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De afgelopen maanden is weer dui-
delijk geworden dat de belangstel-
ling voor ons vakgebied stijgt. Dat 
is mooi, maar het stelt ons ook voor 
een uitdaging. De bezorgde, mondige 
burger netwerkt en zoekt zijn infor-
matie op het internet. Vervolgens 
stelt hij kritische vragen aan over-
heid en politiek. Vroeg of laat dienen 
wij die vragen te beantwoorden. 
Maar hoe doe je dat zo duidelijk 
mogelijk met behoud van de beno-
digde mate van complexiteit? De 
aardkorst is immers zo grillig en 
variabel.
Wij denken en spreken altijd in 
modellen, noodzakelijke simplifica-
ties van de werkelijkheid. Elke voor- 
stelling die wij onszelf maken van 

de opbouw van een stukje onder-
grond is een model. Neem nou het 
geval van een breuk. Elke eerste-
jaars student leert zich een horst of 
een slenk voor te stellen door twee 
steil hellende lijnen en drie veel 
vlakkere lijnen te tekenen. Vijf  
potloodstrepen op de achterkant 
van een enveloppe. Een 2D-model, 
krachtig in zijn eenvoud, makkelijk 
te communiceren. Daarna leren  
we dat het model zijn beperkingen 
heeft. Je kunt er bijvoorbeeld alleen 
pure dip-slip mee visualiseren. Dus 
tekenen we in perspectief een doos. 
Een 3D-model van een recht breuk-
vlak, waarlangs je met een pijl  
oblique-slip kunt tekenen. Nog niet 
goed genoeg? Dan vragen we iemand 

.www.kngmg.nl

Op de Berichtenpagina van de vernieuwde website staan de meest  
actuele mededelingen, aankondigingen en berichten, waar u zelf  
commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. Met de juiste  
hard- en software kunt u zich abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat  
u nooit meer belangrijke berichten kunt missen.

@ Geef uw e-mailadres door aan het kngmg @
Wij willen graag uw e-mailadres om ons bestand up-to-date te maken. 
Stuur een mail met uw naam, adres, woonplaats, en liefst ook of u man 
of vrouw bent, en voornaam naar kngmg@kiviniria.nl met als onderwerp/
subject: ‘actuele gegevens’. 
@ Bij voorbaat onze hartelijke dank! @

.van het bestuur

Praten over onze modellen

die echt goed kan tekenen en breiden 
het 3D-model uit met mogelijkheden 
als gekromde breukvlakken, lateraal 
variërend verzet, het opbreken in 
kleinere breuken, en-echelon confi-
guraties, etc. Dan nog weet elke 
geoloog vanuit zijn ervaringen in 
het veld dat de natuur nog veel gril-
liger kan zijn. Als de complexiteit in 
het veld ons te groot wordt, gaan 
we maar van een breukzone spreken 
in plaatst van één breukvlak waar 
je je hand op kunt leggen. We doen 
met een complexer model dan wel 
meer recht aan onze ideeën over 
hoe de ondergrond eruit ziet, maar 
het wordt een stuk lastiger om het 
model mondeling over te dragen 
aan anderen, uit te leggen aan col-
lega’s en zeker aan niet ingewijden.
Toch is dat precies wat er moet 
gebeuren. In het voorbeeld van de 
commotie over geïnduceerde aard-
bevingen in Groningen heeft de 
minister, op advies van het Staats-
toezicht op de Mijnen, toegezegd 
dat er binnen 10 maanden onder-
zoek zal worden afgerond dat, 
gebruikmakend van geologische en 
geomechanische informatie, zal 
resulteren in een schatting van de 
maximale magnitude die de Gronin-
gers bij toekomstige bevingen ver-
oorzaakt door gaswinning mogen 
verwachten. Dit nadat eind vorig 
jaar door alle betrokken experts 
werd geconcludeerd dat op basis 
van louter statistische analyses van 
de Groningse bevingen van de laat-

ste 22 jaar de maximale sterkte niet 
goed te bepalen was. 
De notie die ten grondslag ligt aan 
de toezegging van de minister is dat 
het mogelijk moet zijn het maximum 
te bepalen uit een schatting van het 
oppervlak van het deel van een 
breukvlak waarover een verschuiving 
plaatsvindt. Dan wordt ineens de 
accuratesse van ons eerdergenoem-
de 3D-model van groot belang. Het 
is met behulp van seismische inter-
pretatie van de beschikbare hoog- 
kwalitatieve 3D seismische gegevens 
van het gebied goed mogelijk om 
een complex structureel model te 
maken. Maar hoe communiceren we 
nog over zo’n model? Niet alleen 
met niet-aardwetenschappers is dat 
lastig, maar ook bij het overdragen 
van ons model aan bijvoorbeeld een 
fysisch modelleur ligt het gevaar op 
de loer dat deze een simpele versie 
van ons model voor waar gaat aan-
nemen om te kunnen rekenen. Voor-
waar forse uitdagingen dus, maar 
de maatschappij verwacht heldere 
antwoorden van ons aardweten-
schappers. Dat is een gegeven waar 
we niet omheen kunnen.

Barthold Schroot
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.europa

In verschillende landen en sectoren 
hebben geologen een accreditatie 
nodig om hun vak te mogen uit-
oefenen. In Europa bestaat hier-
voor de titel European Geologist 
(EurGeol). De titel staat open voor 
alle aardwetenschappers die in 
hun vak actief zijn in het bedrijfs-
leven, kennisinstellingen, de aca-
demische wereld of bij de overheid. 
Een kandidaat moet minimaal een 
Master in de aardwetenschappen 
hebben afgerond en over een dosis 
relevante werkervaring beschikken. 

Een European Geologist commit-
teert zich aan een beroepscode en 
houdt actief zijn kennis op peil om 
de titel te mogen blijven voeren.
Behalve in Europa wordt de titel  
in Noord-Amerika erkend door het 
American Institute of Professional 
Geologists (AIPG) en de Canadian 
Council of Professional Geologists 
(CCPG). Verder mogen EurGeol-
titelhouders geologische rapporten 
goedkeuren die erkend worden door 
aandelen- en commoditybeurzen in 
Canada, Australië en Zuid-Afrika.

EFG en accreditatie
Het beheer en de uitgifte van de 
EurGeol-titel wordt uitgevoerd en 
gecoördineerd door de European 
Federation of Geologists (EFG). De 
organisatie werd in 1980 opgericht 
en vertegenwoordigt op Europees 
niveau een groot aantal nationale 
genootschappen van professionele 
geologen, zoals in Nederland het 
KNGMG. Eén van de doelstellingen 
van het EFG is de bevordering van 
het vrije verkeer van arbeidskrach-
ten binnen Europa, waarbij de  
EurGeol-titel instrumenteel is. 

KNGMG en accreditatie
In Ierland, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland is een 
‘National License Body’ gemachtigd 
om de EurGeol-titel uit te geven. 
In de overige landen, ook in 
Nederland, verzorgt een ‘National 
Vetting Committee’ de voorselectie 
en vindt accreditatie plaats door 
de International License Body van 
de EFG. De aanvraagprocedure  
in Nederland omvat de volgende 
stappen:

1.  De kandidaat dient lid te zijn 
van het KNGMG.

2.  De kandidaat vult het aan-
vraagformulier in en vraagt aan 
tenminste twee EurGeols die 
hem of haar op het gebied van 
zijn of haar werk goed kennen 
om een zogenaamde ‘sponsor-
brief’ in te vullen en te onder-
tekenen. NB: in de opstartfase 
mogen zo nodig ook sponsoren 
worden opgevoerd die (nog) 
niet in het bezit zijn van de 
EurGeol-titel. Het dossier kan 
worden opgestuurd naar: 
 EurGeol National 
 Vetting Committee
 p/a Deltares-BGS 
 Bob Hoogendoorn 
 Postbus 85467 
 3508 AL Utrecht

3.  De kandidaat wordt uitgenodigd 
voor een interview waaruit dui-
delijk moet worden of hij/zij over 
voldoende ervaring en kennis 
beschikt. Dit interview vindt 
plaats met tenminste twee daar-
toe aangewezen mensen uit het 
vakgebied.

4.  Het National Vetting Committee 
maakt een rapport en verstuurt 
dit, samen met een advies, 
naar het International License 
Body in Brussel. Dit neemt de 
beslissing tot honorering of 
afwijzing van de titel; de aan-
vrager wordt daarvan per brief 
op de hoogte gebracht. 

