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Fracken om schaliegas te winnen
Geologen bij een baggeraar
Remote Sensing van grondwater
De rechtzaak na de aardbeving bij L’Aquila

.kerstwens
Traditiegetrouw is nummer 8 de
laatste Geo.brief van het jaar. Het is
de tijd van het jaar waarin we naast
alle feestelijkheden naar momenten
zoeken voor reflectie over verleden,
heden of toekomst.
Voor ons genootschap was 2012
het jaar van het eeuwfeest. Een
geologenclub van honderd jaar,
dat is toch iets aparts. Zouden de
oprichters gedacht hebben dat we
dat ooit gingen halen? In elk geval
hebben wij – de huidige leden – dat
in maart uitgebreid gevierd met een
symposium en een monumentaal
gedenkboek. Dat laatste heeft hier
en daar ook stof doen opwaaien.
Een teken dat mensen betrokken
zijn bij het genootschap en het
vak dat ze uit oefenen.
Op het symposium werd vooral naar
voren gekeken. Het thema nodigde
daar toe uit: ‘hoe zit het met de
beschikbaarheid van de natuurlijke
hulpbronnen in de komende honderd
jaar’. Voor ons een volstrekt logische
vraag, maar buitenstaanders zien
ons vaak als geschiedkundigen die,
voortdurend achterom kijkend, leuke
wetenswaardigheden over het verle
den van de aarde weten te vertellen.
Dat je met aardwetenschappelijke
kennis nadrukkelijk vooruit kan kij
ken is over het algemeen veel min
der bekend. Het inschatten van de
risico’s voor het beheer en gebruik
van onze planeet is in belangrijke
mate gestoeld op onze kennis van
processen die in het verleden en
op de geologische tijdschaal werk
zaam zijn geweest. Rinus Wortel
verwoordde dat zo mooi in het eerste
nummer van de Geo.brief van dit
jaar: “the present and the past are
the key to the future”. Tijdens de
discussie over ‘Aardwetenschappen
en samenleving’ op NAC11 (Neder
lands Aardwetenschappelijk Congres,
maart 2012) werd gezegd: ”Als je
weet hoe het systeem Aarde werkt,
weet je waar je de oplossingen
moet zoeken”.
De rol die onze kennis kan hebben
voor de samenleving wordt vaak
niet herkend. Af en toe verschijnt
er een aardwetenschapper op TV,
meestal dezelfde overigens, maar
het is overduidelijk dat er in de
Nederlandse samenleving te weinig
over ons vak wordt gesproken. Naar
mijn gevoel ligt daar een uitdaging
voor de gehele Aardwetenschappe
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.van het bestuur
lijke gemeenschap. We moeten er
boven op zitten, gebruik maken
van alle mediale technieken die ter
beschikking staan. Steeds meer
aardwetenschappers gaan werken
bij een waterschap, of adviesbureau
of worden beleidsmedewerker in
de bestuurlijke organisaties. Dat
betekent dat we, naast de traditionele
werkomgevingen bij universiteiten,
E&P-bedrijven en de Geologische
Dienst, in principe een geweldig
netwerk hebben liggen dat toegang
tot de samenleving biedt. Laten we
er eens goed over nadenken hoe
we dat netwerk kunnen inzetten en
welke rol het genootschap daar in
kan spelen. Ik roep de lezers op om
daar tijdens de komende dagen de
gedachten over te laten gaan. En
natuurlijk moet je concrete ideeën
naar het genootschap communiceren.
Honderd jaar worden is een hele
leeftijd, het betekent ook dat we
regelmatig afscheid moeten nemen.
In dit nummer zelfs van drie grote
geologen. We gedenken hen en
onze gedachten gaan uit naar de
familie en vrienden. Maar gelukkig
zijn er steeds weer nieuwe genera
ties.
In de Geo.brief doen we regelmatig
verslag van met succes afgeronde
promotieonderzoeken. Het enthousi
asme waarmee die jonge onder
zoekers een stukje over hun werk
schrijven, geeft ons als redactie
altijd een optimistisch gevoel.
Laat het genootschap die schare
jonge onderzoekers koesteren.
Ik wens u allen fijne feestdagen
en een goed en gezond nieuwjaar.
Wim Westerhoff

Matching
De Universiteit Utrecht, mijn thuis
basis, gaat studenten helpen beter
voorbereid een studiekeuze te maken.
Aankomende studenten die aan een
Utrechtse opleiding willen beginnen
moeten verplicht een matchings
traject doorlopen. Natuurlijk blijft
de normale studievoorlichting
bestaan, maar als na oriëntatie
besloten is om, bijvoorbeeld, Aard
wetenschappen te gaan studeren
start de matching. Het eerste ver
plichte onderdeel is het invullen van
een matchingsformulier. Dit formu
lier bevat o.a. vragen over motivatie
en verwachtingen van de studie
Aardwetenschappen. Daarna volgt
een verplichte matchingsdag. Op die
dag wordt een realistisch beeld van
de opleiding geschetst via een pro
gramma met hoorcollege, werkcol
lege en practicum. Dat programma
is niet vrijblijvend; er wordt actieve
deelname verwacht en de scholier
krijgt feedback van docenten. Doel
van de matching is tweeledig: de
aankomende student krijgt de gelegenheid om goed te bekijken of
de gekozen studie echt wel bij hem
of haar past, de opleiding krijgt
studenten met een betere kans op
het succesvol doorlopen van de
studie. Matching is geen selectie!
De universiteit maakt niet de studie
keuze. De student beslist nog steeds
zelf of hij aan Aardwetenschappen
begint. Maar hij kan wel goed
bekijken of er een match is tussen
hem en de opleiding.
Na een aantal jaar, met een diploma
op zak, volgt een nieuwe zoektocht
naar een match. Nu is het de afge
studeerde Aardwetenschapper en
het werkveld die bij elkaar moeten
komen. Aan de ene kant is er de
afgestudeerde die zich afvraagt:
“Waar kan ik goed terecht met mijn
kennis en vaardigheden? Ik weet
dat het bedrijf Earth Systems Inc.
bestaat, maar ik heb geen idee wat
dat bedrijf doet.” Aan de andere kant
zijn er vragen vanuit het werkveld:
“Wat kan die jonge professional
eigenlijk? Vroeger stond er simpel
weg ‘Structureel Geoloog’ op zijn
bul, dan wist je wat voor iemand je
aannam. Nu staat er ‘MSc degree
in Earth Sciences, programme Earth

Stucture and Dynamics’ of iets der
gelijks. Hoe zit dat?” Dit schreeuwt
om een matchingstraject bij de uit
gang.
Kort geleden is voor het eerst een
maatschappelijke adviesraad voor
de Utrechtse opleiding Aardweten
schappen bijeengekomen. Vertegenwoordigers van bedrijfsleven, adviesbureaus en onafhankelijke onder
zoeksorganisaties hebben een goede
discussie gevoerd met het manage
ment van de Utrechtse opleiding.
Ik was bij die bijeenkomst in mijn
functie als onderwijsdirecteur. De
voorzitter van het KNGMG, Menno
de Ruig, vertegenwoordigde de
beroepsvereniging. Feitelijk ging
het in de discussie om Matching.
Opleidingen dienen het werkveld
te kennen, niet om zich verplicht te
voelen hun curriculum in te richten
op specifieke wensen van het werk
veld, wel om in staat te zijn studen
ten te helpen aan een match. Het
werkveld van haar kant zou zich
moeten verdiepen in wat de moderne
Aardwetenschappelijke opleidingen
inhouden, om ook daar te streven
naar een match tussen kennis en
vaardigheden van de jonge Aard
wetenschapper en de wensen van
het bedrijf.
Het is goed dat het KNGMG vertegenwoordigd is in de adviesraad. De
beroepsvereniging is bij uitstek een
plek waar kennis en ervaring op
een breed Aardwetenschappelijk
terrein samen komen. KNGMG-leden
van diverse pluimage ontmoeten
elkaar bij lezingen en andere acti
viteiten. Vraag elkaar eens wat je
weet over de Aardwetenschappelijke
opleidingen van vandaag en hoe je
ervaring is met frisse afgestudeerden.
En deel de resulterende inzichten
met het KNGMG-bestuur. Met ande
re woorden: help het KNGMG een
smeermiddel te zijn bij matching
bij de diplomapoort. Ideeën of
opmerkingen hierover? Laat het
ons weten.
Hans de Bresser

.in memoriam
KNGMG-erelid Dick Batjes
Het was een schok, de korte,
zakelijke mededeling in de
zaterdag/zondag bijlage ‘Opinie
en Debat’ van de NRC van 20/21
oktober 2012: “Enige kennis
geving: Overleden onze lieve
Dick. De crematie heeft plaats
gevonden in besloten kring”.
Dick Batjes; wie kende hem niet?
Zijn lange Shell loopbaan kronkelde door verschillende exotische
locaties zoals Parijs, waarvan hij
hield, en Japan waar de kersenbloesem in het voorjaar en de
bonsaiboompjes een blijvende
indruk op hem maakten. Velen
van ons kennen Dick vooral als
docent exploratiegeologie en zeer
gewaardeerd redacteur en corrector van verschillende boeken over
geologie. Wij moeten het helaas
vanaf nu doen zonder zijn vele
goede hoedanigheden.
Vijf jaar lang maakte ik Dick van
nabij mee als inspirerend collega
‘docent geologie’. Honderden Shellstafleden van heinde en verre heeft
hij olie- en exploratiegeologie bijgebracht. Deels daardoor hebben
sommige nu hoge posities. “Soms
onbegrijpelijk,” zei hij begin dit
jaar met een zweem van spot en
weemoed, toen hij in de grote zaal
van het Tropeninstituut naast mij
zat bij de viering van het KNGMG
100-jarige jubileum. Hij werd
er van alle kanten begroet. Niet

Dick Batjes, met rode das, middenvoor gehurkt, tijdens een KSEPL-geochemisch seminar.

vreemd, door zijn zeer actieve
betrokkenheid bij alles wat het
KNGMG aangaat.
Zo was hij jarenlang technical editor
van NJG en ook andere publicaties
waar het KNGMG in participeerde
diende hij als redacteur. Sinds
1998 was hij erelid. Ook voor de
PGK had hij – anders dan veel
andere explorationisten – vanaf
het allereerste begin in 1978
warme belangstelling. Hij volgde
het opzetten daarvan met grote
aandacht en ontbrak later zelden
op bijeenkomsten om de nieuwe
ontwikkelingen te volgen, oude

.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:

Dubois
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.

collega’s te begroeten en bij te
praten. Het laatst nog begin deze
zomer tijdens de jaarlijkse barbecue
op het strand in Scheveningen.
Dick was altijd precies en zakelijk
maar vooral ook menselijk en
betrokken. Niet alleen in het lesgeven, maar ook en vooral in het
veld op tientallen excursies. Naar
zijn geliefde Zuid-Frankrijk, naar
Spanje waar we ooit samen in het
landelijk dorpje ‘La Iglesuela del
Cid’ (het kerkje van El Cid) een
glaasje wijn dronken. Dick meende dat de Saracenen (zijn geliefde
uitdrukking) daar flink hadden huis
gehouden, maar de lokale herbergier sloeg hem met stomheid (kwam
zelden voor bij Dick) toen hij ons
vergeleek met Don Quijote en
Sancho Panza. Vanwege onze
contrasterende lichaamspostuur,
maar Dick bleef mompelen dat
hij niet tegen windmolens vocht.
Neen, daar was hij te pragmatisch
voor. Dat bleek eind jaren 1970
toen hij de opzet van de cursussen
exploratie- en productiegeologie
actualiseerde en stroomlijnde.
Voor ‘weekeind geologie’ en het
‘cementeren’ van sociale banden
tussen deelnemers van over de
hele wereld was een nieuwe
excursiebestemming nodig ‘dicht
bij huis’. De Ardennen bleken
ideaal en honderden geologen
van over de hele wereld hebben

er goede herinneringen aan. Toch
moest er soms worden opgetreden
omdat nog niet alle jonge geologen
de wilde haren uit de studententijd kwijt waren. Optreden kon
Dick. Bijvoorbeeld toen enkele,
nu alom gewaardeerde en net
gepensioneerde, Zwitserse geologen lang ‘doorzakten’ aan de bar
van een afgelegen hotel in een
barre bergstreek in Spanje en
op hun kamer nog verdergingen.
De hoteleigenaar vroeg Dick, de
excursieleider, daar een einde
aan te maken. Op kloppen werd
de kamerdeur niet geopend; Dick
ging toch naar binnen en zag de
witte krampachtige vingers geklemd
aan de rand van het balkon waaronder de fuifnummers hingen,
zich tevergeefs verbergend voor
Dicks opgetrokken wenkbrauwen.
Nu Dick er niet meer is, roepen
zulke herinneringen een weemoedige glimlach op. Toch is de traditionele uitdrukking ‘Dick is niet
meer’ niet helemaal waar. Want
warme gedachten blijven ons vervullen als wij aan hem terugdenken.
Wij allen wensen Marjolein en Dicks
kinderen sterkte in deze droeve
tijd. Mogen de grote en blijvende
waardering van honderden collega’s
voor Dick hen tot troost zijn.
Tom Reijers
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| Wetenschappelijke communicatie voor de rechter

