markante
topografie. De stuwheuvels van Salland
zijn niet gerelateerd aan diepe glaciale
bekkens en de gestuwde afzettingen reiken
ook, althans voor zover we nu weten, veel
minder diep in de ondergrond. De gestuwde lagen bestaan hoofdzakelijk uit zand en
grind die door rivieren vóór de komst van
het landijs in Oost-Nederland zijn afgezet.
Maar lokaal kunnen ook de afzettingen van
smeltwaterstromen, ontstaan onder of vóór
het gletsjerijs, in de stuwing meegenomen
zijn. In de vlakte ten oosten van de ongeveer zuid-noord verlopende stuwwallenreeks
Holten - Lemele - Archem - Besthmen is
een dunne laag smeltwaterafzettingen (zand
en grind) aanwezig. Restanten van keileem
(grondmorene) worden plaatselijk onder de
smeltwaterafzettingen aangetroffen.
Aan de zuidzijde van Besthmenerberg ligt
een deels onder begroeiing schuilgaande
steilwand, ontstaan door erosie van een
meander van de rivier de Regge. Onderaan
de steilwand ligt een restant van een smalle oude loop van de Regge. Op het paadje
bovenlangs ligt veel uitgespoeld grind
(hoofdzakelijk witte kwarts), afkomstig uit
de gestuwde, grofkorrelige rivierzanden
van de Besthmenerberg. In de ondergrond
komen smelwaterzanden voor op oudere
rivierzanden. Het smeltwaterdal tussen
twee stuwwallen, de Besthmenerberg
(hoogste punt 32 m + NAP) en de Archemerberg (79 m +NAP), werd gevormd in de
voorlaatste ijstijd. Van deze laagte heeft de
rivier de Regge, die uitmondt in de Vecht,
in het Holoceen gebruik gemaakt. In dit

Profiel door de Archemerberg, naar De Jong, 1955. Vianen Formatie (tegenwoordig Formatie van Urk) betekent sediment van zuidelijke herkomst
aangevoerd door Rijn en Maas; Enschede + Harderwijk Formatie betekent materiaal van noordelijke herkomst.

deel van de Regge vinden nu omvangrijke
vergravingen plaats die de rivier zijn
natuurlijke loop moeten teruggeven.

Archemerberg en Lemelerberg
De Archemerberg en Lemelerberg zijn kleine, aaneengesloten stuwwallen met door
ijsdruk scheefgestelde lagen van riviergrind
en rivierzand. Ze zijn, net als de meer zuidelijk gelegen Holterberg, ontstaan door
een ijslob die in het IJsseldal uitvloeide
en zich diep in de bodem wist in te graven.
Daarbij werden de bodemlagen, die tot
grote diepte bevroren waren, zijdelings
tot steil staande schubben vervormd.
Al wandelend over de Lemelerberg valt
direct de grote hoeveelheid grind op. Het
zand en grind werd tot 1950 lokaal in
ondiepe kuilen gewonnen. Daar waar de
lagen zand met grind steil zijn gezet tijdens
het opduwen door het ijs, zijn de afzonderlijke lagen soms goed in kaart te brengen.
Zo bevinden zich op de Archemerberg ruggen en laagten, waarbij de meer weerstand
biedende , sterk grindhoudende bruine
zanden van de Formatie van Urk (Rijn en
Maas, zuidelijke herkomst) zich onderscheiden van de witte, meer fijnkorrelige
oudere rivierzanden (met Scandinavië en
midden-Duitsland als brongebied).

Formatie van Urk gewonnen. Het archief
van de gemeente Ommen bezit een brief
van een handelaar die in 1842 een partij
van 90.000 ‘keistenen’ voor bestrating
uit de Lemelerberg heeft laten opgraven.
Een wat vage foto uit 1900 laat de wand
van het ‘ravijn’ zien met een grote sortering
keien tot zeker 30 cm in doorsnee. Mogelijk is hier ook sprake van een residu van
uit de keileem gespoelde stenen (morene
gruis). Niet ver hier vandaan ontspringt een
kleine bron (spreng) op de steile helling
van de berg. Blijkbaar wordt de doorstroming van het met regenwater geïnfiltreerde
reservoir boven in de stuwwal geremd door
een slecht doorlaten leem- of ijzeroerlaag,
waardoor het water uit de berg loopt.

met restanten van heidevegetatie. Het dorpje
Vilsteren ligt geheel op het fraaie landgoed
met dezelfde naam. Na het volgen van de
oude meander komen terug we bij de stuw
in de Vecht.
Wim Dubelaar & Denise Maljers
Geologische Dienst Nederland – TNO
Belangrijkste bronnen
De Jong, J.D., 1955. Geologische onderzoekingen in de stuwwallen van oostelijk Nederland. Mededelingen van de Geologische
Stichting, Nieuwe Serie 8, 33-58.
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and morphology in The Netherlands. In: J.J.M. van der Meer (ed.),
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Vanaf de Lemelerberg voert de route ons
naar Dalmsholte over het dekzandlandschap met voormalige ‘woeste gronden,

De Dikke Steen
De Dikke Steen op de Lemelerberg is een
van de grootste zwerfstenen in Nederland.
Recentelijk is de steen, een granietgneis,
grotendeels uitgegraven, waarbij de omvang
van deze zwerfkei goed zichtbaar is geworden. In de Dikke Steen vallen onder meer
de grote, rozerode granaten op. De steen
ligt ongeveer 700 meter ten noorden van
het Monument 1813. Tijdens de wandeling naar de Dikke Steen passeren we een
gevorkt dalsysteem, het zogenoemde Klein
en Groot Ravijn. Het zijn twee droogstaande dalen in de westelijk helling van de
Lemelerberg. Opvallend zijn de steile wandjes van deze insnijdingen. Waarschijnlijk
is op deze plaats het grove grind uit de

De Dikke Steen, een grote zwerfkei uit de grondmorene, op de Lemelerberg.
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Bodemmonsters rond het meer en de stroompjes naar het meer zijn onderzocht om te kijken of de verdeling van tetraether-membraanlipiden in deze
bodems overeenkomt met het patroon van het meerwater en -sediment en dus of deze bodems een belangrijke bron zijn.