5.  Bij goedkeuring betaalt de  
EurGeol-houder € 58,– (€ 30,– 
inschrijving en € 28,– jaarlijk-
se contributie) en wordt vervol-
gens toegevoegd aan de lijst 
met EurGeol-houders, die op 
de website van de EFG wordt 
gepubliceerd. De EurGeol- 
houder ontvangt een certificaat.

Jaarlijkse verlenging
Een voorwaarde voor het toekennen 
en verlengen van de EurGeol-titel 
is dat de aanvrager zich commit-
teert aan het zogenaamde ‘Conti-
nuing Professional Development’ 
concept. Dit houdt in dat de houder 
van de EurGeol-titel elk jaar zich 
aantoonbaar ontwikkelt door bij-
voorbeeld het volgen van cursussen, 
bezoeken van conferenties, het 
schrijven van artikelen of aan zelf- 
studie doet. Maar ook bijvoorbeeld 
het uitvoeren van een bestuurs-
functie bij het genootschap valt 
onder professional development. 
Hiervan dient jaarlijks (kort)  
verslag te worden uitgebracht:  
criteria en een template zijn 
beschikbaar op de EFG-website.

Samenstelling National Vetting 
Committee voor Nederland
•  Martin Galavazi (FUGRO)
•  Bob Hoogendoorn (Deltares)
•  Cees Laban (Marine Geological 

Advice)
•  Michiel van der Meulen (TNO- 

Geologische Dienst Nederland)
•  Kees van Ojik (Argo Geological 

Consultants)

Voor meer informatie over de  
EurGeol-titel kan de website van 
de EFG worden geraadpleegd:  
http://www.eurogeologists.de/
index.php?page=115

Bob Hoogendoorn
Deltares

Accreditatie als European Geologist

15 mei 2013, KIVI-gebouw, Den Haag

Jaarvergadering 

KNGMG
De KNGMG jaarvergadering 2013 vindt plaats op 

woensdag 15 mei 2013 in het KIVI-gebouw, 

Prinsesse gracht 23, 2514 AP Den Haag.  

De vergadering begint om 16.00 u.

Naast de gebruikelijk onderwerpen zullen o.a. 

nieuwe ontwikkelingen rondom het Netherlands 

Journal of Geosciences besproken worden.

De agenda en vergaderstukken worden zo  

spoedig mogelijk op de (vernieuwde!) 

website www.kngmg.nl geplaatst.

Houdt u deze datum vrij, uw aanwezigheid is van 

belang.

In Geo.brief nummer 1 van 2011 is aandacht besteed aan de  
accreditatie als European Geologist. Hoe dit precies in elkaar zit  
voor Nederland – en wat de rollen van de EFG (European Federation 
of Geologists) en het KNGMG zijn – wordt in deze bijdrage verder 
beschreven. Deze informatie staat ook op de website van het 
KNGMG, zie http://www.kngmg.nl/bedrijven/Accreditatie.html
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De grenzen van Geopark de Hondsrug met de gemeenten die binnen het park vallen. Donkerbruin is de Hondsrug, oranje is de Rolderug, blauw is water. 



maart 2013   Geo.brief    5

Het zijn de Alpen niet, maar iedereen die 
vanuit Stadskanaal het Hunzedal oversteekt 
is blij verrast als de kaarsrechte weg met 
dwars daarop de smalle kavels – erfenis van 
de veenwinning – plotseling gaat stijgen, 
bochten krijgt en de kale velden plaats 
maken voor bossen. Met zijn hoogte van 
maximaal 28 meter, is de Hondsrug een 
opvallend fenomeen in het Drentse land-
schap en met het blote oog is hij over vele 
kilometers te volgen. Hij snijdt over een 
afstand van 70 kilometer dwars door oudere 
ijstijdstructuren en is al ruim 100 jaar 
onderwerp van – af en toe verhit – onder-
zoek. Maar dit is ook een gebied waar de 
mens al duizenden jaren woont en gebruik 
maakt van wat de aarde te bieden heeft. 

Die combinatie van boeiende geologie,  
een bijzonder landschap en de opvallende 
invloed van de mens daarop maakt deze 
plek tot een ideaal geopark.

European Geoparks Network
Om de status van geopark te krijgen is in 
november vorig jaar een aanvraag ingediend 
bij het European Geoparks Network (EGN). 
Deze organisatie is opgericht in juni 2000 
met de doelstelling om gebieden met een 
uitzonderlijke geologie en het landschap 
dat daarbij hoort te beschermen en duur-
zaam economisch te ontwikkelen. De eerste 
vier geoparken waren de Réserve geologique 
de Haute Provence (Frankrijk), Lesvos 
Petrified Forest (Griekenland), Naturpark 

Vulkaneifel (Duitsland) en Parque Cultural 
del Maestrazgo (tussen Teruel en Zaragoza 
in Spanje). Twaalf jaar later zijn er 52 geo-
parken in 18 verschillende landen. Het 
netwerk doet haar werk onder auspiciën 
van de Unesco. 
De eisen die nu aan de honorering van  
de status van geopark worden gesteld zijn 
breder dan in de beginjaren. Golden toen 
een unieke geologie en het bijbehorende 
landschap als basisvoorwaarden, nu moet 
een gebied ook archeologisch en historisch 
een verhaal te vertellen hebben. Drenthe 
kent een geschiedenis die lang terug gaat 
en waarin veel gebeurd is. De hogere gron-
den werden al in de prehistorie bewoond. 
De Hunebedbouwers gebruikten zwerfstenen 

.geopark

Geopark De Hondsrug: bijna  
het eerste geopark in Nederland

Van de stad Groningen tot de uiterste zuidoostpunt van Drenthe, ruim ‘voorbij’ Emmen, strekt zich 
een rij van vier langgerekte, parallelle heuvelruggen uit. De meest opvallende, de Hondsrug, kijkt naar 
het oosten uit op het Hunzedal; de meest westelijke rug gaat over in het Drents plateau en het dal 
van de Drentsche Aa. Dit opvallende landschap – door het ijs gevormd, door de mens gebruikt en 
veranderd – vormt de ruggengraat van Nederlands eerste geopark-in-oprichting: Geopark de Hondsrug.

Geopark de Hondsrug
Aan het project nemen de gemeentes deel 
die in het geopark liggen (Coevorden, 
Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en 
Tynaarlo) en 
Provincie Drenthe
Staatsbosbeheer
Stichting het Drentse Landschap
Recreatieschap Drenthe
Drents Archief
Hunebedcentrum
ANWB
Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Velt en Vecht
Inmiddels zijn vele ondernemers en non- 
profit organisaties partner van het Geopark 
geworden.

Steile klim naar boven
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om hun grafkamers te bouwen. Later ont-
stonden de zo karakteristieke esdorpen en 
werden de veengronden ontgonnen – eerst 
voor eigen gebruik, daarna op haast indus-
triële schaal. Tijdens de 80-jarige oorlog  
is de verdedigingslinie langs de Duits-
Nederlandse grens aangelegd, met forten 
en wachtposten op de hogere delen in het 
uitgestrekte moerasgebied van Nieuwe 
Schans tot Coevorden.

Expeditiepoorten
In totaal elf thema’s gaan de ruggengraat 
vormen van het geopark. Thema’s die stoer 
‘Expedities’ genoemd worden met ‘Expeditie-
poorten’ die toegang geven tot dat onder-
werp. Een expeditiepoort kan een museum 
zijn; het Hunebeddencentrum in Borger 

Naast een beschrijving van de landschappelijke 
en historische kwaliteiten van de Hondsrug,  
zit er bij de aanvraag tot geopark ook een flink 
stuk onderzoek. Al meer dan 100 jaar is dit 
gebied onderwerp van stevige debatten. 

Eind 19de – begin 20ste eeuw
Van Calker (hoogleraar in Groningen) en Lorié 
(hoogleraar in Utrecht) deden respectievelijk in 
1885 en 1892 als eersten onderzoek naar het 
ontstaan van de Hondsrug. Van Calker verklaarde 
de serie ruggen als een gestuwde eindmorene, 
gevormd tijdens een lange periode van stilstand 
van het ijs. Die gedachte werd overgenomen door 
de latere Leidse hoogleraar dr. J.Martin uit Olden-
burg, die in 1893 de eerste ‘moderne’ glaciale 
kaart van Nederland publiceerde met de Hondsrug 
als eindmorene. Lorié was het daar niet mee 
eens. Hij concludeerde dat de Hondsrug de rand 
van het keileemplateau vormde en gevormd was 
door plooiing tijdens het terugtrekken van het ijs 
naar het noordoosten. Dubois (Amsterdam) vond 
dat de keurig gelaagde sedimenten die hij tussen 
Exloo en Valthe aantrof niet in overeenstemming 
waren met Lorié’s idee. Zijn idee was dat de rug-
gen gevormd waren door sediment dat met ijs 
vanuit het noordnoordwesten meegenomen was. 
Jonker (Delft) was het volstrekt oneens met 
Dubois, onder andere over de richting van de  
ijsstroom.