Wat we in Nederland kunnen leren
van de aardbeving in L’Aquila (Italië)
De ramp in L’Aquila en de gevolgen
In de nacht van 5 op 6 april 2009 was er
in L’Aquila, een historische stad in MiddenItalië, een aardbeving met een magnitude
MW 6.3, waarbij grote schade is ontstaan
en bijna 300 mensen zijn omgekomen. In
de periode daarna gebeurde er iets wat nog
geen precedent kende: de Italiaanse nationale commissie voor de voorspelling en
preventie van grote risico’s (Commissione
Grandi Rischi) werd naar aanleiding van hun
rol voorafgaand aan de aardbeving aangeklaagd wegens doodslag. De commissie
was gevraagd of een serie kleine schokken
die in de regio waren gevoeld de voorbode
konden zijn van een ramp. Het oordeel van
de commissie, of in feite de persconferentie daarover, werd achteraf veroordeeld als
inadequaat en bijdragend aan het aantal
dodelijke slachtoffers. Vandaar de verdenking van doodslag waarover inmiddels
uitspraak is gedaan: elk van de gedaagden
heeft een gevangenisstraf van 6 jaar
opgelegd gekregen.
Het gaat om Bernardo de Bernardinis,
commissievoorzitter namens de overheid,
vicedirecteur van het departement voor
bevolkingsbescherming (Protezione Civile);
Mauro Dolce, bouwkundige met specialisatie

Geologische context
De Apennijnen zijn de noordwest-zuidoost strekkende gebergteketen die de ruggengraat vormt
van de Italiaanse laars, voortgezet in de golf van Taranto. Vorming van de keten is in het Oligoceen begonnen en duurt in het zuiden nog altijd voort, gedreven door passieve subductie van
oceanische lithosfeer (Fig. 1). Het gaat om een gemiddeld noordoost vergente fold and thrust
belt, met een overprint van extensie gerelateerd aan de ontwikkeling van het Tyrrheense backarc bekken (Fig. 2). De L ‘Aquila aardbeving was aan dit laatste proces gekoppeld; het ging om
de beweging van een afschuivende breuk (Fig. 2, 3).
Het epicentrum van de L’Aquilabeving is gelokaliseerd op een diepte van ongeveer 10 km, een
paar kilometer ten zuidwesten van het stadscentrum. Eén dag na de beving was er een naschok
met magnitude 5.6, weer een dag later één met magnitude 5.4. De L’Aquilabeving is voorafgegaan en gevolgd door maandenlange series kleinere schokken. Op basis van seismologische
analyse is de Paganica breuk als de boosdoener aangewezen. Rond deze breuk zijn ook allerlei
co-seismische verschijnselen geïnventariseerd, zoals scheuren in de bodem en gesteenten,
wegen en diverse constructies (Fig. 4, 5).

in aardbevingsbestendig bouwen, bij hetzelfde departement verantwoordelijk voor
seismisch risico; Enzo Boschi, geofysicus
en toenmalig president van het Italiës
nationale instituut voor geofysica en vulkanologie (INGV), Giulio Selvaggi, seismoloog
en directeur van INGV’s aardbevingscentrum;
Franco Barberi, vulkanoloog van de universiteit van Rome III; Claudio Eva, seismoloog van de Universiteit van Genua, en

Figuur 1: Hoofdstructuren en de tektonische evolutie van het Middellandse zeegebied.
AP = Apennijnen, Cal = Calabrië, Tyr = Tyrrheense zee (Wortel en Spakman, 2000).
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tot slot Gian Michele Calvi, bouwkundige
aan de universiteit van Pavia en president
van het European Centre for Training
and Research in Earthquake Engineering.
Van deze zeven leden zijn er zes wetenschappers, vier daarvan zijn collegaaardwetenschappers.

Terechte aanklacht?
Het feit dat er überhaupt een aanklacht
kwam deed al een schok gaan door de
wetenschappelijke wereld, met name de
aardwetenschappelijke gemeenschap.
De teneur van de discussie was in eerste
instantie dat het niet kon bestaan dat
wetenschappers worden aangeklaagd voor
het niet adequaat voorspellen van een
inherent onvoorspelbaar fenomeen. Geen
enkele wetenschapper zou ooit nog verantwoordelijkheid willen nemen voor rampvoorspellingen als een rechtszaak de
consequentie zou kunnen zijn. Meerdere
beroepsverenigingen kwamen met officiële
protestreacties; petities en open steunbrieven werden door grote namen ondertekend.
Naarmate het proces dichterbij kwam werd
steeds duidelijker waar het feitelijk om ging.
In het tijdschrift Nature (14 September
2011) legt aanklager Picuti op de vooravond
van het proces uit dat hij niet gek is en heel
goed weet dat aardbevingen niet voorspeld
kunnen worden. Zijn zaak is daar dus niet
op gebouwd, maar: “Als overheidsfunctionarissen hadden ze de wettelijke plicht

dingen lijkt uiteindelijk iedereen het eens.
In feite gaat het allemaal om verantwoordelijkheid. En niemand bestrijdt dat aardbevingen onvoorspelbaar zijn.

Relevantie voor Nederland?

Figuur 2. A. Vereenvoudigde geologische kaart van het gebied rond L’Aquila. (1) Kalkgesteenten
(Jura), (2) Platformkalken (Krijt), (3) Randfacies, pelagische sedimentatie (Lias), (4) Mariene en continentale afzettingen (Kwartair), (5) Overschuiving, (6) Afschuiving (Moro et al., 2012).
B. Reliefkaart van het gebied met als ‘vlakke’ gebieden het bekken van L’Aquila en het aangrenzende bekken van de Aterno rivier. In wit de ligging van de Paganica breuk (Moro, M., et al.,2012).

om de risico’s in L’Aquila te evalueren en
karakteriseren. Een deel van het risico
bestond uit de combinatie van de bevolkingsdichtheid en de kwetsbaarheid van
de vele historische gebouwen. Ze hadden
al deze factoren moeten meewegen maar
hebben dit niet gedaan.”

Falende wetenschap, falende
communicatie of falende
verantwoordelijkheden?
Eén van de civiele partijen in het proces
legt het fundamentele probleem bloot.
Een herhaalde oproep van de autoriteiten
om kalm te blijven en geen zorgen te hebben, terug te voeren op uitspraken van de
commissie, heeft mensen doen besluiten
om in de stad te blijven in plaats van een
goed heenkomen elders te zoeken. De aanklacht van doodslag betreft 29 specifieke
slachtoffers, die naar aanleiding van de
voorbevingen buiten waren gaan slapen,
maar na geruststellende berichtgeving
weer naar binnen waren gegaan en bedolven zijn geraakt. Als dit inderdaad zo heeft
gewerkt, dan is het dus niet zo zeer slechte
wetenschap die levens heeft gekost, maar
slechte communicatie. Naast wetenschappers die zich zorgen maakten over het feit
dat collega’s voor de wetenschapsbeoefening
voor de rechter konden komen, gingen er
ook stemmen op die de slechte communicatie weldegelijk verwijtbaar vonden en
zelfs zo ver gingen te zeggen dat er sprake
was van een terechte straf. De aardwetenschappers John Mutter van het LamontDoherty Earth Observatory en Benedetto de
Vivo van Virginia Tech hebben publiekelijk
gemeld dat ze een open steunbrief niet
wilden tekenen.

De feitelijk situatie was zelfs nog complexer:
de Commissie Grote Risico’s was ook bij
elkaar geroepen omdat een zekere Giam
paolo Giuliani, bewoner van de regio, voorspeld had dat er een zware aardbeving op
handen was. Giuliani baseerde zich hierbij
op radonemissies, wat wetenschappelijk
omstreden is. Zijn aardbevingsverwachtingen waren niet officieel maar gaven wel
aanleiding tot grote onrust. De commissie
werd geacht een meer wetenschappelijk
gefundeerd oordeel uit te brengen over de
situatie om die specifieke onrust weg te
nemen. Met de bekende wijsheid achteraf
kunnen we nu zeggen dat voorspellingen
op basis van radonmetingen naar de kennis
van nu weliswaar niet serieus genomen
zouden hoeven worden, maar de aardbevingszwerm in dit seismisch actieve gebied
helaas wel.
Uiteindelijk geeft de in Italië gevestigde
International Seismic Safety Association
een afgewogen analyse over de afhandeling
van de casus, in een open brief (8 november
2012) waarin ze zich zorgen maakt over
allerlei misleidende informatie die circuleert naar aanleiding van het proces. “De
wetenschap is niet ter discussie gesteld of
aangevallen op wat voor manier dan ook”,
de aanklacht is wat dit betreft zorgvuldig
en duidelijk. Bij de wetenschappers ging
het specifiek om het onderschrijven van de
conclusie dat er geen sprake was van een
zich ontwikkelend risico, terwijl enkelen
van hen hadden gepubliceerd over seismisch
risico in de regio. “Het is geen veroordeling
van wetenschap”, dus er is ook geen reden
om aan te nemen dat wetenschappers in
toekomstige gevallen hun verantwoordelijkheid niet zouden durven nemen. Over twee

De les van L’Aquila zit hem in het feit
dat ook in Nederland aardwetenschappers
voorspellingen doen en daaraan gehouden
kunnen worden. Waar hebben we het over?
De meest gevaarlijke geohazards in termen
van slachtoffers en schade zijn aardverschuivingen, aardbevingen, tsunami’s en
vulkaanuitbarstingen. Gezien de tektonische
setting van ons land wonen we wat deze
potentiële gevaren betreft relatief gunstig,
wat voor het meestal vergeten Caraïbisch
Nederland overigens minder geldt. De kans
dat in Nederland mensen sterven aan geologische condities of processen is dus naar
verhouding gering (waarbij we watersnood
zoals die van ’53 overigens in een andere
rampcategorie plaatsen). Maar de kans
dat ze leiden tot schade, overlast en soms
grote kosten is allerminst verwaarloosbaar.
Verzakkingen bij de aanleg van de NoordZuidlijn, paalrot in Haarlem, de bezwijkende veenkade in Wilnis, schade aan winkelcentrum ’t Loon in Heerlen, bodemdaling
in Gouda zijn maar enkele voorbeelden van
wat er op dit gebied in Nederland speelt.
Voorbeelden waarbij in sommige gevallen
overigens weldegelijk slachtoffers te
betreuren hadden kunnen zijn.
Kennis van de ondergrond, gebaseerd op
grote hoeveelheden beschikbare gegevens
is tegenwoordig vervat in 3D modellen en
schematisaties. In tegenstelling tot de
geologische kaarten worden deze direct

Figuur 3. Seismotektonisch overzicht van het
gebied rond L’Aquila met de ligging van actieve
breuken en epicentra van grote historisch aardbevingen (Moro et al., 2012).
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gebruikt om verder te rekenen in toepassingen zoals faalkansberekeningen voor
waterkeringen, voorspellingen van bodemdaling, dissipatie van bodemverontreinigingen, effecten van waterwinning, enzovoorts.
Op grond van de uitkomsten worden er vergunningsbeslissingen genomen, ontwerpen
gemaakt, onderhoud gepleegd, alarm
geslagen, investeringen gedaan, noem
maar op. Ondergrondmodellen spelen een
rol in levensechte situaties, met alle mogelijke botsende belangen, kosten en risico’s
van dien. Naar analogie van het geval
L’Aquila: wie is eigenlijk verantwoordelijk
voor deze modellen als er in het gebruik
iets mis gaat?