Vening Meineszprijswinnaar Johan Weijers

Koffiezetten voor
de wetenschap
Dit voorjaar won dr. Johan Weijers (1978) de Vening Meineszprijs, de prijs die tweejaarlijks
wordt uitgereikt aan een jonge, veelbelovende aardwetenschapper. Weijers kreeg de prijs voor
zijn onderzoek naar het gebruik van fossiele vetmoleculen als oerthermometer. “Vergelijk de
moleculen maar met een pakje roomboter.”
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Of ik een kopje koffie wil, vraagt Johan
Weijers na mijn aankomst op de Universiteit
Utrecht. Samen lopen we naar de automaat, waar met één druk op de knop een
bekertje cappuccino uitkomt. “We hebben
een veel interessanter koffiezetapparaat”,
zegt Weijers als we plaatsnemen in zijn
werkkamer. “In het laboratorium – daar
neem ik je straks wel even mee naartoe!”

Terrestrische thermometer
Als biogeochemicus is Weijers regelmatig
in het lab. Hij houdt zich er bezig met het
onderwerp dat al tijdens zijn promotie
centraal stond: het gebruik van een groep
fossiele vetten – zogenaamde GDGTs,
voluit Glycerol Dialkyl Glycerol Tetraethers
geheten – als nieuwe temperatuurproxy.
Een middel om het klimaat in het verleden
beter te kunnen doorgronden. Wat deze
‘oerthermometer’ zo interessant maakt, is
dat hij voor terrestrische milieus gebruikt
kan worden. Weijers: “Er is al een aantal
proxies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de
isotopenverhoudingen in sediment, waarmee kan worden bepaald wat de zeetemperatuur in het verleden was. Vergelijkbare
proxies waarmee landtemperaturen kunnen
worden achterhaald zijn er veel minder.”
Voor zijn baanbrekende werk met de terrestrische thermometer kreeg Weijers dit voorjaar de tweejaarlijkse Vening-Meineszprijs
uitgereikt. De biogeochemicus ontdekte
de bruikbaarheid van de vetten als proxy
eigenlijk bij toeval tijdens zijn promotie.
“In mijn promotievoorstel ging het erom te
bepalen hoeveel organisch materiaal van
land naar zee werd getransporteerd. Ik nam
kernen bij riviermondingen en analyseerde
vervolgens de verhouding tussen terrestrische en mariene materie. Onder andere
aan de hand van GDGTs.”

Bodemdatabase
Die GDGTs zijn vetmoleculen die in de
celmembranen van bepaalde bacteriën en
zogenaamde archaea (ook eencellige organismen) te vinden zijn. Weijers: “GDGTmoleculen zijn als het ware de ‘jasjes’ van
de bacteriën. Niet elk jasje is gelijk, en
op die manier verraden de verschillende
soorten GDGTs iets over de herkomst van
de bacterie. Sommige zijn specifiek voor
mariene milieus, andere voor terrestrische.”
Zo kon Weijers in mariene sedimenten nabij
riviermondingen achterhalen hoeveel van
het organisch materiaal van land afkomstig
was en hoeveel uit zee. “Toen we vervolgens
verschillende bodems gingen analyseren op
de herkomst van de GDGT-moleculen, ontdekten we een relatie tussen de geografische
locatie van de bodem en de samenstelling
van het GDGT-molecuul. Nabij de evenaar
leken de GDGT-moleculen minder methylvertakkingen te hebben dan in gebieden
met een hogere breedtegraad.”

Met behulp van de bodemdatabase van
het Wageningse ISRIC (International Soil
Reference and Information Centre) stelde
Weijers vervolgens een calibratieset samen.
Hij analyseerde de GDGT-moleculen in
bodems van over de hele wereld en voor
iedere bodem werd de gemiddelde hoeveelheid methylvertakkingen bepaald – de
Methylerings index van Branched Tetraethers
(MBT). De MBT werd vervolgens uitgezet
tegen de luchttemperatuur, en aan het
lineaire verloop van de grafiek was duidelijk zichtbaar dat het aantal methylvertakkingen in GDGTs afneemt bij toenemende
temperatuur.

Donsjas in de tropen
Toch was de relatie tussen de temperatuur
en de GDGT-moleculen niet zo eenduidig
als eerst werd gedacht. “Hoe meer monsters we analyseerden, des te onscherper
werd die lineaire relatie. We vermoedden
dat er nog een andere factor in het spel was.”
Weijers besloot daarom een 3D-grafiek
te maken, waarbij hij op de derde as de
bodem-pH uitzette. Een schot in de roos,
zo bleek. “Plotseling was de correlatie heel
duidelijk. De pH bleek samen te hangen
met de hoeveelheid koolstofringen in de
GDGTs: hoe hoger de pH, des te meer
ringen.” Deze Cyclisatie van Branched
Tetraethers (CBT) is net als de MBT goed
te meten en door beide gegevens te combineren kan in oude sedimenten de paleotemperatuur worden bepaald.
Dat bacteriën bij verschillende temperaturen
verschillende ‘jasjes’ hebben, ligt eigenlijk
wel voor de hand – wij dragen tenslotte ook
geen donsjas in de tropen. Maar waarom
hebben GDGT-moleculen bij hogere temperaturen minder methylvertakkingen?
Weijers: “Dat heeft te maken met de flexibiliteit van het celmembraan. Het vetmoleculenjasje is stijf bij lage temperaturen en
nagenoeg vloeibaar bij hoge temperaturen.
Vergelijk het met een pakje roomboter:
makkelijk smeerbaar als het al een tijdje
op tafel staat, maar keihard als het net uit
de koelkast komt.” Voor de bacteriën is
het ongunstig als hun jasje te vloeibaar
is en te los zit, want dan biedt het weinig
bescherming tegen de buitenwereld.
Anderzijds is een te stijve jas ook ongunstig. Het membraan moet immers door
laatbaar blijven, zodat voedingsstoffen
naar binnen en afvalstoffen naar buiten
kunnen worden getransporteerd.
Het zijn de methylgroepen die in koude
omstandigheden voor die doorlaatbaarheid
zorgen. “De vertakkingen houden de GDGTs
een beetje op afstand van elkaar, zorgen
voor genoeg ruimte tussen de afzonderlijke
moleculen. Net als wanneer mensen in een
groep te dicht opeengepakt staan en met
ellebogen wat persoonlijke ruimte om zich
heen creëren.”