De tweede helft van de 20ste eeuw
Crommelin en Van Maarleveld (beiden Universiteit 
Wageningen) zagen drie parallelle eindmorenes 
in het Hondsrugcomplex, gevormd door terugtrek-
kend ijs. Ligterink (ITC, Delft) dacht dat glaciale 
stuwing verantwoordelijk was voor de vorming 
van de ruggen. Ter Wee (RGD) ging uit van twee 
stabiele gletsjerfronten in de periode van het 
terugtrekkende ijs. De rug van gestuwd materiaal 
tussen Texel en Hoogeveen zou gevormd zijn  
tijdens een vroegere fase, de eindmorenes rond-
om Winschoten zouden jonger zijn. Zonneveld 

Onderzoek

Landschapsreconstructie ten tijde van de Hondsrug-ijsstroom (ca. 150,000 jaar geleden). Inzet: 
recente ontsluiting omgeving Emmen.  |  Bron: Harm-Jan Pierik, Kim Cohen, Enno Bregman

heeft de poorten ‘Prehistorie’ en ‘IJstijden’, 
het Veenpark in Barger-Compascuum is het 
startpunt van het thema ‘Veen’. Maar het 
thema-in-de-maak over bosbouw zou bij-
voorbeeld zijn expeditiepoort in het informa-
tiecentrum bij het Boomkroonpad kunnen 
krijgen. (In Drenthe waren uitgestrekte pro-
ductiebossen voor dennenhout dat gebruikt 
werd als stuthout in de mijnen: ideaal,  
want het kraakt voordat het breekt.)
Drie thema’s zijn al uitgewerkt – IJs, Pre-
historie en Veen; de rest is nog in ontwik-
keling: Kunst (Vincent van Gogh heeft in 
Nieuw-Amsterdam gewoond en veel geschil-
derd in deze streek), Sporen van Strijd (van 
de invallen van de bisschop van Münster – 
Bommen Berend – tot Kamp Westerbork), 
Bosbouw, Water, Boeren en Natuur. Het 

thema Kunst krijgt een expeditiepoort in 
het Van Gogh-huis in Klazienaveen; Sporen 
van Strijd komt in het gemeentemuseum 
Coevorden. Zo komt er een netwerk van 
musea binnen het geopark dat de verschil-
lende onder werpen verbindt en bezoekers 
van de éne expeditie nieuwsgierig moet 
maken naar de andere expedities. Fietsroutes, 
wandelingen, rondleidingen en lezingen 
moeten het netwerk nog hechter maken. Er 
ontstaat een samenhang die aantrekkelijk 
is voor toeristen en kansen biedt voor de 
lokale economie. Maar de activiteiten zijn 
er ook op gericht om de plaatselijke bevol-
king bewust te laten worden van èn trots  
te maken op de unieke omstandigheden 
waaronder deze streek gevormd is en de 
geschiedenis die dit gebied kenmerkt.
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(Universiteit Utrecht) twijfelde aan een lange  
periode van stabiel ijs tijdens de periode van 
terugtrekken. De Gans (RGD) gaf, als enige, de 
Hondsrug een fluviatiele oorsprong en hechtte 
veel belang aan de invloed van diepe tektoniek  
en de bewegingen van het zout in de ondergrond.  
De invloed van de diepere ondergrond speelt  
ook in recent onderzoek een belangrijke rol. 
Beets en Van den Berg (RGD), Rappol, (UvA, 
Amsterdam) en Zandstra (RGD) herkenden drie 
richtingen in de ijsstromen: de oudste vanuit het 
noorden, de middelste vanuit het noordoosten en 
de jongste dwars daarop, vanuit het noordnoord-
westen. De opvallende verandering in de richting 
van de jongste ijsstroom verklaarden zij, evenals 
Dubois in 1902, door het botsen van de ijsmassa’s 
vanuit Scandinavië en Groot-Brittannië, waardoor 
het ijs gedwongen werd een andere richting in te 
slaan. 

Recent onderzoek
De theorie van Beets en Van den Berg is door 
Enno Bregman, promovendus bij de afdeling  
Fysische geografie van de Universiteit Utrecht,  
verder uitgewerkt. Ook hij gaat ervan uit dat de 
ruggen van het Hondsrugcomplex mega flutes zijn 
uit de Saale ijstijd: lange, lineaire structuren 
gevormd door een smalle, snelstromende ijstong 
ingeklemd tussen twee stationaire ijsvelden. Door 
recent onderzoek aan nieuwe ontsluitingen bij de 
verdiepte aanleg van autowegen op de Hondsrug 
(N33,N34), aangevuld met ondermeer grondradar-
beelden en kleimineralenonderzoek is over de 
interne opbouw van de Hondsrug veel meer bekend 
geworden. En, zoals zo vaak, blijkt die veel inge-
wikkelder dan tot nu toe gedacht werd. Afvoer  
van subglaciaal smeltwater heeft bij de vorming 
van de ruggen op verschillende manieren een 
grote rol gespeeld. In het noordelijke deel van  
het Hondsrugcomplex moet er sprake geweest zijn 
van sterke subglaciale erosie; in het middendeel 
tussen Gieten en Borger heeft sterke deformatie 
van het gletsjerbed plaatsgevonden en heeft 

grondwater onder hoge druk een uitweg gezocht 
via tal van subglaciaal gevormde geulen. Zelfs 
dwars door de keileem heen. In het gebied tussen 
Exloo en Emmen vond daarentegen in het geheel 
geen hernieuwde deformatie plaats. De deformatie 
van de ondergrond die in dit gebied wel wordt 
aangetroffen, kan niet verklaard worden door de 
Hondsrug IJsstroom met zijn noordnoordwest- 
zuidzuidoost richting’ maar hangt samen met een 
oudere noordoost-zuidwest ijsuitbreidingsrichting. 
Opmerkelijk genoeg zijn in dit gebied in de onder-
ste keileemlagen wel nieuw gevormde mineralen 
aangetroffen die brak grondwater indiceren.
Om een en ander in samenhang te kunnen verkla-
ren is door Bregman een nieuwe theorie opgesteld 
over het ontstaan van de Hondsrug en de Honds-
rug IJsstroom. Bregman maakt duidelijk dat het 
ontstaan van de Hondsrug samenhangt met een al 
sterk degraderend ijsveld, waarbij meer zuidwes-
telijk en zuidelijk gerichte ijsstromen stagneerden. 
Tegelijkertijd zorgde een hogere geothermische 
gradiënt boven een gebied met relatief ondiep 
voorkomende zoutkoepels onder de huidige Noord-
zee voor extra opsmelting van de onderkant van 
het ijs, waardoor zich een relatief snelstromende 
ijsstroom vormde. De afvoer van het smeltwater 
en uiteindelijk ook het pad van de ijsstroom werd 
bepaald door oude breukzones in de aarde en 
beïnvloed door een lokaal warmere ondergrond 
door ondiep zout. De afvoer van het smeltwater 
werd in Midden-Drenthe gehinderd door de aan-
wezigheid van zoutkoepels waardoor de opwaartse 
druk onder het ijs toenam en het ijs na deze  
barrière ging ‘floten’. Dat kan de verklaring zijn 
van de relatief ongestoorde ondergrond van het 
gebied tussen Exloo en Emmen. Mogelijk heeft 
ook permafrost daarbij een rol gespeeld. De 
invloed van naar het aardoppervlak gestuwd brak 
grond water was de aanleiding voor de vorming 
van brakwater indicerende mineralen, zoals haliet 
en syngeniet. Waar geothermie vanaf het noorden 
‘duwde’, werd de ijsstroom tegelijkertijd met  
horten en stoten naar het zuidzuidoosten ‘getrok-

ken’ door de doorbraak van een glaciaal meer  
in het Münsterland. 