Veranderende spelregels
De spelregels rond het gebruik van ondergrondinformatie zullen in Nederland binnenkort fundamenteel veranderen. Er wordt
gebouwd aan een basisregistratie ondergrond
(BRO), een officiële registratie van vitale
informatie over de ondergrond, waaraan
dezelfde status, rechten en plichten zijn
gekoppeld als bijvoorbeeld aan het Kadaster.
Een basisregistratie moet door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader
onderzoek worden gebruikt bij de uitvoering
van publiekrechtelijke taken. De BRO zal
naast ondergrondgegevens onder meer ook
ondergrondmodellen bevatten en wordt in
eerste instantie ontwikkeld uit DINO, het
bestand van ondergrondinformatie van de
Geologische Dienst Nederland, en BIS,
het bodemkundige informatiesysteem van
Alterra.
Het interpreteren van en modelleren met
ondergrondgegevens is voor aardwetenschappers van niet alleen deze twee insti-

Figuur 4. Blootgelegde waterleiding bij de Paganica breuk (centrale deel). | Foto: Prof. Alberto Pizzi
(Universiteit van Chieti).

tuten maar ook bij ingenieursbureaus en
Deltares dagelijkse kost. Door de BRO veranderen de verantwoordelijkheden en de
verwachtingen rond dit werk, wat zich vooral vertaalt naar hogere eisen aan de kwaliteit en gekwantificeerde betrouwbaarheid.
Het vraagt in feite om verdere professionalisering van onze sector en het accepteren
van steeds meer verantwoordelijkheid voor
wat we produceren, in het ultieme geval
uitmondend in aansprakelijkheid.

Wat kunnen we van L’Aquila leren?
Niemand zou zich kunnen voorstellen dat
je wegens het tekenen van een geologische

of bodemkundige kaart voor de rechter
wordt gesleept. Dit zou echter weldegelijk
kunnen gebeuren in het geval van problemen
bij het gebruik van ondergrondinformatie
in de hierboven genoemde situaties, zeker
als er aan het gebruik een verplichting
kleeft zoals bij de BRO. Wat dan cruciaal
zal blijken te zijn, is of de aardwetenschappers die hieraan hebben gewerkt dit
zorgvuldig en naar de beste huidige inzichten hebben gedaan (‘due diligence’). En,
terugkerend bij de casus L’Aquila, dat
de communicatie over de kwaliteit en de
betrouwbaarheid van het geleverde helder
is. Aan de verantwoordelijkheid van de
(aard)wetenschap zit overigens een grens,
die mogelijk vaag is gebleven binnen de
Commissie Grote Risico’s. Het inschatten
van een risico is een taak voor de wetenschap, maar het verbinden van conclusies
daaraan is een taak van de overheid.
Michiel van der Meulen en Wim Westerhoff
TNO Geologische Dienst Nederland
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Figuur 5. In de ontsluiting langs de waterleiding (Fig. 4) is in een grindafzetting deformatie
te zien die is veroorzaakt door de L’Aquilabeving. | Foto: Prof. Alberto Pizzi (Universiteit van Chieti).
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INVG (Instituto nazionale di Geofysica e Vulcanologia) – http://
www.ingv.it/it/
Met dank aan Dr. Pierluigi Pieruccini en Prof. Mauro Coltorti, Universiteit van Siena

.hoofdartikel
Geologen bij Boskalis

Baggeren en geologie:
veel meer dan zand alleen
Boskalis, een van ’s werelds grootste baggerbedrijven, heeft een eigen afdeling geologie. Die groep
geeft de informatie over de ondergrond die nodig is om scherpe offertes te maken en zij wordt
ingeschakeld bij klussen die onverwachte geologische problemen opleveren. De werkzaamheden
beperken zich niet tot opgeschept zand en modder, maar reiken onverwacht ver tot ouderwets
veldwerk, gesteente-analyses en bezoek aan groeves.

De zware hydraulische baggerkraan (backhoe) ‘Nordic Giant’ kan tot 27 m diep uitgraven en is in staat om direct zwak gesteente en gesprongen
gesteente uit te graven.
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De Costa Concordia, het Italiaanse cruiseschip dat op 13 januari van dit jaar verging
bij het Toscaanse eiland Giglio, ligt op haar
stuurboordzijde op een zeebodem die steil
naar een diepte van 90 meter gaat. “De
opdracht voor deze berging hebben wij helaas
niet gekregen,” zegt Fedor Meulenkamp,
senior soil specialist bij Boskalis. “Maar
omdat Smit Salvage, dat sinds twee jaar
deel uitmaakt van Boskalis, de olietanks
van de Costa Concordia leeggepompt heeft,
hadden wij de kans om uitgebreid onderzoek te doen. Er is seismiek geschoten om
de zeebodem in kaart te brengen; duikers
hebben monsters van het talud genomen
en wij hebben de granietontsluitingen
langs de kust onderzocht. Daar bleken veel
diaklazen in te zitten. Dat gegeven is met
alle andere informatie verwerkt in 3D
modellen die gebruikt zijn voor stabiliteitsanalyses van de helling onder het schip.”

Bauxiet
Een dikke eeuw geleden, in 1910, begint
de geschiedenis van Boskalis met de samenwerking van drie Sliedrechtse baggeraars.
Van de eerste baggerwerken – in Terneuzen,
De Lemmer en Delfzijl – tot de aanleg
van de Afsluitdijk en het graven van het
Amsterdam-Rijnkanaal, is Boskalis uitgegroeid tot een bedrijf dat actief is langs de
randen van alle continenten van de wereld.
Maar het zijn niet alleen maar ‘zoutwaterklussen’ die de baggeraar uitvoert. Naast
kustbescherming, het uitdiepen van geulen
of de aanleg van nieuw land, zijn er ook
opdrachten die ruim boven zeeniveau liggen,
zoals het uitdiepen van een stuwmeer.
Meulenkamp: “En in oktober 2011 hebben
we een contract afgesloten met Suralco, de
maatschappij die in Suriname bauxiet wint.
Wij gaan bij Lelydorp, ten zuiden van Para-

Het wrak van de Consta Concordia.
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maribo, eerst de grond boven de bauxietlaag
weghalen en daarna de bauxiet delven.
Het baggerschip – de Orion: 85 meter lang,
15 meter breed en 17 meter hoog – is bij
het dorp Paranam aan de rivier de Suriname
op land getild en vandaaruit naar zijn
bestemming gereden.”

Panamakanaal
Meer dan 25 jaar werken er aardwetenschappers bij Boskalis. De ‘grondgroep’,
onderdeel van het Dredging Department, is
zeven man sterk en bestaat uit ingenieursgeologen, geologen en fysisch geografen.
De afdeling wordt ingeschakeld bij moei
lijke aanvragen en problemen tijdens een
klus. Met iedere offerte aanvraag (tender)
levert de opdrachtgever geologische informatie over de ondergrond zoals boorgegevens en seismiek. Die vormen de basis om
in te schatten hoe het werk zo efficiënt
mogelijk uitgevoerd kan worden. Als het
nodig is, wordt er extra onderzoek gedaan.
Bij het baggeren is het belangrijk om te
weten hoe de ondergrond eruit ziet: zand,
taaie klei, verweerd of vast gesteente,
mogelijk zwerfstenen. Die kennis bepaalt
met welke techniek gebaggerd kan worden
en waar de ondergrond zo hard is dat baggeren niet mogelijk is en er met springstof
gewerkt moet worden.
Meulenkamp: “Een goed voorbeeld is de
tender voor het uitbaggeren van het Panamakanaal aan de Pacifische kant. De ondergrond is daar complex met verweerd (kleiig)
en onverweerd gesteente. Met seismiek
kun je de top van het onverweerde gesteente goed bepalen, maar niet de exacte diepte. Want je weet niet precies met welke
snelheid de trillingen door de klei gegaan
zijn. Daar heb je boringen voor nodig.”
Peter Verhoef, senior engineering geologist,

vult aan: “Je moet het weten, want schat
je de hoeveelheid ‘moeilijk’ gesteente te
hoog in, dan wordt je offerte te duur. Gaat
er een machine kapot op een plek waarvan
wij zeiden dat het wel kon, dan is er ook
een probleem. Bij de aanbesteding van het
baggerwerk in het Panama-kanaal zat er
100 miljoen euro tussen de offertes van de
nummers 1 en 2 en nog eens 100 miljoen
tussen 2 en 3. Wij hadden ingeschat dat
veel werk gebeuren moest met ‘boren en
springen’ en werden tweede, terwijl DEME
– die het contract gekregen heeft – een nieuw
boorschip had ontwikkeld met meerdere
boortorens voor het boren en springen. Uiteindelijk bleek het trouwens een moeilijke
klus te zijn.”

Liquefactie
Een klassiek karwei voor een baggerbedrijf
is het aanleggen van nieuw land. Voor de
Tweede Maasvlakte lag het zand bij wijze
van spreken om de hoek, maar vaak moet
verder gezocht worden voor zand van de
juiste kwaliteit. Voor de palmeilanden bij
Dubai is weken gezocht naar geschikt zand;
eerst met seismisch onderzoek, daarna met
boringen. Afstand is een belangrijke factor,
want transport is duur (zo’n 30 procent van
de totale kosten). En nee, woestijnzand
is niet geschikt, want die korrels zijn door
winderosie afgerond en daardoor ongeschikt.
Meulenkamp: “Een ander voorbeeld is Trinidad waar nieuw land gemaakt is voor de
aanleg van een LPG-terminal. Zand is daar
schaars. Er is toen besloten om een stort
van klei te maken met een toplaag van zand.
De LPG-tanks zijn gefundeerd op het vaste
gesteente onder de stort en een bijkomend
voordeel in dit aardbevingsgevoelige gebied
is dat er met klei geen risico is op liquifactie bij een aardbeving. Een degelijke kennis

Een bathymetrische kaart van de zeebodem
rondom het schip.

over geologie en gesteentemechanica is zo
belangrijk voor civieltechnische constructies.”

Chatham Rise
Een nieuw project is Chatham Rise, een
onderzeese rug ten oosten van Nieuw-Zeeland, die met een diepte van 400 meter
ver uitsteekt boven de omliggende oceaanbodem. Bij toeval zijn daar halverwege de
vorige eeuw fosfaatknollen ontdekt. Winning
bleek uit onderzoek enkele jaren daarna niet
rendabel, maar nu is er een nieuw project
opgezet waar Boskalis bij betrokken is.
“Nieuw-Zeeland gebruikt wereldwijd per
hoofd van de bevolking het meeste fosfaat
(kunstmest)”, aldus Erik Schoute, senior
engineer geologist. “Die werd altijd geïmporteerd uit Marokko, maar zelf winnen
begint aantrekkelijk te worden. Wij zijn
ingeschakeld om te kijken of het mogelijk
is om de knollen te winnen door te baggeren,
maar dit is heel diep. Normaal baggeren
gaat goed tot 120 meter diepte en we kunnen op 400 meter een geul graven om een
kabel in te leggen. Maar eigenlijk is dat
laatste nooit nodig. Ons onderzoek richt
zich op de hardheid van de laag waarin
de fosfaatknollen zitten, de hardheid van
de knollen en de locaties met de grootste
concentratie knollen. De knollen winnen
door baggeren is één, maar ze 400 m omhoog
pompen is een nog grotere uitdaging. Het
risico bestaat dat de ze door hun gewicht
als het ware tegen de stroom in naar beneden zakken en dus nooit boven komen.”

Regionale geologie
Chatham Rise is een uitzonderlijk project.
De meeste opdrachten van de grondgroep
zijn rechtlijniger en gaan over de geologie
van de ondergrond, de beste baggermethode,
de risico’s en de zoektocht naar het juiste

In de Perzische Golf komt vaak ‘caprock’ voor, een begrip bij alle baggeraars. Om door deze laag
heen te komen is zwaar materieel nodig. (Beach rock, Kish Island, Iran).

zand voor die speciale opdracht. Verhoef:
“Iedere locatie wordt nauwkeurig bestudeerd,
maar kennis van de regionale geologie is
ook belangrijk. De Baltische Zee aan de
kant van St. Petersburg is bijvoorbeeld lang
een glaciaal meer geweest. Je vindt daar
delta-afzettingen, keileem en plotseling
een berg zand dat uit het smeltende ijs
naar beneden is gezakt. Ken je het grotere
geologische beeld, dan kun je lokale fenomenen beter interpreteren.”
Zand wordt altijd lokaal gezocht. Is het er
niet, dan wordt naar alternatieven gezocht
(denk aan de kleistort bij Trinidad). Maar
voor kustbescherming is naast zand ook

veel hard gesteente nodig. Bij de aanleg
van de Tweede Maasvlakte bijvoorbeeld is
7 miljoen ton steen gebruikt. Gerard Koldewe, de groevespecialist van de groep:
“Veel van de stenen die wij gebruiken komen
uit Noorwegen. Ook bij projecten die verder
weg zijn. Als we de berging van de Costa
Concordia hadden mogen doen, dan waren
de stenen om het schip te stabiliseren ook
uit Noorwegen gekomen. Simpelweg omdat
steen daar goedkoop is. De groeve waar wij
onze stenen vandaan halen ligt vlakbij de
kust. De kade voor de schepen ligt onderaan de berg waaruit de stenen gewonnen
worden. De brokken vallen door een schacht,
waar ook nog energie in opgewekt wordt,
naar beneden en gaan verder via een
lopende band zo het schip in.”