Met de oerthermometer het land op
De GDGT-moleculen kunnen dus prima als
oerthermometer werken - maar dat hangt
wel van het type afzetting af. Weijers: “In
eerste instantie hebben we de proxy alleen
toegepast in mariene sedimentkernen nabij
riviermondingen. Op die manier kun je
een goed beeld krijgen van de gemiddelde
luchttemperatuur voor een heel drainagebekken, doordat het organisch materiaal
uit het hele gebied op één plek samenkomt.
Nadeel is echter dat niet elke riviermonding
goede kernen oplevert. In het ideale geval
bemonster je een kleiig sediment waar het
materiaal snel wordt afgezet onder zuurstofloze omstandigheden – zoals nabij de
rivier de Congo bijvoorbeeld. De monding
van de Rijn, daarentegen, is minder
geschikt voor preservatie van vetmoleculen:
de Noordzee is ondiep, stroming laat sediment opdwarrelen en zuurstof dringt in
de zeebodem door.”
Toen Weijers in 2008 een Veni-beurs ontving besloot hij daarom te kijken of zijn
methode ook op veen en meersedimenten
kon worden toegepast. In tegenstelling tot
sedimentaire archieven zijn venen levende
entiteiten. “Mariene sedimenten worden
laagje voor laagje afgezet – onder in de
kernen kun je de fossiele moleculen verwachten terwijl de jongste exemplaren zich
alleen aan de oppervlakte bevinden. Maar
in veenkussens leven bacteriën door het
hele pakket heen. Dat maakt het lastiger
om fossiel materiaal te monsteren. Maar
als je dat hebt, lijkt de thermometer wel te
werken, al moet nog worden nagegaan of
de calibratie speciaal voor venen nog iets
aangepast moet worden.”
Het gebruik van GDGT-moleculen uit meer
sedimenten lijkt voor de hand te liggen,
maar blijkt lastiger. “Reconstructies aan
de hand van GDGT-moleculen uit meerbodems impliceren een temperatuur die tot
wel 10 graden Celsius lager kan liggen
dan de temperatuur die we met behulp van
GDGTs uit naburige bodems reconstrueren.
In meren lijken de GDGT-moleculen niet
alleen vanaf omliggende bodems in te spoe
len, maar ook in het water gevormd te worden. Blijkbaar zijn daar andere bacteriën
bij betrokken dan in de omringende bodems
en is daar weer een aparte calibratie naar
temperatuur voor nodig.”

Interdisciplinair karakter
Er is dus nog voldoende onderzoek te doen
de komende jaren. Ook op het gebied van
de microbiologie, want ondanks alle kennis
omtrent GDGT-moleculen is nog altijd niet
duidelijk door welke bacteriën ze precies
gemaakt worden. “Het zijn in ieder geval
heterotrofe bacteriën, wat betekent dat ze
organisch materiaal eten”, aldus Weijers.
“En het gaat om zogenaamde acidobacteriën
– maar dat is een bijzonder grote groep.”
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In hoeverre veranderen vetmoleculenjasjes
eigenlijk tijdens fossilisatie? Weijers:
“Alle vetmoleculen breken op den duur af.
Omdat alle GDGTs eenzelfde chemische
structuur hebben, gaan we ervan uit dat
het degradatieproces in alle gevallen min
of meer gelijk verloopt. Dit blijkt ook uit
enkele testen die hiervoor zijn uitgevoerd.
De informatie die in de verdeling van de
GDGTs opgesloten ligt, blijft dus bruikbaar.”
Informatie die wordt verkregen door de
moleculen in het laboratorium op te lossen.
Tijd om te gaan ‘koffiezetten’! Terwijl ik
Weijers achterna loop richting lab komen
we enkele van zijn collega’s tegen. Als
biogeochemicus werkt hij vaak samen met
andere vakgroepen – en dat interdisciplinaire
karakter van zijn werk vindt hij bijzonder
interessant. “Ons project bevindt zich op
het snijvlak van paleoklimatologie, geo
chemie en microbiologie. Juist door samen
te werken kunnen we voor extra gedetailleerde reconstructies zorgen.” Een van zijn
collega’s is bijvoorbeeld paleoklimatoloog
Appy Sluijs, die in 2010 de Vening-Meineszprijs won met zijn onderzoek naar de
atmosferische CO2-concentraties rond de
Paleoceen-Eoceen-grens. Toen Sluijs met
behulp van mariene proxies ontdekte dat
de zeewatertemperatuur rond de Noordpool
destijds opvallend hoog was, kon Weijers
dat beeld met zijn GDGT-proxy ook voor
het vasteland bevestigen. “In de toekomst

Veldwerk maart 2011 bij Loch Lomond in Schotland.

willen we soortgelijk onderzoek verrichten
met kernen uit het Plioceen – toen was de
CO2-concentratie in de atmosfeer ongeveer
even hoog als nu.” Onder zuurstofloze
omstandigheden worden de GDGTs zo goed
bewaard dat er zelfs fossiele jasjes van

Vening Meineszprijs
De Vening Meineszprijs is vernoemd naar de Nederlandse geofysicus prof.dr.ir. Felix Vening
Meinesz, die vorige eeuw als eerste zwaartekrachtsanomalieen boven de zeebodem ontdekte
en die vervolgens in verband bracht met plaattektoniek. In 1962 deed Vening Meinesz een
schenking aan NWO, waardoor deze organisatie sinds 1965 de prijs kan uitreiken aan aard
wetenschappers die korter dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd. De prijs is tot op heden
twaalf keer uitgereikt; tegenwoordig vindt de uitreiking om de twee jaar plaats. De voorgangers
van Weijers waren dr. Guido van der Werf (2008) en dr. Appy Sluijs (2010).

rond de Krijt-Tertiair-grens zijn terug te
vinden. “Maar hoe verder terug in de tijd je
gaat, des te minder fossielen je hebt – het
beeld wordt dus wel minder betrouwbaar.”