Volgens Enno Bregman en Florian Smit, auteurs 
van het rapport dat als onderbouwing van de aan-
vraag van aanwijzing van het gebied als Europees 
Geopark naar de UNESCO is gestuurd, is de 
Hondsrug om drie redenen de status van Europees 
Geopark waardig. Allereerst gaat het hier om 
megaflutes, die uniek zijn om hun maat, maar  
dit is ook het enige grote gebied in Europa waar 
ze niet verstoord zijn door een latere landijs uit-
breiding in de Weichsel ijstijd. De kennis die dit 
onderzoek over de interactie tussen een ijsstroom 
en de (diepere) ondergrond heeft opgeleverd, 
heeft duidelijk gemaakt dat het gebied voor 
wetenschappelijk onderzoek een sleutelrol vervult 
om ook jongere ijsstromen beter te kunnen begrij-
pen. Tenslotte is het type ijsstroom dat de Honds-
rug vormde heel bijzonder. Voor zover nu bekend 
zijn de Hondsrug IJsstroom en de Dubawnt IJs-
stroom in Canada (west van Hudson Bay) de enige 
twee terrestrische ijsstromen op aarde, die mede 
ontstaan zijn door een doorbraak van een glaciaal 
meer.

Momenteel werkt Bregman aan een wetenschap-
pelijke publicatie over de nieuwste theorie van 
het ontstaan van de Hondsrug. In het najaar wordt 
over het zelfde onderwerp, in samenwerking met 
een groot aantal mede onderzoekers, een boek 
gepubliceerd dat op een wetenschappelijk con-
gres in het kader van het GEOPARK de HONDSRUG 
gepresenteerd zal worden. 
 

Aukjen Nauta en Enno Bregman 

Bron: E.P.H. Bregman en F.W.H. Smit.  
Genesis of the Hondsrug, a Saalian megaflute, 2012  
(te vinden op http://www.geoparkdehondsrug.eu/geopark/aanvraag/)

September in Italië
Het centrale thema van De Hondsrug is  
de invloed van het landijs op de vorming 
van het landschap. Er zijn meer geoparken 
opgericht ‘rondom’ de ijstijden. Duitsland 
heeft Terra.vita (Osnabruck) en Muskau 
Arch (in Zuidoost-Duitsland tegen Polen  
en Tsjechië), Finland bezit het meest  
noordelijke Europese geopark (Rokua) en 
Groot-Brittannië heeft een geopark op de 
Shetland Eilanden. Denemarken en Zweden 
zijn initiatieven aan het ontwikkelen.
Eenmaal toegetreden tot het European 
Geopark Network, kan een geopark gebruik 
maken van hulp en kennis van de andere 
geoparken. Dit geeft de mogelijkheid om 
projecten te ontwikkelen, ideeën op te doen, 
advies te vragen en hulp te krijgen en die 

ook aan te bieden. Een geopark heeft de 
plicht om andere parken te steunen en bij 
te staan. Financiële steun geeft het net-
werk niet. Wel zijn er mogelijkheden om 
met verschillende geoparken een project 
op te zetten zodat er kansen zijn voor een 
EU-subsidie. 

De rapporten zijn gemaakt; de aanvraag voor 
de status is ingediend. De dossiers worden 
binnen het netwerk bestudeerd. Dit voorjaar 
komt een commissie op bezoek in Drenthe 
om het Geopark-gebied te beoordelen en de 
(hopelijk) laatste aanbevelingen te doen. Op 
een conferentie van 4 tot 6 september in 
het nationale park Cilento e Vallo di Diano, 
halverwege Rome en de laars van Italië, 
krijgt Drenthe uitsluitsel of geopark De 

Hondsrug haar status krijgt. Vanzelfsprekend 
is dat niet, lang niet alle aanvragen worden 
gehonoreerd: de laatste keer slechts drie 
van de acht. Het wordt nog spannend in 
Italië. 

Aukjen Nauta

Met dank aan Gretha Roelfs (projectsecretaris) en Cathrien Post-
humus en Harry Wolters (projectleiders) van het project Geopark 
de Hondsrug.

Literatuur
Geopark de Hondsrug, van alle tijden, 2012.  
De aanvraag voor de status van Geopark
E.P.H. Bregman en F.W.H. Smit. Genesis of the Hondsrug,  
a Saalian megaflute, 2012
Deze – en andere brochures – zijn te downloaden op  
http://www.geoparkdehondsrug.eu/geopark/aanvraag/
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.ontsluiting

Balanced Rock met synsedimentaire structuren aan de voet. 

Bogen door buigen en barsten 
– Arches National Park

De Amerikaanse nationale natuurparken hebben liefhebbers van natuur en landschap veel 
geologische fenomenen te bieden. Zeker in vergelijking met onze eigen natuurgebieden in de 
Nederrijnse delta. Maar ja, de Nederlander weet er toch wel van te genieten, al knijpt ‘ie er vaak 
tussenuit om elders zijn gemis aan reliëf, wildernis, woestijn of wat dan ook te compenseren.
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Jaren geleden al onder de indruk geraakt 
van landschappen uit het voormalige Wilde 
Westen, werd het hoog tijd om weer eens 
een reis langs diverse parken te gaan maken. 
Gewapend met je geologische achtergrond, 
camera (want deze schrijver houdt van 
fotografie) en nadere reisinformatie hoop  
je op een fijne reis met vooral veel hoogte-
punten bij goede belichting, om er later 
thuis ook nog van te kunnen genieten.  
Van tevoren besef je al dat je hebt gekozen 
voor een druk reisprogramma (6500 km  
in 3,5 weken), wat enige beperkingen ten 
aanzien van diepgang met zich mee brengt.

Ochtendlicht
Wie per voertuig de grens van Utah over-
trekt heeft goede kans welkom geheten te 
worden door een enorm billboard met veel 
blauw (‘sky’) en rood (‘redbeds’) en de 
tekst “Life elevated”. Weliswaar laat de 
foto zien dat je over een dalend parcours 
rijdt, maar OK, de 4700 voet dat het bord-
je erachter aangeeft is nog altijd aardig 
hoog. Er zijn in deze staat echter verheve-
ner parcoursen te rijden. Maar laten we wel 
zijn, het oog van de grensoverschrijdende 
toerist valt meteen op het wereldberoemde 
beeldmerk van “Delicate Arch” en zeker 
als geoloog-natuurliefhebber wil je niets 
liever dan dat natuurverschijnsel ook daad-
werkelijk gaan aanschouwen. 
Stemming en verwachtingen rijzen ter plekke 
hemelhoog. Echter, er zijn in de praktijk wat 
beperkingen, zo lees je in je reisboek. Je zult 
er een flinke wandeling voor moeten maken; 
heb je die tijd wel? Bovendien blijkt de 
magische plek bij zonsondergang een volle 
bak genieters op te leveren. Dus geen zons-
ondergang, je gaat toch zeker niet knokken 
om een goed fotostandpunt; je hebt niet 
eens een statief meegenomen. Het wordt 
gokken op genadig ochtendlicht...

Langgerekte sleuven
Arches National Park is zo bijzonder omdat 
de dagzomende zandstenen van de Midden- 
Jura Entrada Sandstone Fm. (Slick Rock 
Member) door zwakke plooiing, mede dank-
zij zouttektoniek in de ondergrond (Paradox 
Salt), flink gediaklaseerd zijn. Langs de 
diaklaasvlakken kon, nadat de bovenliggende 
formaties door erosie verdwenen waren, 
regenwater naar binnen dringen. Dit loste 
het cement in de zandsteen plaatselijk op, 
waardoor zich bij voortgaande erosie lang-
gerekte sleuven vormden, vinnen, die ver-
volgens door weer en wind plaatselijk flinke 
perforaties hebben opgeleverd. Dat zijn 
dan de beroemde bogen. Het park mag 
zich erop beroemen dat het per oppervlak 
de dichtste bezetting aan natuurlijke bogen 
heeft van de hele wereld. Je moet dus niet 
vreemd opkijken als er ergens een grote 
touringcar Japanse toeristen uitlaat, gie-
chelende dames uitgedost met kleurige De ‘Delicate Arch’, een kleine boog op de zandsteenrug in het indrukwekkende landschap.

hoedjes en parasolletjes, om zich onder 
een boog te laten vereeuwigen.