IJsberg
Boskalis heeft een eigen laboratorium waar
gesteenten worden getest op hun sterkte.
Voor Verhoef een van de boeiende kanten
van zijn werk. “Ik heb bij de TU-Delft veel
aan gesteentemechanica gedaan. Toen ik
hier kwam dacht ik: zand en het MiddenOosten; heel spannend zal het geologisch
niet worden. Maar dat is het wel. Wij werken
onder de meest extreme omstandigheden:
op grote dieptes, in gebieden met ijsbergen
die zo diep steken dat de constructies voor
de oliewinning in een gat in de zeebodem
moeten worden aangelegd. En nu het bergingsbedrijf Smit bij Boskalis zit, krijgen
we geologische problemen op te lossen bij
bergingen zoals die van de Costa Concordia.
Hectisch, maar buitengewoon boeiend.”
Het diaklaaspatroon in de graniet geeft belangrijke informatie over de stabiliteit van de helling
waarop de Costa Concordia ligt.

Aukjen Nauta
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Hydraulisch fracken: ‘Hoe en Wat’
Sinds enkele jaren zijn er in Nederland plannen om te gaan boren naar
schaliegas. Schaliegas is aardgas dat opgesloten zit in kleisteenlagen in
de ondergrond, ook wel ‘schalies’ genoemd. Nederland bevat mogelijk veel
schaliegas in verschillende gashoudende lagen. Deze gesteentelagen
bevinden zich op 2 tot 4 km diepte en hebben een lage doorlatendheid.
Daardoor is het gas moeilijker uit het gesteente te halen dan bijvoorbeeld uit
een zandsteen zoals in het Groningen gasveld (‘conventionele gaswinning’).
Twee technieken hebben ertoe bijgedragen dat de afgelopen tien jaar de
productie van schaliegas in de V.S. economisch rendabel is geworden.
Deze technieken zijn horizontaal boren en hydraulisch fracken.
Hydraulisch fracken betekent dat een gashoudende laag wordt opengebroken door
er onder hoge druk water en zand in te
pompen (fig. 1). Naast water en zand
wordt tevens een percentage chemicaliën
toegevoegd aan de frack-vloeistof. De vloeistof bestaat voor 90-96% uit water, 3-9%
uit zand of keramiekkorrels (ook wel de
‘proppant’ genoemd) en 1-3% uit chemicaliën (fig. 2). De zand- of keramiekkorrels
zorgen ervoor dat de gecreëerde scheuren
open blijven na de frack-operatie, waardoor
het gas gemakkelijker naar de put kan stromen. Zonder de korrels zouden de scheuren
na de frack-operatie weer sluiten.

Frack jobs
De chemicaliën zorgen voor i) een vermindering van de wrijving in de boorput, ii) het
vergroten van de viscositeit om het zand en
water in suspensie te houden, en iii) het
tegen gaan van staalcorrosie en omzetting
van gas door bacteriën (biocides). Voor deze

chemische toevoegingen bestaat geen vast
recept en ieder boorbedrijf bepaalt zelf welke
chemicaliën gebruikt gaan worden, maar
wel binnen wettelijk vastgestelde grenzen
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
kst-32849-9.html). Welke stoffen gebruikt
worden hangt onder andere af van de
samenstelling van het gesteente, de diepte
van de laag, de gebruikte boormaterialen
en het zoutgehalte van het geïnjecteerde
water. Dit kunnen tientallen verschillende
chemicaliën zijn.
Cuadrilla, een van de bedrijven die in
Nederland naar schaliegas wil gaan boren,
zegt twee chemicaliën nodig te hebben
voor hun operaties in Nederland. Dit zijn
glutaraldehyde, ter voorkoming van groei
van bacteriën, en polyacrylamyde, ter vermindering van wrijving in de boorput. Ook
stelt het bedrijf dat, afhankelijk van hoe
schoon het water is dat het bedrijf aangeleverd krijgt, een van deze twee (glutaraldehyde) niet nodig zal zijn. Ook al bestaat

de geïnjecteerde vloeistof voor slechts
1-3% uit chemicaliën, toch gaat het om
2-10 m3 chemicaliën per ‘frack-job’. Een
frack-operatie kan uit meerdere frack-jobs
bestaat. Na injectie wordt een gedeelte
(10-40%) van de frack-vloeistof terug naar
het oppervlakte gepompt, de zogeheten
‘productie-vloeistof’. Deze vloeistof is, omdat
het de toegevoegde chemicaliën en stoffen
uit de gesteentelagen bevat, chemisch
afval en moet volgens wettelijke regelingen
worden afgevoerd en gereinigd. In een put
is het mogelijk meer dan 10 frack-jobs uit
te voeren, waarbij iedere keer 400-1500 m3
vloeistof wordt geïnjecteerd.

Ervaringen in de V.S.
Het grootste deel van de tienduizenden
productieboringen in de VS is zonder
incidenten verlopen, maar er zijn ook veel
voorbeelden waar het fout is gegaan. De
grootste boosdoener blijkt het gebrek aan,
of het negeren van, voorschriften en richtlijnen te zijn. Een belangrijke oorzaak van
deze incidenten is een slechte cementatie
van het boorgat. Na het boren wordt een
laag cement aangebracht tussen de stalen
pijp in het boorgat (verbuizing of casing)
en het gesteente (fig. 3). Als deze cementlaag niet goed aangebracht is en niet over
de gehele lengte volledig sluit, kan er bij
het pompen van boor- of frack-vloeistof een
verbinding ontstaan tussen de schalielagen
en ondiepere aardlagen die mogelijk drinkwater bevatten.
In de V.S., waar schaliegas zo’n tien jaar
geleden een grote vlucht heeft genomen en
er ondertussen meer dan 150 duizend putten zijn geboord, werden er op een gegeven
moment meer dan 100 chemicaliën aan de
frack-vloeistof toegevoegd. Inmiddels is
gebleken dat deze niet allemaal nodig
zijn. De gebruikte chemicaliën per put
worden sinds vorig jaar in de V.S. openbaar
gemaakt op de website www.fracfocus.org.
Daarnaast bestaan er niet-chemische
alternatieven, zoals behandelen van het
injectiewater met UV-licht. Het is echter
nog niet bekend of dit toepasbaar is op
grote schaal en kosteneffectief is.

Situatie in Nederland

Fig. 1: Schaliegasboring en proces van hydraulisch fracken van een schalielaag.
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In Nederland valt fracking onder de
bestaande wet- en regelgeving voor gaswinning en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
ziet toe op het naleven van geldende regels.

De techniek van het fracken wordt in Nederland al langer gebruikt voor conventionele
olie- en gaswinning. In totaal zijn meer dan
200 boringen in Nederland gefrackt, zowel
op land als op zee. Geen van deze fracking
activiteiten heeft geleid tot problemen
(www.nogepa.nl). Het Waalwijkveld in NoordBrabant bevat acht boringen die gefrackt
zijn gedurende de jaren negentig. Dit zijn
dus geen boringen voor schaliegaswinning.
In Nederland zijn zowel regelgeving als
toezicht rond booractiviteiten strikter dan
in de VS. Zo moeten de grondwatervoerende
pakketten in Nederland worden afgeschermd
met meerdere casings met cement ertussen
(fig. 3). Afhankelijk van de geologie ter
plaatse gaat het om de eerste 500 tot
1000 meter van het boorgat waar meerdere casings in elkaar zitten. Ook zijn er
strenge regels om oppervlaktevervuiling
van bodem- en oppervlaktewater te voorkomen als gevolg van onvoldoende afgedichte
boorplaatsen of opvangvijvers. Opvangvijvers worden niet gebruikt in Nederland. Dit
houdt in dat niet alle problemen uit de V.S.
te verwachten zijn in Nederland, maar dat
we wel extra alert kunnen zijn en kunnen
leren van hun fouten.
Drukken die worden gebruikt bij het fracken
zijn afhankelijk van de diepte en natuurlijke
spanning in de gesteentelaag en de mineralogische samenstelling ervan. De NAM
past bij een conventionele frack in Nederland drukken toe tussen de 300 en 700
bar (www.nam.nl). Bij schaliegas loopt de
gebruikte druk op tot 1000 bar (Love 2005, Treida - 2010).

Gevolgen
Drinkwater
Er bestaat een kans dat door hydraulisch
fracken een verbinding ontstaat over honderden meters tussen de gashoudende laag
en de drinkwaterhoudende laag, zodat er
gas in het drinkwater terecht kan komen.
Indien de watervoerende lagen dichtbij de
gasvoerende laag liggen (enkele honderden
meters), is dit inderdaad niet uit te sluiten.
Door middel van monitoren van microseismiciteit tijdens fracking in de V.S.

Fig. 2: Voorbeeld samenstelling van de frackvloeistof. | Bron: FracFocus, NAM, NOGEPA

(Marcellus shale) is gebleken dat de fracks
gemiddeld ±100 meter (max. 600 meter)
omhoog groeien vanaf de perforaties in het
boorgat. De hoogte is voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid frack-vloeistof
die geïnjecteerd wordt. In Nederland is de
afstand tussen schaliegas houdende en
zoetwatervoerende lagen vaak meer dan
1,5 km. Het ligt niet in de verwachting dat
fracks dit soort afstanden kunnen overbruggen. Ook kan de hoeveelheid geïnjecteerde
vloeistof aangepast worden om de dimensies van de fracks beperkt te houden. Het is
van groot belang voor zowel het plaatsen
van boringen, het bepalen van de juiste
manier van hydraulisch fracken, als het
inschatten van de seismische risico’s dat
de lokale geologie van tevoren goed onderzocht is, met name wat betreft de aanwezigheid van grootschalige breuken en hun
eigenschappen.
Aardtrillingen
Fracken kan mogelijk kleine aardbevingen
veroorzaken. Bij een schaliegasboring in
het Engelse Blackpool door boorbedrijf
Cuadrilla traden vorig jaar twee keer lichte
aardbevingen op. Onderzoek wees uit dat
hydraulisch fracken hoogstwaarschijnlijk
een nabijgelegen breuk reactiveerde. De
aardbevingen hadden een kracht van 1,5
en 2,3 op de schaal van Richter: duidelijk
meetbaar, maar doorgaans niet voelbaar.
Dit soort seismische activiteit kan optreden
bij verschillende activiteiten in de ondergrond en locatie-specifiek onderzoek is vereist om het risico goed te kunnen bepalen
en vast te kunnen stellen of maatregelen
nodig zijn om de kans op aardbevingen
te beperken. In Groningen wordt jaarlijks
een groot aantal seismische activiteiten
geregistreerd ten gevolge van conventionele
gasproductie; ook bij winning van aardwarmte
(geothermie) kan seismische activiteit
optreden. Een goede methode om seismische activiteit in de gaten te houden is het
monitoren van micro-seismiciteit, waarbij
tijdens hydraulisch fracking en gasproductie
(niet voelbare) seismische activiteit continu
wordt gemeten. Deze methode wordt in de
VS ook gebruikt om hydraulisch fracken te
optimaliseren.
Veiligheid
Er vindt op dit moment op vele plekken in
Europa en de V.S. onderzoek plaats naar de
gevolgen van schaliegasboringen. Zo is de
EPA (Amerikaanse Environmental Protection
Agency) bezig met het grootschalig onderzoek ‘Study of the Potential Impacts of
Hydraulic Fracturing on Drinking Water
Resources’. Deze uitgebreide studie is in
2010 gestart en de eerste resultaten zijn
dit jaar gepresenteerd. In Engeland heeft
de Royal Society het onderzoek ‘Shale gas
extraction in the UK: a review of hydraulic

Fig. 3: Schematische dwarsdoorsnede van een
mogelijke horizontale boring met de boorpijp
(wit), meerdere verbuizingen (grijs), productiebuis (groen), zoetwaterhoudende laag (blauw)
en schalielaag. In het aquifer met drinkwater
bevinden zich drie verbuizingen in elkaar. De
figuur is niet op schaal. Gebaseerd op: MIT
‘Modern Shale Gas Development in the United
States’.

fracturing’ onlangs voltooid. Dit onderzoek
concludeerde dat de meeste risico ligt in verkeerd en gebrekkig boren, en in lekkage en
verspilling bij operaties aan het oppervlak. In
Nederland heeft voormalig minister Maxime
Verhagen (EL&I) vorig jaar een onderzoek
aangekondigd waarin de risico’s en gevolgen
van opsporen en winnen van schalie- en
steenkoolgas zullen worden onderzocht. Hier
valt het frack-proces ook onder. De resultaten van dit onderzoek zullen waarschijnlijk in
de zomer van 2013 bekend zijn.