Waterige koffie
Wanneer we het lab binnenlopen, is direct
te zien dat het apparaat waar Weijers en
zijn collega’s mee werken veel interessanter
is dan het koffiezetapparaat op de gang.
“Maar het principe is hetzelfde. Je stopt
een bodemmonster van een paar gram
bovenin het apparaat en doet daar, in plaats
van water, oplosmiddel bij. Je laat het een
nachtje staan en de volgende ochtend
heb je een prima bruikbaar extract van vetmoleculen. Het ziet er zelfs een beetje als
waterige koffie uit. Na enkele opschoonstappen wordt met behulp van vloeistofchromatografie en massaspectrometrie de
samenstelling van de moleculen zichtbaar
in grafiekjes op de computer. Aan de hand
daarvan kan vervolgens de temperatuur
worden afgeleid.”
De temperatuur afleiden met behulp van
een bekertje koffie – dat lukt niet met het
gemiddelde kopje Douwe Egberts bedenk
ik, terwijl ik op de terugweg in de trein
zit met een net gehaalde cappuccino.
Alhoewel... Zodra ik mijn lippen brand
bij de eerste slok, weet ik één ding heel
zeker: veel te heet!
Gemma Venhuizen

Johan Weijers (links) ontvangt de prijs van Bert Vermeersen (TU-Delft).
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.zaken overzee

Een impressie van het
leven in Cambridge
Vier jaar geleden ben ik uit Utrecht vertrokken om na mijn masteropleiding Aardwetenschappen te
beginnen aan een PhD bij het Departement van Geografie van de Universiteit van Cambridge. Mijn
overzeese ervaringen begonnen met een eerste sollicitatiebezoek aan de Universiteit van Cambridge.
Na een informeel gesprek bij professor Phil Gibbard kon ik beginnen met mijn inschrijving aan de
Universiteit en mijn college.

Links het Senate House waar de diploma-uitreikingen zijn en Gonville & Caius College in het midden, links boven is te zien dat behalve het verdwijnen
van de paarden-koets taxi er sinds 1900 niet veel veranderd is.
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Het centrum van Cambridge heeft de oude,
imposante gebouwen van de Colleges en
kapellen met de ‘Keep off the Grass’-bordjes.
Dwars door het centrum stroomt de rivier de
Cam vol met mensen in roeiboten die aan
het punteren zijn. De oude binnenstad laat
het rijke verleden van de Universiteit zien.
Het idee dat je rondloopt tussen de gebouwen waar beroemdheden als Isaac Newton,
Lord Kelvin, Charles Darwin, Rutherford en
Steven Hawking hun fundamentele, wetenschappelijke doorbraken hebben gedaan,
maakt op mij nog steeds een grote indruk.

Het college-systeem
Universiteiten als Cambridge, Oxford en
Durham hebben een college-systeem. Alle
bachelors-, masters- en PhD-studenten
moeten verplicht lid zijn van een college.
De studenten geven bij inschrijving hun
voorkeur voor een college aan, maar deze
wens kan niet altijd worden ingewilligd
omdat de populaire colleges al snel vol
zitten. De colleges selecteren de studenten
op verschillende criteria: er zijn quota op
studierichting, de cijfers van studenten
en zelfs de familiegeschiedenis van studenten kan een rol spelen. Ik ben bij
St. Edmund’s college terechtgekomen,
een college voor mature students (boven
21 jaar) dat bekend staat om zijn gezellige
en informele sfeer. Toekomstige studenten
raad ik aan onderzoek te doen naar financiële hulp voor veldwerk en conferenties en
dit mee te laten wegen in de keuze.
Het eerste anderhalf jaar heb ik een studentenkamer op mijn college gehuurd. Het was
een gemeubileerde kamer aan een lange
gang met gedeelde badkamers in een prachtig oud gebouw. Anders dan in de meeste
Nederlandse studentenhuizen, was ik erg
verbaasd dat mijn kamer werd schoongemaakt en het beddengoed gewassen werd.
Lastig was dat mijn kamerdeur automatisch
in het slot viel. Dit leidde ertoe dat ik in mijn
eerste week om half zeven ’s ochtends op de
terugweg van de douche, gekleed in mijn

handdoek, door het grote collegegebouw
op zoek moest naar een reservesleutel.
De kamermeisjes hadden in ieder geval
erg veel plezier om mijn vergissing.

Formal Hall diners
In de meeste colleges kan je ontbijten,
lunchen en avondeten. Handig als je niet
van koken houdt en een goede manier om
veel mensen in je college te leren kennen.
Behalve huisvesting verzorgen de colleges
in Cambridge een tutor voor de studenten
die als eerste aanspreekpunt dient als je
persoonlijke of studieproblemen hebt.
De tutoren letten erop dat eerstejaars studenten niet depressief raken, omdat ze
voor het eerst in hun leven niet meer de
beste uit de klas zijn en zij promoten een
actief sociaal leven. Dit vond ik grappig
om te horen, omdat het in Nederland vaak
toch wel andersom is. De colleges hebben
ook allemaal hun eigen sportclubs, muziekverenigingen, andere sociale activiteiten
en natuurlijk een studentenbar.
Bij vele colleges zijn er wekelijks formal hall
diners, waarbij studenten in nette avond
kleding en toga dineren in een oude grote
zaal. Deze avonden beginnen vaak erg formeel, maar dat wordt later op de avond minder, vooral bij uitwisselingsavonden tussen
colleges en feestdagen zoals Burns Night en
St. Patricks day. Ter afsluiting van het academische jaar zijn er bij de meeste colleges
May Ball feesten (in juni), met bands, kermisattracties en adembenemend vuurwerk.
Kaartjes voor zo’n avondje zijn overigens niet
goedkoop, van £100 tot wel £400 p.p.