Balanced Rock
Bij de eerste kennismaking met het park bij 
warm zomeravondlicht, valt ineens op dat er 
merkwaardige synsedimentaire deformaties 
aan de basis van de zandsteen voorkomen, 
zoals bijvoorbeeld goed te zien is aan de voet 
van die curieuze Balanced Rock. De toerist-
fotohobbyist in mij zegt me dat ik nu vooral 
geen onderzoeker moet zijn. Dus nadat de 
camera heeft geklikt gaat het al gauw weer 
verder. Dan blijken deze deformaties op meer 
plekken aanwezig. Erover nadenken, als sedi-
mentoloog, dus eigenlijk nauwelijks, totdat je 
de volgende namiddag ineens, 60 km verder 
zuidwest in Canyonlands National Park, bij 
Upheaval Dome staat (via Wikipedia kun je 
luchtfoto’s bekijken) en je daar op het infor-
matiebord leest dat een bolide-impact voor 
deze ringvormige structuur met een doorsne-
de van 5 km verantwoordelijk zou zijn. Zou er 
dan een relatie met de sedimentverstoringen 
in Arches kunnen zijn denk je even onder de 
wandeling naar de wachtende echtgenote in 
de auto verderop. 
Later thuis Google je wat en het kost niet 
veel moeite om een artikel van impactoloog 
Walter Alvarez en collegae (1998) te vinden 
dat begint met deze treffende zin: “Almost 
every geologist who enters Arches National 
Park in southeastern Utah must be struck 
by the unusual deformation in the Carmel 
Formation and the lowermost part of the 
Entrada sandstone”. Enfin, Alvarez suggereert 
in dat paper ook een mogelijke genetische 
relatie met de impactkrater, waarvan het 
inslagmoment helaas niet nauwkeurig te 
bepalen is, omdat de jongere sedimenten 
door erosie verdwenen zijn. Nu toch nieuws-
gierig geworden of er meer over bekend is, 
blijkt er inderdaad een aanvullend paper te 
bestaan. In 2000 heeft Utah-geoloog Peter 
Huntoon (Utah Geol. Ass. Publ. 28: 1-10) 
de bolide-impacttheorie verder aangescherpt 

en hij kan zich wel vinden in de ideeën van 
Alvarez c.s. over de deformaties in Arches 
door een impact. Zijn inleidende opmerking 
“It is the finest exposed complex crater on 
the earth, a distinction attributed to the fact 
that the crater is deeply eroded” doet me 
beseffen dat er veel meer geologie in deze 
schitterende landschappen is verpakt dan 
snelle genieters zoals ik vermoedden.  
Alvarez had een mooi veldwerkgebied...!

Verkeerd om
Uiteindelijk bleek er niet voldoende tijd 
beschikbaar om én naar Delicate Arch te 
wandelen én nog veel meer te doen. De park-
kaart geeft echter aan dat er een punt is van-
waar je de boog vanaf een kilometer afstand 
kunt waarnemen. Met verrekijker en telelens 
gewapend zou er in elk geval wat te genieten 
moeten zijn. Snel dus derwaarts gereden bij 
mooi ochtendlicht. Het blijkt een aardig kijk-
punt, maar toch wat teleurstellend na al die 
hoge verwachtingen. Je veldwerkersblik ziet 
echter meteen dat er kans is op een beter 
standpunt als je de naastliggende zandsteen-
rug bestijgt. Nu eens niet wandelen over een 
pad maar een laagvlak, dat geeft een goed 
gevoel. Totdat een diepe insnijding je ineens 
de pas af snijdt, de Winter Camp Gulch. Tot 
hiertoe en niet verder dus. Dankzij de tele-
lens valt het uitzicht werkelijk niet tegen, 
Delicate Arch ten voeten uit, zij het verkeerd 
om ten opzichte van het billboard bij de 
staatsgrens. Er verschijnt zowaar een schaal-
poppetje onder de boog, precies zoals het 
hoort bij een veldfoto. Klik! Daarna nog even 
een groothoekfoto met de kloof en dan zie je 
ineens hoe Delicate Arch in het niet zinkt in 
grote geheel van het indrukwekkende zand-
steenlandschap. 

Anne Rutger Fortuin

Alvarez, W. et al., 1998. Synsedimentary deformation in the 
Jurassic of Southeastern Utah - A case of impact shaking?  
Geology, 26 (7): 579-582.
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Met de verhuizing van het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering (NCL) van Delft naar 
Wageningen Universiteit in april dit jaar, krijgt het Wageningse bodemonderzoek een nieuwe 
dimensie. Dankzij de toepassing van de luminescentiedatering (OSL) zal ruimte en tijd bij de studie 
van bodem- en landschapsvorming in sterkere mate betrokken worden. Met OSL (Optisch geStimuleerde 
Luminescentie) fungeren kristallen van kwarts en veldspaat als ‘tijdklokken’; deze dateringsmethode 
is vooral geschikt om de vorming van dynamische landschappen tijdens de laatste 500.000 jaar zeer 
nauwkeurig te dateren. Dr. Jakob Wallinga, oprichter van het NCL in 2003, aanvaardde afgelopen 
zomer de leerstoel Bodemgeografie en Landschap.

.voetlicht

Nieuwe dimensie voor  
Wagenings bodemonderzoek

Zandmotor: het zandlichaam dat opgespoten is voor de kust van Kijkduin.  |  Bron: Rijkswaterstaat



maart 2013   Geo.brief    11

Jakob Wallinga is van oorsprong fysisch 
geograaf en heeft zich tijdens zijn studie, 
promotie en daarna helemaal toegelegd op 
de ontwikkeling van luminescentiedatering 
en de toepassing ervan. In het buitenland 
werkte hij in Aberystwyth (Wales) en het 
Nordic Laboratory for Luminescence Dating 
(Denemarken), het grootste OSL-instituut 
ter wereld. Omdat het NCL, dat Wallinga 
tien jaar geleden met financiële steun van 
NWO oprichtte, sterk gebonden is aan zijn 
persoon, verhuist het NCL met hem mee 
naar Wageningen. Het nieuwe lab, dat  
nu wordt gebouwd, zal in het voorjaar in 
gebruik worden genomen en in september 
feestelijk worden geopend.

Natuurlijke processen
“De bodemkunde, waar Wageningen 
wereldwijd bekend om is, is hier een half 
jaar geleden nieuwe energie ingeblazen 
met drie nieuwe hoogleraren,” vertelt Wal-
linga in zijn nieuwe, nog vrij lege kamer 
aan de Droevendaalse Steeg in Wageningen. 
“Daarmee bestaat het Wageningse bodem-
cluster nu uit vier leerstoelgroepen, waarvan 
mijn groep Bodemgeografie en Landschap 
– voorheen Landdynamiek – er één is. Mijn 

doel is het onderzoek van de groep op 
gebied van bodemkunde, landgebruik en 
landschapsdynamiek verder te versterken 
door mijn eigen expertise hieraan toe te 
voegen.” Voor de toepassing van OSL in de 
bodemkunde en landschapsdynamiek ziet 
hij vele kansen met als gemeenschappelijke 
noemer: gebruik maken van natuurlijke 
processen in plaats van vechten tegen de 
natuur. “Als wij de landschapsvormende 
processen uit het geologisch verleden beter 
begrijpen, kunnen we die kennis inzetten 
voor een meer duurzame inrichting van  
het Nederlandse landschap, zodat je kunt 
voorkómen grenswaardes te overschrijden 
waardoor een proces onomkeerbaar wordt,” 
aldus Wallinga.
“Mijn toekomstig onderzoek zal zich vooral 
richten op landschap en landschapsdyna-
miek: het veranderende landschap in de 
tijd. Als we alleen naar de laatste duizend 
jaar kijken, zien we dat landschapsvorming 
direct samenhangt met het landgebruik 
door onze voorvaderen. Natuurlijke land-
schappen veranderen normaliter heel traag, 
met uitzondering van reacties op (weers)
extremen (zoals stormvloeden); daarom  
is het noodzakelijk over langere periodes 

terug te kijken zodat de normale ontwikke-
ling en extremen terugkomen. Als je het 
geologisch archief in meer detail kunt  
uitlezen, leer je de natuurlijke processen 
van landschapsvorming beter kennen.  
OSL biedt de mogelijkheid het Holocene 
geo logische archief in groot detail – met  
een nauwkeurigheid van vijf procent van  
de ouderdom – te lezen en dat is nu juíst 
de periode waarin een groot deel van het 
Nederlandse landschap zich heeft gevormd.”