Samenvatting
Hydraulisch fracken in conventionele
olie- en gasvelden gebeurt al enige tijd in
Nederland maar vooralsnog nog niet voor
schaliegaswinning. De techniek gaat gepaard
met hoge druk (tot 1000 bar) en gebruik
van grote hoeveelheden water samen met
zand en enkele chemicaliën. Mogelijke
risico’s voor vervuiling van oppervlakte en
grondwater door onzorgvuldig behandelen
aan het oppervlak en een slechte manier
van het plaatsen van boringen zijn in
Nederland klein door goede wet- en regelgeving in de Mijnwet en controle wordt
gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen.
Goed onderzoek naar de lokale geologie,
met name wat betreft de aanwezigheid
van grootschalige bestaande breuken, is van
belang voor juiste plaatsing van boringen, het
bepalen van de juiste manier van hydraulisch fracken en inschatten van risico’s van
seismische activiteit.
Mart Zijp & Jan ter Heege
TNO – Petroleum Geosciences, Utrecht
mart.zijp@tno.nl
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.promotie

Edwin Sutanudjaja, op 14 december j.l. gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Spaceborne remote sensing
for groundwater modeling
In areas without ground-based measurements, applications of satellite-based remote sensing for
hydrological studies have received increased attention. Yet groundwater studies, which are very
important for agricultural areas and ecosystems, rarely utilize the benefits of spaceborne remote
sensing.
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In liquid form, groundwater is the largest
accessible source of freshwater. It serves
as an essential source for drinking water
and it supplies water for agricultural and
industrial activities. During times of drought,
groundwater has a crucial role to sustain
water flow in rivers, lakes and wetlands
(and thus supports ecosystem habitat and
biodiversity), and its large natural storage
provides a buffer against water shortage.
Nevertheless, groundwater is known as a
vulnerable resource. In many areas, groundwater is being consumed faster than it is
naturally replenished. Due to climate
change and increased human population,
the pressure upon groundwater resources
is expected to intensify. Hence, monitoring
and predicting groundwater variability and
change are imperative.

Remote sensing
However, assessing groundwater condition
– especially over large areas – is difficult
because it requires large amounts of groundbased measurement data. The most common
way to measure groundwater states is by
measuring groundwater head or level in a
drilled observation well. Yet, in-situ head
measurements are often sparsely distributed
and the coverage of such head monitoring
networks is mostly limited. Consequently,
large-extent groundwater assessments (at
the sub-continental scale and comprising
multiple basins, aquifers and countries)
are still challenging.
During the last decades, spaceborne remote
sensing applications for hydrological studies
have received increased attention due to
their ability to provide spatially and temporally exhaustive maps of hydrological properties. Examples include mapping of global
land surface elevation (SRTM: Shuttle
Radar Topography Mission), precipitation
(TRMM: Tropical Rainfall Measuring Mission)
and soil moisture (AMSR-E: Advanced
Microwave Scanning Radiometer-EOS,

SMOS: Soil Moisture and Ocean Salinity
satellite), as well as global land surface
temperature, vegetation and land cover
(MODIS: Moderate-resolution Imaging
Spectroradiometer). Yet, the use of satellitebased data in groundwater hydrology is still
limited. Up to now, only the mission of
GRACE (Gravity Recovery and Climate
Experiment satellite) is recognized as a
groundwater assessment tool, specifically
to detect groundwater storage dynamics
at a coarse resolution (400 km).

Soil Water Index (SWI)
In my Ph.D. research, we intend to explore
the possibilities of using a satellite-based
soil moisture product – having a better
spatial resolution (50 km) than the GRACE
product – for large-scale groundwater studies. In this research, we used the spatiotemporal maps of Soil Water Index (SWI) –
derived by Vienna University of Technology
(Austria), based on the scatterometer signals from European Remote Sensing (ERS)
satellites. We used the monthly time series
of SWI – which represents the moisture
content of the upper profile soil (≤ 1 m
thickness). Figure 1d is a snapshot of SWI
indicating areas with low soil moisture (dry,
indicated in red) and high soil moisture
(wet, blue) soil conditions.
As a test-bed of this research, we used
the Rhine-Meuse basin (Fig. 1), covering
about 200,000 km2 and supported by
more than four thousands of in-situ
groundwater head time series (Fig. 1c).
In this research, we explore the potential
of using SWI for large-scale groundwater
modeling, specifically in an empirical
Transfer Function-Noise (TFN) model and
a physically-based groundwater flow model
PCR-GLOBWB-MOD.

Groundwater head prediction
In the first part of the thesis, it is shown
that a correlation exists between observed

groundwater head and SWI dynamics. This
is apparent mostly for shallow groundwater
areas (see the example as shown in Fig. 2a).
For deep groundwater areas, the correlation
may become apparent if a time-lag is
considered (indicating the response time
between the moisture in upper soil layers
and groundwater compartments). Given
this correlation, a groundwater head prediction based on SWI should be feasible.
Hence, we performed two exercises in
which SWI time series were used as TFN
model input.
In the first exercise – focusing on forecasting in time – the TFN model parameters
were estimated based on available groundwater head measurements in the period
1995-2000. Subsequently, groundwater
head forecasts were made and validated
in the period 2004-2007. In the second
exercise – focusing on spatio-temporal
prediction – the TFN model parameters
were interpolated by using the global digital elevation map. Using these estimated
parameters, spatio-temporal groundwater
head maps were then made.
Both exercises show good results. Results
of temporal predictions from the first
exercise well reproduce observed head
time series, especially at shallow groundwater locations (see example in Figs. 2b
and 2c). In such areas, groundwater head
fluctuations are dominated by meteorological forcing that is also reflected in SWI
soil moisture dynamics (as shown in the
correlation analysis in Fig. 2a).The spatiotemporal prediction method is able to
predict the head variation in terms of timing and amplitude reasonably well (see
Fig. 2d). However, the absolute value of
the groundwater head is hardly estimated
(as indicated by the bias between observation and prediction, Fig. 2d). This is mainly
due the limited accuracy of the currentlyavailable global digital elevation map
(≤ 16 m).

Fig. 1. The Rhine-Meuse basin used as the study area: The average groundwater head (a) and depth (b) calculated from the PCR-GLOBWB-MOD model;
the head measurement stations used in the study (c); and a snapshot of SWI in August 1995 (d). Figure 1a includes the point x indicating the measurement
station for the graphs in Fig. 2 and the points a, b, c, d, e and f indicating the measurement stations for the graphs in Fig. 3.
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Groundwater flow modeling
In the second part of the thesis we introduce
a large-scale, physically-based and coupled
land surface-groundwater flow model PCRGLOBWB-MOD (1 km resolution).
The coupled model includes a land surface
model part – consisting of two upper soil
layers – and a MODFLOW groundwater
model part – simulating deeper lateral
groundwater flow. The model is built by
using only globally-available datasets such
that it should be applicable to other areas
in the world, including data-poor areas.
The results are promising. The model can
reproduce the observed discharge and
groundwater head reasonably well (see
Fig. 3). Figures 1a and 1b illustrate the
groundwater head and depth calculated
by the model.
We also explored the possibility of using the
remotely-sensed soil moisture SWI time
series to calibrate the PCR-GLOBWB-MOD
model. Here we performed more than three
thousand runs with various parameter sets
and evaluated their results against discharge,
SWI and groundwater head measurements.
From these runs, we conclude that SWI
time series can be used for calibrating
upper soil hydraulic conductivities – which
determine groundwater recharge. Discharge

Fig. 2. Comparison between SWI (red lines) and measured groundwater head (blue dots) time series
(a) for the point x indicated in Fig. 1a. Comparisons between predicted and measured head time (blue
dots) series are also presented: (b) for forecasting using TFN model with prediction time series with
one-month (red line), three-month (yellow line) and four month (black line) head measurement
updates; (c) for forecasting without measurement update (red and black lines respectively indicate
prediction time series and their confidence interval); (d) for spatio-temporal prediction with TFN
model parameters estimated using the global digital elevation model (red line).

measurements themselves should be included
to calibrate the complete model, specifically to constrain aquifer transmissivities and
runoff-infiltration partitioning processes.
Moreover, discharge data can be used to

resolve equifinality of fitting soil moisture
dynamics. The combined calibration
approach using both SWI and discharge
data yielded a model that was able to fit
both soil moisture and discharge, as well
as predicting the dynamics of the ground
water heads with acceptable accuracy.
Although there is still room for improvement, the results of this study show that
with the combination of globally available
datasets and remote sensing products,
large-extent groundwater modeling is within
reach – even for data-poor areas (e.g.
developing countries) and eventually
for the entire globe.
Edwin Sutanjudjaja
Edwin defended his thesis on December 14
Promotor was prof. Marc Bierkens
Further reading:
Sutanudjaja, E. H., van Beek, L. P. H., de Jong, S. M., van Geer,
F. C., and Bierkens, M. F. P., 2011. Large-scale groundwater
modeling using global datasets: a test case for the Rhine-Meuse
basin, Hydrol. Earth Syst. Sci., 15, 2913-2935, doi:10.5194/
hess-15-2913-2011.
Sutanudjaja, E. H., 2012. The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment. Ph.D. thesis, Utrecht University, Faculty of Geosciences,
Department of Physical Geography. URL http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1120-200541/UUindex.html

Fig. 3. Comparisons between measurement data (red) and model output (black): (a) the discharge in
Lobith, located downstream of Rhine; (b) the discharge in Borgharen, located downstream of Meuse;
(c, d, e, f and g) groundwater heads at the locations indicated in Fig. 1a.
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.excursie
NKAM en PGK bundelen krachten

De Pyreneeën-excursie:
Source-to-sink
De Petroleum Geologische Kring (PGK) en de Nederlandse Kring Aardse Materialen (NKAM) hebben
van 22 tot 30 september 2012 een gezamenlijke excursie georganiseerd naar de Pyreneeën. Thema
was source-to-sink, het hele proces van erosie en sedimentatie van bron tot bekken. De excursie werd
geleid door twee docenten aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht, Poppe de Boer en Hans
de Bresser.

Hans de Bresser geeft uitleg over dagzomend mantelgesteente (lherzoliet) bij l’Étang de Lers. | Foto Geert-Jan Vis
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Zoals veel gebergteketens, worden ook de
Pyreneeën geflankeerd door voorlandbekkens
gevuld met flysch- en molasseafzettingen,
de afbraakproducten van het gebergte.
De afbraak van gebergtes en het sedimenttransport naar de bekkens zijn onderdeel
van een toenemend aantal source-to-sink
studies. Dit type studies streeft naar een
holistisch begrip van sedimentaire systemen,
van land tot zee. Als één van de eerste
wijdt de Universiteit Utrecht hier sinds dit
jaar zelfs een geheel bachelor veldwerk in
Noordoost-Italië aan. Een goede reden dus
om een excursie met dit thema te organiseren. Een goede aanleiding ook om de
krachten van de Nederlandse Kring Aardse
Materialen (NKAM) en de Petroleum Geologische Kring (PGK) te bundelen, zoals
gewenst door het Genootschap.