PhD in Engeland
Als PhD-er in Engeland ben je niet in loondienst, zoals in Nederland, maar een student
die collegegeld betaald. De PhD-projecten in
Engeland kunnen net als in Nederland door
het bedrijfsleven gefinancierd zijn. Mijn
onderzoek naar de invulling van tunneldalen
werd gesponsord door een consortium van
oliemaatschappijen via TU Delft. Maar in

mijn omgeving zijn er ook veel studenten die
zelf een project hebben bedacht en bij fondsen de nodige financiële steun voor levensonderhoud en onderzoek hebben gekregen.
Een enkeling betaald het collegegeld uit
eigen zak of met een lening, hoewel dit wel
moeilijker wordt door de stijging van collegegeld naar £9000 per jaar. In Cambridge
moet het college ook nog eens £4500 ont
vangen als het een tweede diploma is.
Ik had wel de mogelijkheid om wat bij
te verdienen door supervisions te geven.
Tijdens deze lessen gaf ik studenten,
in groepjes van drie tot vijf, meestal de
opdracht om een opstel te schrijven en
een bijbehorende literatuurlijst samen te
stellen. Deze opstellen keek ik vervolgens
na en besprak ik dan met de studenten.
Dit is een prima bijverdienste, maar het
is wel verbazend dat je per student door
zijn of haar college betaald word. Soms
word je dus door 15 colleges apart betaald.

Hoe is het mij vergaan
Tegenwoordig woon ik samen met mijn ZuidAfrikaanse vriendin, die ik op de faculteit
ontmoet heb. Dit heeft als voordeel dat
familiebezoekjes ook ideale veldwerkbestemmingen zijn. Hoogtepunten van mijn PhD
waren de zoektochten in het veld naar sedimenten in de tunneldalen van Engeland,
Denemarken en Canada. Maar vooral heb
ik genoten, en veel geleerd, van de samenwerking met de collega’s in de GRASPonderzoeksgroep en de geologen van het
consortium van oliesponsoren tijdens de
presentaties en veldexcursies. Tegenwoordig
zitten mijn veldwerken erop en ben ik veel
op kantoor om mijn artikelen af te schijven,
en ook om een baan te zoeken. Mijn PhD
is inmiddels ingeleverd en ik kijk terug op
een fantastische tijd in Cambrigde.

Hier sta ik voor de gedeformeerde tunneldal sedimenten bij de Scarborough Bluffs, Ontario, Canada. | Foto: Julien Moreau
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Paul van der Vegt

.promotie

Paul (midden) en Adriaan (rechts) met een Megaloceros Giganteus in het Sedgwick Museum te Cambridge.

Pleistocene tunneldalen
in en rondom de Noordzee
Tunneldalen zijn enorme geulen die vermoedelijk onder landijskappen zijn gevormd. Alhoewel
tunneldalen al meer dan een eeuw bekend zijn, blijft de precieze manier waarop ze ontstaan en
vervolgens opvullen omstreden. De afgelopen vier jaar hebben wij onze promoties, respectievelijk
aan de Technische Universiteit Delft en Cambridge University, gewijd aan het ontrafelen van
deze tunneldalen en de bijbehorende glaciale afzettingen.
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Pleistocene tunneldalen in noordwest Europa (aangepast naar van der Vegt e.a., 2012).

Gedurende de geologische geschiedenis
van de aarde is er sprake geweest van
regelmatig terugkerende perioden van
extreme koude. Tijdens deze zogenaamde
ijstijden waren grote delen van het aard
oppervlak bedekt met ijskappen die tot ver
voorbij de huidige verbreiding van gletsjers
en ijskappen – op de polen, Groenland en
de Alpiene gebieden – reikten. Volgens de
zogenaamde theorie van de sneeuwbalaarde was de aarde tijdens het Neoproterozoïcum misschien zelfs wel volledig bedekt
met ijs. Voor het Ordovicium tot en met het
Perm (het supercontinent Gondwana lag toen
ter hoogte van de huidige Zuidpool), zijn op
verscheidene locaties op aarde, zoals het
huidige Noord-Afrika, het Arabisch schier
eiland, India, Australië en Zuid-Amerika,
bewijzen gevonden voor de aanwezigheid
van ijskappen. Gedurende de laatste koude
periode, het Pleistoceen, wisselden relatief
milde episodes (interglacialen) en koudere
episodes (glacialen) met ijskappen die grote
delen van Noord-Amerika en NoordwestEuropa bedekten, elkaar af.’ De erfenis
van deze ijskappen zijn opeenvolgingen van
karakteristieke | sedimentaire pakketten die
bewaard zijn gebleven in de ondergrond.

Golvend profiel
De grond onder en direct vóór gletsjers en
ijskappen wordt gekarakteriseerd door een
grote verscheidenheid aan processen: er is
stromend en stilstaand smeltwater, bevriezend en smeltend ijs, het ijs deformeert en
stuwt de ondergrond en bovenal vindt er
erosie en depositie van klei, zand en grind
plaats. Door de verscheidenheid aan processen hebben de sedimentaire pakketten die
in deze omgeving worden afgezet een zeer
hoge verticale en laterale variabiliteit. Dit
zorgt er onder andere voor dat het uitermate
ingewikkeld is om voorspellingen te doen
over de eigenschappen van een ondergrond
als die door glaciale processen is beïnvloed.
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Door de grote erosieve kracht van stromend
smeltwater en ijs zijn diepe incisies, zoals
fjorden, een belangrijk aspect van een
glaciale omgeving. Wij hebben onderzoek
gedaan naar één specifiek type glaciogene
incisie, namelijk tunneldalen. Tunneldalen
zijn tot 100 km lange, 5 km brede en
400 m diepe geulen die vaak loodrecht
staan op voormalige ijskapranden. De best
onderzochte tunneldalen zijn uit het Pleistoceen van Canada, de Verenigde Staten,
Duitsland, Polen en Engeland. Ook in de
ondergrond van Groningen, Friesland en
Drenthe bestaan tunneldalen van meer dan
350 meter diep! Hoe deze insnijdingen
precies zijn gevormd is echter omstreden.
Het feit dat het profiel van tunneldalen,
in tegenstelling tot rivierdalen, golvend is
en de dalen gedeeltelijk zijn opgevuld met
glaciogene sedimenten wordt inmiddels
door de meeste onderzoekers geïnterpreteerd als bewijs voor vorming onder een
ijskap. De aanwezigheid van uitspoelwaaiers bestaande uit zand en grind aan het
einde van veel tunneldalen, duidt op het
belang van stromend smeltwater.
Wat echter onderwerp van debat blijft, is
de tijd die het kost om tunneldalen te vormen. Hieraan gerelateerd is de vraag of de
netwerken die tunneldalen vaak lijken te
vormen, in een relatief korte periode zijn
gevormd – tijdens catastrofale smeltwateruitbarstingen – of dat deze netwerken het
resultaat zijn van gedeeltelijk overlappende, korte tunneldalsegmenten die relatief
langzaam en stapsgewijs een ogenschijnlijk
netwerk zijn gaan vormen.