Zandmotor
Wallinga ziet belangrijke toepassingen van 
OSL in relatie tot de Zandmotor, een ambi-
tieus project om de Zuid-Hollandse kust  
te versterken. Bij Kijkduin zijn hiervoor in 
2011 een schiereiland en enkele onder- 
watersuppleties opgespoten; de komende 
decennia zal dit kunstmatig aangebrachte 
zand (21 miljoen kubieke meter) door 
natuurlijke processen verspreid worden. 
“De Zandmotor is een schitterend voorbeeld 
van het benutten van natuurlijke landschaps-
dynamiek. Als we het zand direct op de 
plek zouden deponeren waar het terecht 
moet komen, zouden we het ecosysteem 
verstoren en wordt het te duur. Met de 
Zandmotor maken we gebruik van natuur-
lijke processen die het zand verspreiden 
naar de plekken waar wíj het uiteindelijk 
willen hebben. Een voorwaarde is dat we 
de natuurlijke processen van landschaps-
vorming goed moeten begrijpen. Ik stel 
voor om daarvoor te kijken naar de kustvor-
ming tijdens het Midden-Holoceen, waarbij 
er zoveel zand voorradig was dat de kust 
zich door natuurlijke processen ging uit-
bouwen, ondanks een stijgende zeespiegel. 
In het Midden-Holoceen steeg de zeespie-
gel nog vrij snel, maar de kust bouwde zich 
uit en de oude duinen vormden zich. Later, 
toen de zeespiegelstijging afvlakte, schreed 
de kust juist terug, doordat het kustprofiel 
versteilde en er daardoor minder zand door 
golven en stroming naar het strand gebracht 
kon worden. Het globale beeld is ons wel 
duidelijk, maar met luminescentiedatering 
krijgen we een zeer gedetailleerd beeld  
van de snelheid waarmee de kustuitbouw 
destijds plaatsvond: ging het schoksgewijs, 
of meer geleidelijk? Met die kennis kunnen 
we initiatieven als de Zandmotor nog effec-
tiever gaan inzetten.”

Tijdklokken van kwarts en veldspaat
Dat de OSL-techniek vooral wordt toegepast 
voor dateringen van het geologisch archief 
in landschappen waar het sediment sterk 
in beweging is (geweest) (zoals kust- en 
rivierlandschappen, maar ook droge gebie-
den in het binnenland, zoals stuifduinen), 
hangt direct samen met de aard van deze 
dateringsmethode. OSL maakt gebruik van 
het fenomeen dat elektronen als gevolg  
van radioactieve straling in de bodem naar Zandmotor: het zandlichaam dat opgespoten is voor de kust van Kijkduin.  |  Bron: Rijkswaterstaat
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een hoger energieniveau ‘springen’, en na 
blootstelling aan (kunst- of dag-)licht weer 
op het oude energieniveau (de grondtoe-
stand) terechtkomen. Daarbij wordt een 
lichtsignaal uitgezonden en springt de ‘tijd- 
klok’ weer op nul. Het signaal is kenmerkend 
voor de periode wanneer de korrel voor het 
laatst aan daglicht is blootgesteld en geeft 
dus vrij exact aan wanneer sedimentatie 
heeft plaatsgevonden.
Voor dateringen tot 150.000 jaar geleden 
worden kwartskristallen gebruikt en met 
veldspaat kan zelfs tot 500.000 jaar in  
de tijd teruggegaan worden. Wallinga: “De 
OSL-methode maakt gebruik van onvolko-
menheden – ofwel foutjes – in het kristal-
rooster. In een perfect kristalrooster zouden 
de elektronen meteen terugspringen naar 
de grondtoestand; in een niet perfect kris-
talrooster raakt het elektron ingevangen. 
Hoe langer een zandkorrel is blootgesteld 
aan radioactiviteit, des te meer elektronen 
ingevangen raken”.
De achtergrondstraling in de bodem die de 
elektronen naar een hoger energieniveau 
doet springen, is afkomstig van de natuur-
lijk aanwezige elementen kalium, thorium 
en uranium. Wallinga: “Daarnaast is er een 
kleine beetje kosmische straling dat in de 
bodem doordringt en afneemt met de diep-
te. In de berekening houd je rekening met 
de mate van radioactiviteit van de bodem, 
met de intensiteit van de kosmische stra-
ling, en met het vochtgehalte in de bodem 
omdat water een deel van de straling 
absorbeert. Dat geldt vooral voor kleibodems 
omdat klei gaat zwellen. Daarom geven we 
de voorkeur aan zandige sedimenten”.

Rivieren
Een tweede belangrijke toepassing voor 
Nederland ziet Wallinga in de manier waar-

op we met onze rivieren omgaan. “We wil-
len van alles van onze rivieren. We willen 
dat ze bevaarbaar, onderhoudsarm, natuur-
lijk en aantrekkelijk zijn. De maatregelen 
die we hebben genomen, zoals de aanleg 
van kribben, leiden uiteindelijk tot onge-
wenste effecten: de rivier gaat zich insnijden 
en dijkverhoging werkt niet meer. Net als bij 
de Zandmotor geldt hier dat we door gebruik 
te maken van natuurlijke processen en met 
zo min mogelijk kunstmatige ingrepen, de 
rivier laten doen wat wij willen dat hij doet. 
Misschien moeten we wel besluiten ergens 
sediment in te gooien zodat de rivier zich 
niet insnijdt en zich op de juiste diepte 
houdt. Een andere optie is het verwijderen 
van de kribben en beschoeiing, zodat  
laterale migratie weer mogelijk wordt  
en de rivier door erosie weer zelf zand  
in het systeem kan brengen.”
Minder praktisch, en meer wetenschappe-
lijk, kan OSL worden gebruikt om de kennis 
over landschapsvormende processen te ver-
groten door verschillende oude theorieën 
opnieuw te toetsen. “Al decennialang zijn 
er bijvoorbeeld uiteenlopende ideeën over 
het ontstaan van stuifzanden. De vraag is 
steeds: is de mens daarbij betrokken  
of was het klimaat de sturende factor?  
De grote ontbrekende factor is de tijd. 
Exacte datering van sedimentverplaatsing 
kun je koppelen aan historische gegevens 
over landgebruik en klimaatgegevens.”

Nederland proeftuin
In ons stukje geologische tijd, dat wel het 
anthropoceen wordt genoemd, is de mens 
veruit de belangrijkste verplaatser van sedi-
ment. Wallinga: “Dat brengt een verant-
woordelijkheid met zich mee. Nederland 
kan een proeftuin zijn als het gaat om 
samenwerken met, in plaats van vechten 

tegen, de natuur en zich hiermee als gids-
land profileren, al is die term een beetje 
uit. Het is belangrijk dat we weten wanneer 
er sprake is van onomkeerbare processen. 
Een gekapt bos kun je weer aanplanten, 
maar bij veel andere vormen van aantasting 
zijn de processen onomkeerbaar. Als je 
door erosie de bodem eenmaal kwijt bent, 
dan is er geen weg terug. Het is lastig om 
ver vooruit te kijken. In het landbouwbeleid 
denkt men al goed bezig te zijn als men 
tien jaar vooruit denkt. Duurzaam landge-
bruik houdt m.i. niet altijd rekening met 
de langetermijneffecten. In Nederland 
hebben we in het verleden fouten gemaakt 
en daarvan hebben we geleerd. Een voor-
beeld: veengebieden droogpompen om ze 
geschikt te maken voor de landbouw. De 
inzichten die we hierdoor hebben opgedaan, 
kunnen we in het buitenland bijvoorbeeld 
benutten in deltagebieden die nog niet zijn 
aangetast. Het landgebruik is dé hefboom 
waarmee de mens bodem en landschap 
beïnvloedt”.

OSL verder ontwikkelen
“We willen met de groep ook de methode 
van OSL verder ontwikkelen,” aldus Wallin-
ga. “We zullen ons bijv. meer gaan toeleggen 
op statistiek om de verwerking van grote 
reeksen monsters te verbeteren. Een postdoc 
werkt nu aan een experimentele methode 
waarbij door een andere meting van signalen 
van kwarts het hele Kwartair wordt bestreken. 
Daarnaast is een postdoc nu bezig om OSL 
te gebruiken als kennisbron voor de transport- 
en afzettingsgeschiedenis van het sediment. 
Die mogelijkheid is er met name bij de jong-
ste sedimenten. Door méér signalen uit 
kwarts en veldspaat te meten, kun je iets 
zeggen over wat er met die korrel is gebeurd 
vlak voor het moment van afzetting. Een  
student past dit nu al toe bij de Zandmotor, 
dat voor ons een natuurlijk lab is. We bekij-
ken nu of zandkorrels die op grotere afstand 
langs de kust vervoerd zijn ook beter gereset 
zijn.”
Al met al interessante onderzoeksuitdagin-
gen voor jonge onderzoekers en postdocs. 
Waarom zouden zij voor Wageningen kie-
zen? Wallinga: “Wageningen staat al jaren 
aan de top van de studenttevredenheid. 
Onderwijs aan deze universiteit heeft top-
prioriteit. Er heerst hier geen mentaliteit 
van: we moeten óók nog studenten opleiden. 
Daarmee ontstaat een sfeer waar mensen 
hun kennis delen en jonge onderzoekers 
gestimuleerd worden zich te ontwikkelen”.