Mantelgesteente
Het eerste gedeelte van deze achtdaagse
excursie werd geleid door Hans de Bresser
en stond in het teken van de Axiale (centrale) Zone van de Pyreneeën. De Pyreneeën
zijn het resultaat van de botsing tussen de
Iberische en Euraziatische platen gedurende de Alpiene orogenese (55-25 Ma). Er
zijn echter in de Paleozoïsche gesteenten,
die nu in Alpiene structuren opgenomen
zijn, ook overblijfselen van de Varistische
orogenese (320-280 Ma) te vinden. De
gesteentepakketten in de axiale Alpiene
dekbladen hellen voornamelijk naar het
zuiden. De hoogste pieken van de Pyreneeën
(Aneto, Maladeta), die bestaan uit granieten
en granodiorieten van Carboon-Perm ouderdom, bevinden zich in deze zone. De pas
bij Port d’Envalira (2408 m) geeft een goed
overzicht van deze bergtoppen en geeft een
indruk van de schaal van de Pyreneese
orogenese en de belangrijkste Franse en
Spaanse domeinen.
Noord van de Axiale Zone – en daarvan
gescheiden door de Noord-Pyreneese
Breukzone (zie fig. p. 18) – ligt de NoordPyreneese Zone. Deze wordt gekenmerkt
door noordwaarts gerichte dekbladen. Daarin
zijn ongeveer 60 fragmenten van mantelgesteente ontsloten. Bij l’Étang de Lers
dagzoomt lherzoliet, een ultramafisch
gesteente (peridotiet) met 40-90% olivijn
en 10-90% ortho- en clinopyroxeen.
De lherzoliet bevat vele pyroxenietbanden
en wordt omringd door Mesozoïsch kalk
gesteente. Er zijn verschillende theorieën
over de manier waarop het mantelgesteente
aan het oppervlak gekomen is. Volgens een
van de recente theorieën zijn er twee typen
lherzolieten die door extensie en korstverdunning gedurende het Vroeg-Krijt dicht
onder het oppervlak zijn gekomen. Vervolgens
zijn ze als tektonische lenzen (T-type) of
als debris flow afzetting (S-type) opgenomen in Mesozoïsche sedimenten (JuraKrijtkalken bij l’Étang de Lers). De Alpiene
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Een gekantelde plooi (San Salvador) in de Sierras Marginales bij Camarasa ten zuiden van de
Montsec thrust. Het gesteente is Mesozoïsch tot Cenozoïsch van ouderdom. | Foto Geert-Jan Vis.

orogenese en latere erosie heeft er vervolgens voor gezorgd dat de lherzoliet in het
gebergte is ontsloten.

Foliaties en lineaties
De Noord-Pyreneese Breukzone loopt aan
het aardoppervlak dwars door Mesozoïsche
kalksteen die gekenmerkt wordt door intensieve ductiele vervorming. In de marmers
zijn dynamische rekristallisatie van calcietkorrels, ductiel gevormde plooien, en foliaties en lineaties goed waarneembaar. Deze
karakteristieken geven aan dat verplaatsing
langs de breuk deels op grotere diepte
(>20 km) heeft plaatsgevonden. De NoordPyreneese Breuk is dus geen scherp breukvlak, maar een brede, ductiel vervormde
zone. Vroeger was het marmer, zoals
gewonnen bij St. Béat, een gewilde bouwsteen, zoals voor het paleis van Versailles.

Tegenwoordig wordt het marmer ter plaatse
verpulverd voor de cementindustrie en
wordt marmer voor de bouw uit China
geïmporteerd…
Een doorsteek door de axiale zone van noord
naar zuid langs de N125/N230 levert een
goed inzicht op in de opbouw van de Pyreneeën. Hans weet op onnavolgbare wijze
het verhaal langs de ontsluitingen op te
bouwen. Zo is aan de verschillende Hercynische foliatiegeneraties in kwartsieten en
phyllieten goed te zien dat de deformatie
en metamorfose steeds sterker worden naar
het zuiden. Bij Bossòst zijn fraaie pegmatietaders ontsloten (intrusieve aders met
grofweg granietsamenstelling) en bij Arres
zijn mooie grote kristallen in de phyllieten
(porfyroblasten) te vinden. Een porfyroblast
is een metamorf mineraal dat groter is dan
de matrix waarin het gegroeid is. Professor

Henk Zwart heeft relaties tussen mineraalgroei en foliaties gebruikt om negen diagnostische criteria voor de timing van deformatie en metamorfose op te stellen.

Bekkens
Verder naar het zuiden is het Maladeta granietmassief (277 Ma) ontsloten. Batholieten
vormen ca. 20% van de ontsloten gesteenten
in de kern van de Pyreneeën. De granieten
zijn licht van kleur, bestaan voornamelijk
uit kwarts, plagioklaas, K-veldspaat en
biotiet, en zijn het gevolg van het op grote
schaal opsmelten van de korst gedurende
het Carboon.
Des te verder naar het zuiden, des te vlakker is de helling van de zuidwaarts gerichte
overschuivingsbreuken. Hier bevindt zich
de Zuid-Pyreneese Zone met voornamelijk
Mesozoïsche en Cenozoïsche afzettingen.

Dit is het domein van sedimentoloog Poppe
de Boer. Hij leidde ons langs vele fraaie
ontsluitingen in de Tremp-Graus, Ainsa en
Ager bekkens. Deze bevinden zich op de
zuidwaarts schuivende dekbladen van de
Pyreneeën. De over elkaar schuivende dekbladen vormen de bekkengrenzen.
In deze bekkens liggen terrestrische en
mariene sedimentaire sequenties afgezet
tussen het Laat-Krijt en het Oligoceen. De
oudste afzettingen worden gevormd door
de Arèn Groep. Het zijn kwartszandstenen
die waarschijnlijk afkomstig zijn van het
destijds in het zuidoosten gelegen Catalaans
Massief nabij het huidige Barcelona. De
zandstenen zijn afgezet door een fluviatiel
systeem dat in de toenmalige zee uitkwam
(een extensie van de Golf van Biskaje). Bij
Castel de Llorda zijn fraaie deltaïsche series
in deze groep ontsloten met prachtige delta-

front foresets en rudisten in lagunaire
afzettingen. De zandsteen is licht van kleur
door het ontbreken van mineralen uit de
Pyreneeën, die immers nog gevormd moesten worden.
Als gevolg van de vorming van de Pyreneeën
ontstaan aan de noord- en zuidzijde voorlandbekkens. In het zuiden worden deze
gevuld met voornamelijk fluviatiele sedimenten van de Tremp en Ager Groepen.
De Tremp Groep bevat de eerste afbraakproducten van de Pyreneeën, voornamelijk
zwarte metamorfe gesteentefragmenten
uit de axiale zone. De afzettingen worden
gekenmerkt door rode en paarse kleuren
als gevolg van de aride terrestrische
omstandigheden (wadi-milieu) tijdens het
ontstaan. Interessant in de Tremp Groep
zijn o.a. de terminal lobes die kenmerkend
zijn voor de aride omstandigheden. Het water
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infiltreerde en verdampte onderweg, zodat
er niets over bleef; de transportcapaciteit
verdween en het sediment werd gedumpt.
Verder vond tijdens afzetting van de Tremp
Groep het Paleoceen-Eoceen Thermal
Maximum (PETM) plaats. Als gevolg van het
massaal instabiel worden van gashydraten
nam het atmosferisch CO2 gehalte toe, wat
het broeikaseffect versterkte en voor hogere temperaturen en meer neerslag zorgde.
Hierdoor werd grover sediment van een
lichtere kleur aangevoerd, wat nu duidelijk
herkenbaar is in ontsluitingen.

De genoemde groepen worden aan de
bovenzijde afgesneden door een discordantie
die zich aan de basis van de Montañana
Groep bevindt. De groep bestaat uit een
megafan-systeem met conglomeraatwaaiers,
vlechtende rivieren, meanderende rivieren,
overstromingsvlaktes en een marien equivalent verder naar het westen. De groep
bevat veel fijnkorrelig sediment afkomstig
van Mesozoïsch moedergesteente. Dit wijst
erop dat ook de Mesozoïsche gesteenten
nu aan het oppervlak terecht zijn gekomen
als gevolg van de gebergtevorming.

Transgressie

Kustlijn

Tijdens het Vroeg Eoceen ontstond door
de versnelde daling van het zuidelijke voorlandbekken meer accommodatieruimte
dan met sediment kon worden opgevuld; er
vond een transgressie plaats. De zee kwam
het gebied rond Tremp binnen en voornamelijk mariene sedimenten werden afgezet
(Ager Group). Door voortgaande opschuiving
langs de Montsec thrust (nu nog duidelijk
te herkennen in de Montsec kloof) ontstond
een hoog in de binnenzee waarlangs carbonaat shoals ontstonden (Alveolina Formatie).
In de Ager Groep zijn verder ook kustafzettingen met alles wat daar bij hoort terug te
vinden (o.a. hummocky cross stratification,
herring bone structures, oesterbanken met
cross bedding).

Bij Castillo de Fantova bevindt zich de
Campanúe Alluvial Fan, waarin een vrijwel
verticale, 60 m dikke scheiding te zien is
tussen mariene en fluviatiele afzettingen.
De kustlijn heeft hier ongeveer 100.000 jaar
lang op dezelfde locatie gelegen. Dit ongebruikelijke fenomeen wordt door Poppe
verklaard door de aanwezigheid van een
synsedimentaire, actieve anticline in de
ondergrond. Deze anticline is weer het
gevolg van plooiing van de ondergrond door
deep-seated thrusting tijdens het verschuiven van dekbladen.
Verder naar het westen ligt het Ainsa Bekken
dat voornamelijk met mariene afzettingen
is opgevuld. Het bekken was met ca. 100 m
niet diep. Een groot deel van de opvulling
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bestaat uit schalie met her en der, in brede
stroken gebundelde, turbidietsystemen. De
turbidieten liggen mogelijk in door synclines
gevormd paleoreliëf veroorzaakt door beweging van de onderliggende dekbladen. De
vaak goed ontsloten turbidieten vertonen
aan de onderzijde toolmarks die aangeven
dat de bewegingsrichting naar het noordwesten was. Ook zijn kruipsporen zichtbaar
die gevormd zijn in kleirijk sediment voordat de turbidiet er overheen kwam.
Een grote excursie zoals deze heeft een
meerwaarde ten opzichte van kortere
excursies omdat het gehele systeem op
geïntegreerde wijze getoond kan worden.
Voordeel hierbij is wel de relatief kleine
schaal van de Pyreneeën. Het is mooi om
te zien hoe de metamorfe en stollings
gesteentes van de axiale zone terugkeren
als sediment in de afzettingen in het voorlandbekken in het zuiden. Later vielen ook
de Mesozoïsche gesteenten ten prooi aan
afbraak door de elementen, zoals aan de
sedimenten in de Montañana Groep te zien
is. Al met al was dit een combi-excursie
die zowel op inhoudelijk als sociaal vlak
zeer geslaagd was.
Geert-Jan Vis en Jan ter Heege –
TNO-Geologische Dienst Nederland

.in memoriam
Ruud Schüttenhelm: Geen zee te hoog
Op 7 oktober overleed Ruud
Schüttenhelm in zijn woonplaats
Santpoort-Zuid. Ruud studeerde
van 1962-1969 geologie aan de
Universiteit van Utrecht met als
hoofdrichting sedimentologie.
Aansluitend startte hij zijn promotieonderzoek binnen de Vakgroep
Paleontologie/Stratigrafie; daarnaast was hij van 1971 tot 1973
wetenschappelijk medewerker bij
de afdeling Algemene Geologie
van de Universiteit Utrecht. Op
13 oktober 1976 promoveerde
Ruud bij professor C.W. Drooger
op de thesis “History and modes
of Miocene carbonate deposition
in the interior of the Piedmont
Basin, NW Italy”. Tijdens de promotie sprak professor Drooger zijn
lof uit over de bijna onmogelijke
taak helderheid in de kalkafzettingen te brengen, een opdracht die
Ruud echter tot een goed einde
had weten te brengen. Van 1974
tot 1976 was hij in dienst van de
Deutsche Texaco oliemaatschappij
in Wietze, Noord-Duitsland.
Op 1 juli 1976 trad Ruud als hoofd
van de afdeling Marine Geologie
in dienst van de Rijks Geologische
Dienst. Naast zijn leidinggevende
taak nam Ruud de redactie van
The Quaternary History of the North
Sea op zich, een uitgave ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan
van de Universiteit van Uppsala,
waaraan instituten en geologische
diensten van vrijwel alle landen
rond de Noordzee een bijdrage
hebben geleverd. De uitgave verscheen in 1979 en gaf een waardevol inzicht in en overzicht van
de toen aanwezige kennis. Tussendoor zag Ruud kans om in 1980
een kaart met de oppervlaktesedimenten van het Nederlands deel
van de Noordzee te publiceren.
Samen met Nio Swie-Djin (Univ.
Utrecht) en Tjeerd van Weering
(NIOZ) organiseerde hij het IAS
Symposium “Holocene Marine
Sedimentation in the North Sea
Basin” gehouden op Texel (1979),
en nam hij samen met bovengenoemden de redactie op zich van
IAS Special Publication nr. 5
Holocene Marine Sedimentation
in the North Sea Basin.