GRASP
De afgelopen twee decennia hebben tunnel
dalen en hun opvulling aan maatschappelijk
belang gewonnen. Het sediment blijkt vaak
geschikt om grondstoffen zoals grondwater
en koolwaterstoffen te bevatten. Waar tunneldalen nabij de oppervlakte liggen, worden

de vaak relatief grofkorrelige sedimenten
ontgonnen om als constructiematerialen
dienst te doen. Het is daarom belangrijk
om te kunnen voorspellen waar tunneldalen
liggen, wat hun dimensies zijn, waarmee
zij zijn opgevuld en wat de controlerende
factoren zijn geweest.
Om die vragen te beantwoorden is het
Glaciogenic Reservoir Analogue Studies
Project (GRASP) opgezet, waar ons werk
deel van uitmaakt. Onze aanpak was tweeledig: i) seismisch onderzoek om de grootschalige morfologie van een tunneldalnetwerk te bestuderen en zo de vormingsgeschiedenis te ontrafelen, en ii) detailstudie
van de stratigrafie van de sedimenten in
tunneldalen om de regionale verschillen te
herkennen en zo de processen tijdens
invulling te begrijpen. Ons onderzoek richtte zich op de Pleistocene tunneldalen
rondom de Noordzee en in het zuidoosten
van Canada. In deze gebieden liggen tunneldalen relatief dicht aan het oppervlak.
De grondgedachte is dat deze tunneldalen
ook kunnen dienen als analoog voor andere, moeilijker bestudeerbare tunneldalen
zoals die van het Ordovicium.

Drukgradiënt
Onze studies bevestigen dat de vorming van
tunneldalen plaatsvindt onder grote ijskappen. Onder de voormalige ijskappen van de
afgelopen drie Pleistocene glaciaties is een
complex patroon van tunneldalen gevormd.
Dit patroon kan worden gerelateerd aan
opeenvolgende ijsstromingen. Begrip hiervan is nuttig om de evolutie van deze ijskappen te reconstrueren.
Nieuw is dat de drainage van smeltwater
door het substraat onder de ijskap een
belangrijk mechanisme voor de vorming
van een tunneldal kan zijn. Onder invloed
van een drukgradiënt, veroorzaakt door het
overliggende ijs, kan smeltwater aan de
basis van het ijs richting het glaciale voorveld worden gestuwd. Als het substraat
een hoge doorlatendheid heeft, kan het
smeltwater efficiënt door de watervoerende
pakketten stromen. Echter, waar deze
lagen minder doorlatend zijn en de totale
transportcapaciteit onvoldoende is, vormt
het smeltwater kanalen op het grensvlak
van het ijs en het substraat. In zulke
beginnende kanalen is de hydraulische
druk laag in vergelijking met de poriewaterdruk in het substraat daaromheen, waardoor extra water wordt aangezogen.
Over lagen met een lage doorlatendheid
zal zich vervolgens een hoge drukgradiënt
ontwikkelen, waardoor deze lagen falen
en worden geërodeerd. Onderzoek naar
tunneldalen wereldwijd op basis van een
globale database, samengesteld in het
kader van het GRASP-project, benadrukt
dit mechanisme. Over het algemeen vormen
tunneldalen ingesneden in kleien en kalk

een dicht netwerk van relatief ondiepe
dalen, terwijl in grover materiaal de tunneldalen verder uiteen liggen maar dieper zijn.

A

Preglaciale stratigrafie

ijskap

Peize
Maasluis

impermeabel

Rupel

grondwaterstroming
(lage drukgradiënt)
grondwaterstroming
(hoge drukgradiënt)

Dongen

erosievlak

Oosterhout
Breda

Boorgaten
In algemene zin laat de sedimentaire invulling van tunneldalen naar boven toe een
afnemende invloed zien van de ijskap op
de sedimentatieprocessen. Dit betekent
dat, hoewel de vorming van tunneldalen een
subglaciaal proces is, de opvulling ook proglaciaal kan zijn. Wij hebben drie sedimentaire pakketten onderscheiden: i) ijskapnabij, ii) ijskap-distaal en iii) niet-glaciaal.
Het eerste pakket ligt op de bodem van het
tunneldal en is voornamelijk grofkorrelig. In
dit pakket worden ook veelvuldig grote blokken van lokaal gestuwd materiaal aangetroffen. De ijskap-distale afzettingen zijn in verhouding fijnkorrelig en bevatten dropstones
afkomstig van een ver gelegen ijskap. Het
niet-glaciale pakket bestaat tenslotte voornamelijk uit lacustriene afzettingen, maar
mariene, fluviatiele en afzettingen geassocieerd met volgende glaciale periodes kunnen
er ook toe behoren. Laatst genoemde sedimenten zijn afgezet in overgebleven depressies lang nadat de ijskap, waaronder de
tunneldalen zijn gevormd, was gesmolten.
Gedetailleerd onderzoek in grindgroeves en
kustsecties in Oost-Engeland heeft uitgewezen dat tunneldalen hier voornamelijk
gevuld zijn met glaciolacustriene afzettingen. Deze fijnkorrelige sedimenten zijn
bedekt met relatief grofkorrelige ijskapnabije rivierafzettingen. De gehele invulling
is direct gerelateerd aan de aanwezigheid
van de ijskap. Het is dus mogelijk dat de
onderliggende fijnkorrelige sedimenten
subglaciaal of proglaciaal zijn afgezet, een
mogelijkheid die in het verleden vaak onder-

ijskap-nabij

B

permeabel

C

Schematische weergave van tunneldalformatie in het Waddenzee gebied zoals beschreven in de tekst
(naar Janszen e.a., 2012). De sectie is loodrecht op de ijskaprand, aan de rechterhand van het figuur.