Annemieke van Roekel

Jakob Wallinga neemt monsters van duinzand nabij Egmond aan Zee.
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Net zoals bij het Integrated Ocean Drilling 
Program (IODP) stellen teams van weten-
schappers plannen voor die middels peer-
review, ranking en workshops verder uit-

.onderzoek

De wereld verkennen in je achtertuin

Nederlands voorstel naar het 
International Continental  
Drilling Program

gewerkt en verbeterd worden en, als alles 
goed gaat, uiteindelijk uitgevoerd en (deels) 
gefinancierd worden door ICDP. Het gaat 
hierbij vaak om gekernde boringen in diepe 

meren, zoals recentelijk in het Siberische 
kratermeer Lake El’gygytgyn waar continue 
meersedimenten tot het Plioceen zijn ver-
zameld, maar ook om diepe boringen gericht 
op structurele geologie en zeer lange tijd-
schalen. Een grote kans dus om ambitieuze 
boorplannen werkelijkheid te doen worden. 

Geografische positie
Een aantal weken geleden is er ook een 
plan ingediend gericht op het realiseren 
van een ICDP-boring op Nederlands grond-
gebied. Al lange tijd was er de wens om  
de Tertiare sedimenten van het zuidelijke 
Noordzeebekken goed te onderzoeken.  
Er zijn echter slechts sporadisch stukjes 
materiaal gekernd aangezien de relatief 
recente sedimentopvulling van het Noord-
zeebekken weinig conventionele gasvoor-
raden bevat, en daarmee nauwelijks aan-
trekkelijk was voor oliemaatschappijen om 
goed te bestuderen en er sedimentkernen 
uit te nemen.
De vrijwel voortdurende positie van Neder-
land aan de (paleo)kustlijn gedurende de 
afgelopen slordige 65 miljoen jaar, waarvan 
lange perioden met tektonische bodem daling 
met name in het zuiden van Nederland,  
heeft er voor gezorgd dat hier een dik pakket 
sedimenten is afgezet waarin zowel mariene 
invloed als veranderingen op land hun sporen 
hebben achtergelaten. Door de bodemdaling 
is de afzetting relatief compleet en kan er 
door de aanzienlijke dikte van de sedimenten 
in groot detail naar verandering in milieu,  
klimaat en sedimentaanvoer van de afgelopen 
ongeveer 65 miljoen jaar worden gekeken. 
Ondanks de vele diepe boringen in het Nood-
zeebekken is dit interval altijd als ‘hinderlijk 
opvulsel’ gezien voor de dieper liggende olie- 
en gasvoorraden. Dit heeft paradoxaal genoeg 
geleid tot een van de gebieden met wereld-
wijd de meeste boorgaten, maar een schrik-
barend gebrek aan goede geologische stan-De drie potentiele boorlocaties in Nederland: Roerdalslenk, Zuiderzee laag en Drenthe.

Sinds 2011 is Nederland aangesloten bij het ‘International Continental 
Drilling Program’ (ICDP), een wereldwijd consortium van landen gericht  
op het opzetten van aardwetenschappelijke boorprogramma’s op land. 
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daarden en geïntegreerde informatie voor  
wat betreft het Cenozoïcum.
Daarom is er een goed uitgevoerde en 
gekernde boring nodig. Door de recente toe-
treding van Nederland tot ICDP, financieel 
gesteund door NWO, en door de breder 
wordende interesse, ook vanuit de industrie, 
voor dit gebied en voor deze geologische 
era kan zo’n gekernde boring realiteit gaan 
worden. Als het hele proces van workshops, 
voorstellen, en reviews succesvol is door-
lopen zorgt ICDP uiteindelijk voor een 
‘stempel van goedkeuring’ en een start-
budget, maar het overgrote deel van het 
benodigde budget (denk in zes nullen) 
komt van wetenschaps- en industriële part-
ners. Daarbij kun je denken aan financiële, 
maar zeker ook aan praktische bijdragen  
in kernbeschrijvingen, boorgatmetingen en 
het piggy-backen op een al geplande gas-, 
water- of geothermieboring.

Waarom hier
Maar waarom nu dit gebied en deze geolo-
gische periode? Er is de laatste jaren heel 
veel studie gedaan naar het Cenozoïcum, 
aangezien er een flink aantal grote klimaat-
schommelingen tijdens de laatste 65 mil-
joen jaar is geweest die model kunnen staan 
voor de toekomstige leefwereld op Aarde. 
Van broeikaswerelden met palmen op de 
Noord- en Zuidpolen, tot uitgebreide ijs-

bedekking en grote zeespiegelbewegingen: 
begrip van deze periode is zeer belangrijk 
voor het doen van betrouwbare voorspellin-
gen voor de toekomst. Dan is een gedetail-
leerde record, waarin zowel land- als zee- 
invloeden, en ook de veranderingen daarin, 
te reconstrueren zijn, van groot belang. 
Ook de tektonische bodembeweging is zeer 
sterk geweest in onze regio en beter begrip 
over de snelheden, precieze timing van 
inversies etc. zijn zeer waardevol. Onder-
deel van het plan is dan ook om een diep 
boorgat te gebruiken en een derde dimensie 
toe te voegen aan het LOFAR (Low-Frequency 
Array) netwerk waarmee naast astronomische 
ook geofysische waarnemingen worden 
gedaan.

De plannen
Het plan dat nu is ingediend, getrokken 
door de Geologische Dienst Nederland - 
TNO , TU Delft en Universiteit Utrecht,  
is een workshop proposal van een breed 
internationaal consortium met als doel een 
definitieve keuze te maken voor een boor-
locatie, en te denken over mogelijke part-
ners om dit waar te maken. Voorlopig zijn 
een drietal opties mogelijk, de Roerdal-
slenk, en het Zuiderzee laag in Noord- 
Holland en Drenthe, elk met zijn voors en 
tegens. Doel is in elk geval om een strati-
grafische standaardsectie neer te zetten 

voor dit deel van de wereld en een zo  
compleet mogelijke Cenozoïsche reeks 
sedimenten te verkrijgen. Als de plannen 
doorgaan zal dit najaar de workshop vol-
gen, waarna het voorstel uitgewerkt wordt 
tot een volledig drilling proposal. Het is 
iets voor de gehele aardwetenschappelijke 
community in Nederland (en daaromheen!) 
om de schouders onder te zetten, zodat  
het plan ook werkelijkheid wordt.

Timme Donders (Universiteit Utrecht),  
Wim Westerhoff (GDN-TNO),  

Stefan Luthi (TU Delft)

Bezoek ook eens de website van ICDP met informatie over lopende 
projecten: www.icdp-online.org

Vergeleken met de wereldwijd geldende klimaat curve voor het Cenozoïcum zijn er slechts fragmenten van de record in het Noordzee bekken in detail 
geanalyseerd. De resultaten daarvan wijzen op de hoge wetenschappelijke potentie van die record.
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In mijn boekenkast prijken al jaren 
verschillende boeken over de onder-
grond van Nederland. Dit betreft 
veelal gedegen tekstboeken (klas-
siekers) over geologie, geomorfolo-
gie en landschap van onder andere 
Edelman, Pannekoek, Zonneveld 
en Berendsen, die de tand des tijds 
hebben doorstaan. ‘Landschappen 
van Nederland’ zou zich een plek 
in dit rijtje kunnen verwerven, het 
kan gezien worden als een waardig 
opvolger van ‘De Nederlandse 
bodem in kleur’ (De Bakker en 
Edelman-Vlam) en ‘Bodemkunde 
van Nederland’ (De Bakker en 
Locher). Hoewel ik het bruine 
boekje nog regelmatig uit de kast 
trek, was het hoog tijd voor een 
update met de nieuwste inzichten 
in een modern jasje. 
De twee boeken, luxe uitgevoerd in 
cassette, bevatten bijna 1000 pagi-
na’s vol informatie en zijn rijkelijk 
en full colour geïllustreerd. De 
beschrijving van de landschappen 
is bodemgeografisch en systema-
tisch ingestoken, waarbij voorbeel-
den de tekst illustreren. Ik heb 
beide boeken met buitengewone 
belangstelling doorgenomen en 
daarbij ook specifiek gekeken naar 
het doel als naslagwerk en bron ten 
behoeve van onderwijs. Door mijn 
jarenlange werk als editor van NJG 
kon ik het echter ook niet laten kri-
tisch naar de redactie te kijken.