In 1980 werd Ruud wetenschappelijk leider van een groot internationaal project (ESOPE) dat ten
doel had de mogelijkheden te
bestuderen voor de opberging van
hoogwaardig radioactief afval in
de oceaanbodem. In het kader
van dit onderzoek leidde hij een
aantal nationale en internationale
oceaanexpedities met de Nederlandse onderzoekingsvaartuigen
Hr. Ms. ‘Tydeman’, het MS ‘Tyro’
en met het Franse schip RV
‘Marion Dufresne’ naar de Great
Meteor Oost Abyssale Vlakte en
de Nares Abyssale Vlakte, beide
in de Atlantische Oceaan. Vooral
de expeditie met de Marion Dufresne was een niet geringe opdracht
met wetenschappers en technici
uit zeven verschillende landen en
een groot aantal instituten. Dit
project is voor de afdeling Mariene
Geologie een grote stimulans
geweest voor ontwikkeling van
geavanceerde apparatuur en kennis
voor onderzoek van de oceaanbodem. Onder Ruuds leiding heeft
de afdeling Mariene Geologie in
de loop der jaren eveneens onderzoek uitgevoerd in het Antarctisch
en Arctisch gebied en in vrijwel
alle oceanen en zeeën daar tussen.
In die periode verkreeg de Marien
Geologische afdeling van de RGD
internationaal aanzien en bekendheid.
Mede dankzij Ruuds internationale contacten, zoals via lidmaat-

schappen van Friends of The
Quaternary of the North Sea en de
Quaternary Research Association,
kwam in samenwerking met de
Britse Geologische Dienst de
uitvoering van de 1:250.000
overzichtskartering van het Nederlands deel van de Noordzee tot
stand en daarmee de opzet van
een gezamenlijke lithostratigrafie
van het Kwartair van de Zuidelijke
Noordzee.
Ruud stond voortdurend op de
barricaden om de afdeling te verdedigen tegen bureaucratische
regelgeving en aanvallen op het
mariene territorium, waarbij zijn
motto was: “Ik zorg er voor dat
jullie je werk kunnen doen.” Geen
zee ging hem daarbij te hoog.
Na de overgang van de Rijks Geologische Dienst naar het Instituut
voor Geowetenschappen-TNO heeft
Ruud zich, naast het bevorderen
van internationale samenwerking,
onder meer bezig gehouden met
de dynamiek van de zeebodem,
met name de mobiliteit van zandgolven in het kustgebied en de
processen van methaangasventila-

tie vanuit de diepere ondergrond
naar het zeebodemoppervlak.
Ruud stònd voor zijn mening en
had een fenomenaal geheugen,
zoals blijkt uit de volgende anekdote: “Tijdens een bezoek aan
een Italiaans restaurant in Edinburgh zag hij een schilderij hangen
en wees de restauranthouder erop
dat het in een bocht van de weg
was ergens in Zuid-Italië, maar
dat het verkeerd om was geschilderd. Toen de restauranthouder
van zijn verbazing was bekomen,
vertelde hij deze dat het schilderij
van een foto was nageschilderd
en dat de foto verkeerd om was
afgedrukt”!
Met Ruud verliezen we een markante persoonlijkheid die zich
heeft ingezet voor zowel de positie
van de mariene geologie als de
medewerkers rondom hem.
Cees Laban, Jan Ebbing, Tjeerd
van Weering, Ad van der Spek

.oproep
Subsidie Stichting
Dr. Schürmannfonds
Het Bestuur van de Stichting
Dr. Schürmannfonds roept bij
deze nogmaals gegadigden op
voor een subsidie van het Fonds
voor het jaar 2013.

aan de secretaris van de Stichting.
Stukken (bijlagen), die bij uitzondering per post worden verzonden,
dienen in zesvoud te worden aangeleverd.

Een uitgebreide beschrijving
van de mogelijkheden van het
Dr. Schürmannfonds staat in
Geo.brief 7.

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

Een genummerd aanvraagformulier
voor subsidie is bij de secretaris
van de Stichting verkrijgbaar. Dit
formulier moet, voorzien van de
nodige bijlagen, vóór 1 januari
2013 digitaal worden toegestuurd
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.provincie utrecht
Fietsen door verdwenen rivieren in Bunnik
Sinds enkele jaren werkt de provincie Utrecht aan een serie boekjes met aardkundige fietsroutes.
Na eerdere delen over Houten en
de Utrechtse Waarden (het gebied
rond IJsselstein en Montfoort) is in
september 2012 een boekje verschenen over de gemeente Bunnik.
Het boekje geeft een inleiding
over het ontstaan van de omgeving
rond de Kromme Rijn, waar de
gemeente Bunnik middenin ligt.
Vervolgens worden twee fietsroutes
beschreven (19, resp. 13 km lang)
die desgewenst te combineren zijn
tot één langere tocht.

Fossiele meanderbochten
De Kromme Rijn loopt van Wijk bij
Duurstede tot de stad Utrecht en is
een deel van de oude loop van de
Rijn toen de rivier uitmondde bij
Katwijk aan Zee. Het landschap
van de Kromme Rijnstreek maakt
deel uit van het Nationaal Landschap Rivierenland en wordt gekenmerkt door een goed bewaard
gebleven fluviatiele morfologie. Er
zijn stroomruggen te zien (hoger
gelegen, zandige, voormalige rivierlopen); er zijn fraaie voorbeelden te
vinden van zowel actieve als fossiele meanderbochten, inclusief kronkelwaardreliëf en een al-dan-niet
opgevulde restgeul.
Maar er zijn ook minder bekende
morfologische fenomenen aanwezig, zoals een stelsel van fossiele
komontwateringsgeulen. Bijzonder

aan dit stukje Holoceen rivierenlandschap is de invloed van de
Pleistocene ondergrond. Dekzand
uit de laatste ijstijd ligt vaak maar
enkele meters onder het maaiveld
en op sommige plekken dagzoomt
het zelfs. Dit uit zich in de wijde
fossiele meanderbochten die tussen Bunnik en Zeist in het landschap zichtbaar zijn en eiken-beukenbossen op dagzomende dekzandruggen middenin het kleiige
komgebied van Langbroek.

Fietsrecreanten langs de Langbroekerwetering.
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Boomgaarden
De fietsrouteboekjes zijn oorspronkelijk een initiatief van het
Landschap Erfgoed Utrecht en
zijn geschreven om een groter
publiek kennis te laten maken
met de ondergrond en het belang
hiervan voor de inrichting van
het landschap door de mens. De
boekjes en de routes zijn bedoeld
om de fietser het landschap als het
ware ‘te leren lezen’. Dit gebeurt
volgens een vast stramien van
afstappunten. Daar worden de
fietser vragen gesteld als: ‘Waar
sta ik?’, ‘Wat zie ik?’ en ‘Wat is
dat?’. Zo wordt hij/zij uitgenodigd
om goed te kijken naar het landschap, bijzonderheden waar te
nemen en vervolgens na te denken
over hoe dat zo gekomen is. Het
boekje helpt hem daarbij door
een uitgekiende combinatie van
beeldmateriaal. Er wordt gebruik
gemaakt van bewerkte hoogtebeelden (afgeleid uit het Algemeen
Hoogtebestand Nederland), historisch beeldmateriaal en recente
foto’s. De historische beelden zijn
afkomstig uit het Utrechts Archief.
Aparte kaders besteden aandacht
aan de geschiedenis van de verschillende dorpen in de gemeente
Bunnik, alsmede aan de Romeinse
Limes en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, die beide door het
gebied lopen. Ook wordt stilgestaan bij enkele streekgebonden
landschapskenmerken, zoals het

verkavelingspatroon, het lokale
grondgebruik en de ridderhofsteden
langs de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering. Steeds wordt
geprobeerd om de relatie te leggen
tussen het zichtbare landschap en
de ondergrond ter plaatse. Zo wordt
bijvoorbeeld de blokverkaveling
op de zandige fossiele stroomruggen vergeleken met de strokenverkaveling in het kleiige komgebied
van Langbroek. En blijken de vele
appel-, peren- en kersenboomgaarden in het gebied gerelateerd
te zijn aan de aanwezigheid van
een zandige bodem.
Het boekje is gemaakt in opdracht
van de gemeente Bunnik. Naast
Landschap Erfgoed Utrecht hebben TNO – Geologische Dienst
Nederland, de Universiteit Utrecht
en Bureau het Leege Land zorg
gedragen voor de inhoud van het
boekje. Het is 52 bladzijden dik
en bevat een uitvouwbare routekaart. Het heeft een ringbandje
en is gedrukt op watervast papier,
zodat het zeer praktisch is in
gebruik onderweg. Het boekje
kost € 4,95 en is verkrijgbaar bij
de lokale boekhandel, VVV of te
bestellen bij Landschap Erfgoed
Utrecht (http://www.landschaperf
goedutrecht.nl/ons-werk/recreatie/
fietsen).
Jeroen Schokker
TNO - Geologische Dienst Nederland

Hoogtekaart van het stelsel van komontwateringsgeulen bij
kasteel Beverweert.

.in memoriam
Dr. H.J. Veenstra
Op 8 oktober 2012 is dr. Hemmo
Veenstra op 84-jarige leeftijd in
zijn woonboerderij te Nietap
(Drenthe) overleden.

Geboren en geschoold in Groningen,
ving hij aan met studeren aan de
T.H. Delft. Die studie maakte hij
niet af; hij zwaaide om naar Geologie in Leiden. Hij behaalde het
doctoraal examen te Leiden en in
1959 trad hij in dienst van het
Geologisch Instituut te Groningen
bij de onderzoeksgroep van prof.
Kuenen en prof. Van Straaten.
Hij promoveerde aldaar in 1963
op bryozoa in het Nederlandse
keileem. Maar sedimentanalyse
bleef zijn specialisme, met name
het zandtransport langs de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden. Wandelingen op de
eilanden: met Hemmo kwam je
nooit ver, maar je liep altijd wel
een heel eind. Dat kwam omdat
hij altijd en overal zandmonsters
nam. Heel systematisch, bij iedere
kilometerpaal bij de laagwaterlijn,
de hoogwaterlijn, de voet van de
duinen, en soms ook op verschillende plekken in de duinen. Hij
was dan ook een enthousiast lid
van de Waddenvereniging, waarvoor

hij met medeauteurs het boek de
“Waddenzee: Natuurgebied van
Nederland, Duitsland en Denemarken” heeft geschreven in 1977.
Lang voordat dit gebied de UNESCO World Heritage status verkreeg.
Gaandeweg nam hij in Groningen
ook een groot gedeelte van het
pre-kandidaatsonderwijs geologie
op zich. Generaties studenten
herinneren zich zijn montere,
nuchtere, met nauwkeurigheid en
grote inzet gebrachte, colleges en
veldwerkbegeleidingen. Een van
de laatste betrof het areaal bij
Smilde, waaruit Vermaning zijn
vuurstenen zou hebben verzameld.
Iedereen kende hem als een persoon met een geweldig gevoel voor
humor. Zijn motto was: Geologie
is het meest simpele vak dat er
bestaat maar dat vertellen we niemand, want anders wil iedereen
het studeren en we willen het wel
een beetje exclusief houden.
Hemmo werd door velen beschouwd
als de ‘prettige factor’ en de
spreekwoordelijke leermeester

tijdens en na hun studie aan de
RU Groningen. Hemmo had een
encyclopedische kennis m.b.t.
vele onderwerpen en over allerlei
specialismen binnen de Geologie
kon hij je mooie anekdotische bijzonderheden te vertellen. Zelf was
hij er trots op dat hij in het boek
‘Ruisend gruis’ (W.F. Hermans,
1995) had gefigureerd als hoofdassistent Dr. Ulbo Rombouts.
In het KNGMG-jubileumboek, in
maart uitgekomen, schreef hij de
geschiedenis van de universitaire
Geologie te Groningen, zijn lust
en zijn leven. Hij was tot aan zijn
overlijden actief lid van diverse
geologische verenigingen. Nu is
Hemmo Veenstra zelf historie
geworden, maar zijn collega’s en
leerlingen gedenken hem met
grote waardering.
Bovenstaande is een compilatie van
bijdragen van Bert Boekschoten,
VU Amsterdam en, namens de
familie en oud-studenten,
Hans Pietersen, Houten