belicht is gebleven. Kruisende tunneldalen
in dit gebied laten zien dat er tijdens één
glaciatie meerdere fasen van insnijding
zijn. De eerste generatie werd deels gevuld
en daarna doorsneden door een volgende
generatie tunneldalen.
Uit een studie van meer dan 1000 boorgaten
uit de omgeving van Hamburg blijkt dat de
dikte van de verschillende sedimentaire pakketten grote regionale verschillen laat zien.
Op sommige plekken is het grofkorrelige,
ijskap-nabije pakket slechts enkele tientallen
meters dik, terwijl op andere plekken het
volledige tunneldal ermee is opgevuld. Deze
verschillen kunnen worden verklaard door de
terugtrekkingsgeschiedenis van de ijskap:
daar waar de rand van de ijskap lang stationair bleef, konden dikke ijskap-nabije pakketten worden afgezet. Deze afzettingen zijn vermoedelijk analoog aan morenes zoals herkend
in andere typen glaciale insnijdingen. Op
plekken waar de ijskaprand zich snel terugtrok zijn slechts dunne, ijskap-nabije afzettin-

ijskap-distaal

niet-glaciaal
lacustrien

gen te vinden, met een verdere opvulling van
ijskap-distale en niet-glaciale sedimenten.

Tunneldalmorfologie
Uit de voorbeelden van Hamburg en OostEngeland blijkt dat de dynamiek van het
terugtrekkende ijs de belangrijkste factor is
voor de invulling van het geërodeerde dal.
Aan de andere kant laat de globale database
zien dat, over het algemeen, de relatieve
hoeveelheid ijskap-nabije sedimenten
afneemt naarmate tunneldalen groter worden. De interactie tussen ijskapdynamiek
en tunneldalmorfologie bepaalt dus uiteindelijk de invulling. Toekomstig onderzoek
zou zich daarom moeten richten op karakteristieke afzettingen voor de verschillende
fases van de terugtrekkende ijskap.
De resultaten van deze studie hebben nieuwe
inzichten opgeleverd in de processen die leiden tot de vorming en invulling van tunneldalen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt
om voorspellingen te doen naar het voorkomen en de opvulling van nog niet onderzochte tunneldalen, of ze nu in het Pleistoceen
of in een ander tijdvak ontstaan zijn.
Adriaan Janszen en Paul van der Vegt

afschuiving
Deze studie is uitgevoerd binnen het Glaciogenic Reservoir Analogue Studies Project (GRASP), dat mogelijk is gemaakt door BP,
ENI, GdF-Suez, Repsol, Shell, Total en Wintershall. Wij bedanken
Phil Gibbard, Mads Huuse, Julien Moreau, Andrea Moscariello en
Wim Westerhoff voor de gelegenheid om over ons onderzoek in de
Geo.brief te schrijven.
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Adriaan Janszen verdedigde zijn proefschrift op 31 oktober aan de
Technische Universiteit Delft. Paul van der Vegt promoveerde op
11 juni aan de University of Cambridge.
Referenties
Janszen, A., 2012. Tunnel valleys: genetic models, sedimentary
infill and 3D architecture. Ph.d. thesis, Delft University of Technology, 228 pp.
Janszen, A., Spaak, M., Moscariello, A., 2012. Effects of the
substratum on the formation of glacial tunnel valleys: an example
from the Middle Pleistocene of the southern North Sea Basin.
Boreas, 44, 629–643.
Van der Vegt, P., Janszen, A., Moscariello, A., 2012. Tunnel
valleys: current knowledge and future perspectives. In: Huuse, M.,
Redfern, J., Dixon, R.J., Craig, J., Moscariello, A., Le Heron, D.P.
(Eds), Glaciogenic Reservoirs and Hydrocarbon Systems. Geological Society, London, Special Publications, 368.

De verschillende fases van tunneldal invulling gebaseerd op de Hamburg studie (naar Janszen, 2012).
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.boekbespreking
De ontdekking van de aarde• Het
grote verhaal van een kleine planeet
• Peter Westbroek • 2012 • 336 pp
• Uitgeverij Balans • ISBN 978
94 600 35821 • € 18,95
Als studenten Geologie trachtten
we harde gesteentes, veelal in de
bergen, te benoemen en aan elkaar
te breien met hamer, kompas en
vergrootglas, en we concentreerden
ons op dat kleine stukje Spanje of
Sardinië of Noorwegen dat ons
was toegewezen. Na hierop afgestudeerd te zijn hebben we, dank
zij die inspanning, allemaal ons
brood kunnen verdienen, dus er
is geen reden tot klagen. Maar er
is wel reden om eens wat grootschaliger en dieper na te denken
over het totaal van de Aarde of,
zoals samengevat in de Tien
Geboden: “wat boven in de hemel,
wat beneden op de aarde en wat
in de wateren onder de aarde is”.
Is daar iets zinnigs en samenhangends over te zeggen, behalve
de astronomische waarheden van
Newton en Kepler? Antwoord: “ja”
en het is nog zeer boeiend ook.
Het boek ‘De ontdekking van de
aarde’, een titel met – naar ik
aanneem – een knipoog naar ‘De
Ontdekking van de Hemel’ van
Mulisch, gaat over een nieuwe
wetenschap: de ‘Earth System
Science’. De ‘Aarde als systeem’
houdt in dat de Aarde samenhang
en doelmatigheid heeft en niet
het resultaat is van een aantal op
een hoop gegooide toevalligheden.
De titel van het boek zou als pretentieus ervaren kunnen worden
(het is trouwens een uitbreiding
van ‘Terre’, de sobere titel van een
eerdere, beknoptere Franse uitgave), maar nu ik het boek gelezen
heb besef ik dat het een bescheiden en tastend betoog bevat.
Geen gedram, geen nodeloos polemiseren, maar wel eerlijke aandacht voor grote wetenschappers
uit heden en verleden, en erkenning van de beperkingen van ons
huidige kennen en begrijpen. De
auteur, Peter Westbroek (Leiden,
1956) mag trots zijn op dit boek
en wij mogen er dankbaar voor
zijn, ook al omdat het boek in het
Nederlands is geschreven en dat
leest toch ietsje vlotter dan Frans.
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Is het een wetenschappelijk, een
populair, of – erger nog – een
populair-wetenschappelijk boek?
Ik stel voor: geen van drieën;
beschouw het maar als een kennismakingsboek. Voor mij althans
was het een ‘first date’ met de
‘Earth System Science”, de wetenschap die de Aarde in al zijn
verschijningsvormen probeert te
ontmaskeren. Het ‘ama’-principe,
dat zegt dat alles met alles verband houdt, wordt niet als dogma
geponeerd, maar geleidelijk aan
ons onthuld. Westbroek doet dat
met bekende (koolzuurassimilatie)
en onbekende (kalksteen cycli)
processen en vele andere voorbeelden van samenhang en compromisloos ‘oorzaak-en-gevolg’
op de Aarde, in de atmosfeer,
de oceanen en het leven zelf.
Het thema is oneindig breed en
ik voorspel dat er in de komende
decennia een vloedgolf aan artikelen en proefschriften zal verschijnen, geschreven door lezers van
dit boek. Die zullen onderdelen
van het gedachtegoed van de
Earth System Science bevestigen,
tegenspreken of ontzenuwen.
De gepubliceerde natuurwetenschappelijke literatuur van de
laatste 250 jaar is een schier
oneindige bron van waaruit over
het systeem Aarde verder nagedacht kan worden.
De auteur slaagt er in om, zonder
op zijn hurken te gaan zitten,
de verhalen te vertellen in een
informele, soms bijna nonchalante stijl en dat vergemakkelijkt het
lezen van deze ruim 300 pagina’s
zeer. Iedereen met een voortgezet
onderwijsdiploma (B-richting) kan
het begrijpen en zo kennis maken
met nieuwe feiten, ideeën, hypotheses en vermoedens betreffende
datgene wat ons allen bindt,
namelijk de Aarde.
Mijn advies: koop het, leen het,
of steel het, maar in alle geval:
lees het.
Peter de Ruiter
PS Op de achterkant van het boek staat, onder
een foto van het vrolijke gelaat van Westbroek,
ook de volgende onthullende zin: “Westbroek
werd als eerste Nederlander na Erasmus benoemd
tot hoogleraar aan het Collège de France in Parijs
en is lid van de Leidsche Geologische Vereniging”.
Dat laatste kon Erasmus hem niet nazeggen.

30 november 2012
Reünie SGIA (Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam).
Info: www.sgia.nl
7 december 2012
Zandsteengrotten, door drs. Herman de Swart. Zie ook pagina 3
van deze Geo.brief.
9 december 2012
Leidse Winterlezingen, Naturalis,
Leiden. Nederland door de geolo
gische tijd, door dr. Jan de Jager.
http://rijnland.gea-geologie.nl/lwl
12 december 2012
Staring lezing, KIVI Den haag.
Zie pag. 3 van deze Geo.brief.
14 december 2012
Mini-symposium ‘Grootschalige
grondwater monitoring en remote
sensing’. Aansluitend promotie
van Edwin H. Sutanudjaja. Auditorium TNO/Deltares, Princetonlaan 6, Utrecht.
16 december 2012
Jaarvergadering Paleobiologische
Kring en lezingenmiddag over
Koudwaterkoralen. NIOZ, Texel.
Info: http://www.paleobiologische
kring.org/paleobiologische_kring/
Jaarvergadering.html
19 december 2012
Retourtje planeet Mars, door drs.
André Kuipers. Zie ook pagina 3
van deze Geo.brief.
19 december 2012
Lezing Petroleum Geologische
Kring door Bruce Levell: Geological aspects of renewable energy.
Zie PGK-website voor details
(http://www.pgknet.nl/)
11 januari 2013
Het ontstaan van de Nederlandse
kustvlakte, door Peter Vos. Zie
ook pagina 3 van deze Geo.brief.

13 januari 2013
Leidse Winterlezingen, Naturalis,
Leiden. Wie waren de eerste Aboriginals?, door: Paul Storm. Info:
http://rijnland.gea-geologie.nl/lwl
18 januari 2013
Nederland kort na het jaar nul,
door archeoloog prof. Dr Arjen
Bosman. Zie ook pagina 3 van
deze Geo.brief.
25 januari 2013
Toen Europa nog bijna tropisch
was, door dr. Appy Sluijs. Zie ook
pagina 3 van deze Geo.brief.
1 februari 2013
Wat deed Claudia van Delflandia
2000 jaar geleden in Midden-Delfland?, door Jean Paul Bakx. Zie
ook pagina 3 van deze Geo.brief.
8 februari 2013
Archeologie vanuit het vliegtuig,
door dr. Willy Metz. Zie ook pagina 3 van deze Geo.brief.
10 februari 2013
Leidse Winterlezingen, Naturalis,
Leiden. Gletsjers en de zeespiegelstijging, door Paul Leclercq. Info:
http://rijnland.gea-geologie.nl/lwl
15–17 april, 2013
Geomathematics 2013 Workshop,
St. Martin, Palatinate, Germany.
Info: http://www.geomathematics
2013.de
16-19 April 2013
AquaConSoil: 12th International
UFZ-Deltares Conference on
Groundwater-Soil-Systems and
Water Resource Management, Barcelona. Info: www.aquaconsoil.org
23-28 april 2013
Basalt 2013. Gorlitz, Germany.
Info: http://www.senckenberg.de/
root/index.php?page_id=15387&
preview=true

14 december 2012 Mini-symposium ‘Grootschalige grondwater
monitoring en remote sensing’ Dit mini-symposium vindt plaats
voorafgaand aan de verdediging van het proefschrift : ‘The use of soil
moisture – remote sensing products for large-scale groundwater
modeling and assessment’ door Edwin H. Sutanudjaja.
Tijd: 9.30 - 13.30 uur Plaats, Auditorium TNO/Deltares, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht, Informatie: E.H.Sutanudjaja@uu.nl

.internet
27 en 28 april 2013
Tentoonstelling Minerant 2013,
Antwerpen, België. Info: www.
minerant.org/MKA/minerantnl.html
Zie ook pagina 3 van deze Geo.
brief.

10-13 juni 2013
LuWQ2013 — International Interdisciplinary Conference on Land
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