.boekbespreking
Erop uit – geologie en botanie hand in hand
Natuurhistorisch Museum Maastricht • Langs mijnen en groeven.
10 natuurrondwandelingen door
Zuid-Limburgs mijnverleden •
143 + i pp. • Uitgever: Uitgeverij
TIC, Maastricht • ISBN/EAN 97890-78407-94-2 • Prijs € 12,50
Om maar meteen met de deur in
huis te vallen: dit boekje in pocketformaat (11 x 20 cm), met een
enigszins weerbarstig kaftje, is
heel aardig, hoewel het een beter
bekkende titel (Langs groeven en
mijnen) had verdiend en qua taalgebruik en feitelijke inhoud toch
wat steekjes laat vallen. Dat laatste geldt met name voor geologie
en paleontologie. Het boekje is
verdeeld in tien hoofdstukken
(wandelingen wel te verstaan), die
de lezer voert langs de zinkmijnen

rond Moresnet, door het zuidelijke
en noordelijke Geuldal, door het
Wormdal, over de St. Pietersberg,
door de Schinveldse bossen, langs
de Geleenbeek, over de Brunssummerheide, door de Eijsder
Beemden en door het Savelsbos.
De inleiding (‘De geologische
geschiedenis van Zuid-Limburg’)
laat een aantal steken vallen.
In het stratigrafische schema
op pagina’s 8 en 9 bijvoorbeeld
worden alle laagpakketten uit het
Laat-Krijt tot het ‘Maastrichtien’
gerekend (wat absoluut niet zo
is). De libel Meganeuropteris uit
het Laat-Carboon heet toch echt
Meganeura, en die naam hoort
cursief. Mosasaurus is inderdaad
verwant aan slangen, maar zeker
niet aan krokodillen; de wetenschappelijke naam (die ook nog

eens cursief gedrukt had moeten
worden) is foutief gespeld (Prognathodon saturator). Dat vuursteen
maar op ‘enkele plekken in Europa’ (p.20) voorkomt is eveneens
niet correct; zo goed als alle kalksteenpakketten van noordelijk
Ierland tot in Europees Rusland
zijn vergeven van vuursteen, in
allerlei vormen en kleuren.
Naast dit soort feitelijke onjuistheden zijn er ook redactionele
fouten. Namen van dieren en
planten bijvoorbeeld, ook fossiel,
moeten cursief.
Simpele spelfouten hadden gesignaleerd moeten worden. Positief
is dat de wandelingen zelf heel
nauwgezet zijn weergegeven, met
een scherp oog voor detail. Verdwalen is zo goed als uitgesloten;
zijpaadjes, en zijpaadjes daar

weer van, worden klip en klaar
opgesomd. Mocht het toch even
lastig worden onderweg, dan helpt
de goede kaart om het beginpunt
van de wandeling terug te vinden.
De relatie geologische ondergrond/
typische vegetatie wordt over het
algemeen duidelijk uitgelegd en
met voorbeelden geïllustreerd.
Kortom: een aanrader voor de
enthousiaste wandelaar met oog
voor zowel de ‘dode’ als de levende natuur en de onlosmakelijke
band daartussen. De prijs klopt
zeker! Voor verbetering vatbaar
is het relaas over de geologische
wordingsgeschiedenis van het
zuidelijke deel van de provincie
Limburg. Een dankwoord zou
eveneens niet misstaan hebben.
John W.M. Jagt
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.oproep

.agenda

Oproep Escherprijs

11 januari 2013
Specialistenserie Museon, Den
Haag. Het ontstaan van de Nederlandse kustvlakte, door Peter Vos.
Info: www.museon.nl

Het KNGMG kan jaarlijks een prijs
uitreiken voor de beste afstudeerscriptie van studenten van een
Masteropleiding Aardwetenschappen, de Escherprijs.
De sluitingsdatum voor de Escherprijs 2012 is 31 januari 2013.
Een uitgebreide beschrijving
van de prijs kunt u vinden in
Geo.brief 5.
Scripties kunnen digitaal en als
papieren versie opgestuurd wor-

den (indien papier dan twee
exemplaren).
Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag
Email: kngmg@kiviniria.nl

.overlijdensbericht
Prof. Dr H.J. Zwart
Op 18 november 2012 is overleden
Prof. Dr. H.J. Zwart, emeritus
hoogleraar van de Universiteit
Utrecht, Universiteit Leiden en
Universiteit Aarhus. Voor vele stu-

denten en promovendi is hij een
inspirerend leermeester geweest.
In het volgende nummer van de
Geo.brief zal een In Memoriam
voor prof. Zwart verschijnen.

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
Specialistenserie Museon, Den
Haag. Nederland kort na het jaar
nul, door archeoloog prof. Dr Arjen
Bosman. Info: www.museon.nl
20 januari 2013
Lezing in Geologische Museum
Hofland: Dinosauriers uit Jemen,
door Anne Schulp (NHM Maastricht). Info: www.geologisch
museumhofland.nl
25 januari 2013
Specialistenserie Museon, Den
Haag. Toen Europa nog bijna
tropisch was, door dr. Appy Sluijs.
Info: www.museon.nl

1 februari 2013
Specialistenserie Museon, Den
Haag. Wat deed Claudia van
Delflandia 2000 jaar geleden in
Midden-Delfland?, door Jean Paul
Bakx. Info: www.museon.nl
8 februari 2013
Specialistenserie Museon, Den
Haag. Archeologie vanuit het
vliegtuig, door dr. Willy Metz.
Info: www.museon.nl
10 februari 2013
Leidse Winterlezingen, Naturalis,
Leiden. Gletsjers en de zeespiegelstijging, door Paul Leclercq. Info:
http://rijnland.gea-geologie.nl/lwl
17 februari, 2013
Lezing in Geologische Museum
Hofland: Zoektocht naar vroegere
orangs en mensen op Java, door
Paul Storm (Hogeschool Rotterdam). Info: www.geologisch
museumhofland.nl
17 maart, 2013
Lezing in Geologische Museum
Hofland: Over fossiele walvisachti-

.personalia
Nieuwe leden
T. Behrends
F. Berding
I.E. van Gelder
P. Kaskes

Professor Zwart (midden) tijdens de voorbereidingen van de Alpenexcursie
van deze zomer.

Oude jaargangen gezocht
Het Netherlands Journal of Geosciences (voorheen Geologie en
Mijnbouw) zoekt oude jaargangen
(1931 - 1959) om te scannen,
zodat die nummers digitaal
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beschikbaar worden.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met Jeroen Schokker
(jeroen.schokker@tno.nl;
tel. 088-8664887).

Overleden
Prof.dr. H.J. Zwart

.universiteiten
Afgestudeerden

.Geologie en Mijnbouw

L.M. Kleipool
F.A. Vermeulen

Universiteit Utrecht
Aug.-nov. 2012
F. van den Berg
A. Dangremond
F. Hoogland
I.F. van Namen
R.P.J. Pijnenburg
R.C. Terwisscha van Scheltinga
M.E. van Zalinge
A.L. Zuijdgeest
J. Kwee
P. Penninkhoff

M.A.P. Koolschijn
E. van der Schee
M. Fischer
M.J. Olivier

Universiteit van Amsterdam
December
C. Teeven
M. van Veelen
A.T. Henstra
M.E. de Vries
P. Romeijn
S.T. Leek

.internet
gen, dieper duiken en sonar, door
Klaas Post (NHM Rotterdam). Info:
www.geologischmuseumhofland.nl

Water Resource Management,
Barcelona. Info: www.aquacon
soil.org

7-12 april 2013
European Geoscience Union
General Assembly, Vienna, met
sessies over geoarcheologie medegeorganiseerd door de VU-Amsterdam. Info asembly: www.egu.eu,
voor de geoarcheologische sessies:
Sjoerd Kluiving: s.j.kluiving@vu.nl

21 april, 2013
Lezing in Geologische Museum
Hofland: De Noordzee als schatkamer voor paleontologie en
archeologie van het IJstijdvak,
lezing door Dick Mol (NHM). Info:
www.geologischmuseumhofland.nl

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

23-28 april 2013
Basalt 2013. Gorlitz, Germany.
Info: http://www.senckenberg.de/
root/index.php?page_id=15387&
preview=true
27 en 28 april 2013
Tentoonstelling Minerant 2013,
Antwerpen, België. Info: www.
minerant.org/MKA/minerantnl.html
Zie ook Geo.brief 7

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: http://www.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 – Integrated Ocean Drilling Programme: 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: www.ncl.tudelft.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

. colofon
Geo.brief is een gezamenlijke uitgave
van het Koninklijk Nederlands Geologisch
Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG)
en het NWO gebiedsbestuur voor Aarde
en Levenswetenschappen (NWO-ALW).
Verschijnt 8 maal per kalenderjaar
ISSN 1876-231X
E-mail redactie: annatext@wxs.nl
Redactie: Dr. W.E Westerhoff (TNO, Utrecht),
(KNGMG), hoofdredacteur
Drs. F.S. van Schijndel-Goester (KNGMG)
Drs. R. Prop (NWO-ALW)
G.J. Venhuizen M.Sc.
Eindredactie: Drs. A. Nauta, annatext@wxs.nl
Vormgeving: GAW ontwerp en communicatie
Gen. Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
tel. 0317 425880; fax 0317 425886
e-mail: hh@gaw.nl
Druk: Drukkerij Modern, Bennekom
Kopij/verschijningsdata 2013 onder voorbehoud
Nr. 1
5/1
14/2
Nr. 2
15/2
27/3
Nr. 3
29/3
9/5
Nr. 4
10/5
20/6

Kosten lidmaatschap van het KNGMG
72,50 gewoon lid
50,– AiO/OiO
19,25 studentlidmaatschap
Het lidmaatschap is inclusief de Geo.brief en
het tijdschrift Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.
Opzegging dient drie maanden voor het einde
van het kalenderjaar te geschieden.
Deze Geo.brief wordt verspreid aan alle
leden van het KNGMG en tevens naar
ca. 300 geadresseerden van NWO-ALW.
Losse abonnementen zijn niet mogelijk.
Advertenties: Voor het plaatsen van advertenties kunt u contact opnemen met het Bureau
van het KNGMG, tel. 070 3919892, e-mail:
kngmg@kiviniria.nl, of met het Grafisch Atelier
/ Uitgeverij Blauwdruk, tel. 0317 425880,
e-mail: hh@gaw.nl
Jrg. 2011: Tarieven bij eenmalige plaatsing
2/1: 1.450,– 396 x 255 mm (midden)
1/1: 975,–
188 x 255 mm (achter)
1/1: 625,–
188 x 255 mm
1/2: 350,–
188 x 125, 90 x 255 mm
1/4: 210,–
188 x 60, 90 x 125 mm
1/8: 154,–
188 x 25, 90 x 60 mm
Bedragen ex. 19% btw

(Wijzigingen voorbehouden)

Oplage: 1400

Hoofdbestuur KNGMG
Dr. M.J. de Ruig, voorzitter
Drs. B.M. Schroot (TNO), secretaris
Dr. E. Ufkes, penningmeester
Dr. H. de Bresser (UU)
Dr. A. Lankreijer (VUA)
Drs. F.S. van Schijndel-Goester
Dr. J.M.C.M. Schreurs
Secretariaat KNGMG
Postbus 30424, 2500 GK Den Haag
tel: 070 3919892 / fax: 070 3919840
e-mail: kngmg@kiviniria.nl
postbanknummer 40517 tnv KNGMG Den Haag
Adres NWO-ALW
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Postbus 93510, 2509 AM Den Haag
tel: 070 3440 619 / fax: 070 3819033
e-mail: r.prop@nwo.nl
Bestuur NWO-ALW
Prof.dr.ir. J.T. Fokkema (voorzitter)
Prof.dr. M.J.R. Wortel (vice-voorzitter)
Prof.dr. L. Dijkhuizen (vice-voorzitter)
Dr.ir. S. Heimovaara
Prof.dr. B.J.J.M. van den Hurk
Prof.dr. M. Oitzl
Prof.dr.ir. I. Rietjens
Prof.dr. N.M. van Straalen
Prof.dr.ir. H.J. de Vriend

december 2012 Geo.brief

23

Uitzicht vanaf Col de la Core (1395 m), Franse Pyreneeën. Devoon kalksteen in een noordwaarts gericht dekblad in de Noord-Pyreneese Zone. | Foto Geert-Jan Vis