De boeken vormen een waardevolle 
bijdrage aan de tot nu toe beschik-
bare Nederlandstalige literatuur 
over de ondergrond van Nederland. 
Met name de bodemkundige hoofd-
stukken en paragrafen gerelateerd 

aan bodemgebruik en landschap 
zijn uitstekend geschikt als naslag-
werk en bron voor academisch of 
beroepsonderwijs. De geologische 
onderdelen in het boek zouden pro-
fijt gehad kunnen hebben van een 
externe review door vakgenoten. 
Vanuit mijn eigen expertise heb ik 
onder meer hoofdstuk 5 en 7 aan-
dachtig doorgelezen. In deze hoofd-
stukken ben ik meerdere feitelijke 
onjuistheden tegen gekomen. 
Hoofdstuk 5 bij voorbeeld bevat 
enkele in teressante hypotheses 
over de rol van periodiciteiten,  
die echter nog niet onafhankelijk 
getoetst zijn door de wetenschap, 
hoewel de onderschriften bij tekst-
figuren dit wel suggereren. 
Het doortrekken van deze hypothe-
ses over de rol van verschillende 
periodiciteiten bij de vorming van 
de verschillende landschapstypen 
in de hierop volgende hoofdstukken 
is gedurfd, maar niet wetenschap-
pelijk getoetst en dus ongeschikt 
voor onderwijsdoeleinden. Voor niet-
specialisten is het immers altijd 
moeilijk om de als feiten gepresen-
teerde zienswijzen op waarde te 
schatten. Het gebruik van verwijzin-
gen bij diverse tekstfiguren sugge-
reert dat een en ander onafhankelijk 
is aangetoond door diverse onder-
zoekers. In deze vorm zou ik het 
geologische deel dan ook niet willen 
aanbevelen voor het onderwijs, aan-
gezien het, naast correcties, nog 
enige discussieslagen zal kosten om 
de gestelde hypotheses als theorie-
en te kunnen presenteren.

Een boek dat gebruikt wordt voor 
onderwijs dient een duidelijke 

structuur te hebben. De vijf auteurs 
hebben een zo gestructureerd 
mogelijke opzet nagestreefd  
waarbij als inleiding bij elk land-
schapstype de geologische pro-
cessen, die het landschap gevormd 
hebben, worden besproken. Hier-
bij komen duidelijke verschillen 
naar voren die gedeeltelijk zijn 
terug te leiden naar de achter-
gronden van de auteurs. Het is 
echter niet geheel duidelijk wie 
voor welk deel verantwoordelijk is 
geweest, en een duidelijke eindre-
dactie ontbreekt. Door de gekozen 
structuur en het vervolgens niet 
consequent handhaven daarvan  
is het niet moeilijk om de rode 
draad kwijt te raken, en heb ik 
veel heen en weer moeten blade-
ren. 
Wat feitelijk mist is een hoofdstuk 
over de geologie van Nederland. 
De bespreking van de geologie  
in de afzonderlijke hoofdstukken 
is onevenwichtig. Zo krijgt het 
Weichselien een eigen hoofdstuk 
waarbij de onderverdeling in para-
grafen uiteen wordt gezet, terwijl 
dit noch voor het Kwartair, noch 
voor andere tijdvakken gebeurt.
Niet ieder hoofdstuk heeft een 
eigen inleiding zoals bijvoorbeeld 
hoofdstuk 6 Glaciale processen, 
afzettingen en landvormen,  
waarbij direct op Milankovitch-
frequenties wordt ingegaan, die 
feitelijk bij hoofdstuk 5 besproken 
zouden moeten zijn. Hoofdstuk 17 
De Kustvlakte: processen, afzet-
tingen en landvormen, heeft daar-
entegen als enige een inleiding 
die verder is onderverdeeld in 
paragrafen. 
De onderverdeling is ook binnen 
de landschappelijke hoofdstukken 
scheef, een voorbeeld daarvan is 
te vinden in hoofdstukken 11, 12, 
en 13 waarbij, respectievelijk, het 
oostelijke, centrale, en westelijke 
rivierenlandschap wordt besproken, 
maar waarbij slechts het natuurlijke 
landschap in het oosten uitgebreide 
aandacht krijgt.

Als laatste punt wil ik ingaan op 
de redactie en vormgeving. Het 
valt niet mee om 1000 pagina’s 
op een foutloze en uniforme 
manier te presenteren, toch zijn 
er een aantal storende fouten die 
mij in een paar uur tijd zijn opge-

vallen en die door een onafhanke-
lijk eindredacteur snel verbeterd 
hadden kunnen worden. Ik geef 
hieronder een aantal voorbeelden. 
Het begint met de inhoudsopgave: 
de opmaak hiervan is in boek 1 
en 2 verschillend. Waar de delen 
in boek 1 in KAPITALEN staan, 
staan ze in boek twee in Kleine 
letters, bovendien is ook het font 
van hoofdstuk 4 TEKTONIEK EN 
LANDSCHAP verschillend van de 
overige hoofdstukken. Ook de stijl 
van de tekstfiguren verschilt door 
het regelmatig omkeren van tijd-
assen (afwisselend oud links of 
rechts). In de figuren valt verder 
op dat er niet altijd uniformiteit is 
in de uitlijning, grootte en kleur 
van de belettering. De keuze voor 
de lichtgele achtergrond maakt de 
foto’s een beetje flets en sommige 
van de foto’s zou ik net iets groter 
afgebeeld willen zien om details 
beter te kunnen bestuderen. 
Daarnaast komen foutjes voor 
zoals een tegengestelde helicoïda-
le beweging in figuur 10.2. 
Bij de eindredactie zou ook moeten 
worden ingegaan op gebruik van 
juiste spelling. Zoals in ieder boek 
komen hier en daar spelfouten 
voor, dit is met name ook het geval 
in de verwijzingen naar bv. Theu-
nissen, Tornquist of Heyma, of het 
gebruik van Latijnse soortnamen 
zoals Arthemisia of Heliantemun. 

De kritische kanttekeningen doen 
niets af aan het feit dat de auteurs 
een monumentaal werk hebben 
neergezet waarin de interacties 
tussen geologie, bodem en land-
gebruik worden uitgelicht. Beide 
boeken vormen een geheel dat als 
standaardwerk weer enige jaren 
mee kan en zijn een aanrader voor 
iedereen die iets meer wil weten 
over de interacties tussen land-
schap en bodem(gebruik).  
Ik vind het echter oprecht jammer 
dat ik niet in de gelegenheid ben 
geweest om in een eerdere fase 
dit commentaar te kunnen leveren. 
Er zijn immers altijd verbeterpun-
ten aan te geven die, zoals al door 
de auteurs aangegeven in het 
voorwoord, mee genomen kunnen 
worden bij een volgende druk.

Dr. Wim Z. Hoek 

.boekbespreking

Landschappen van Nederland –  
geologie, bodem en landgebruik
Door A.G. Jongmans, M.W. van den Berg, M.P.W. Sonneveld, G.J.W.C. 
Peek & R.M. van den Berg van Saparoea • Wageningen Academic 
Publishers • 2013 • ISBN: 978-90-8686-213-9 • Prijs € 99,50
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Iedere uitvinding, ontwikkeling  
of verschuiving levert verzet op. 
Zeker als eeuwenoude instituties 
moeten onderhandelen met nieuw 
technieken of wetenschappen of 
machten, komt er herrie. Lentes, 
revoluties, burgeroorlogen, wereld- 
oorlogen; het houdt nooit op. 

Mijnbouw is zo’n zeer oud beroep. 
Eigen tradities, eigen mores, eigen 
liederen, clanvorming en bierplezier. 
Het beroep bestaat al tienduizen-
den, wellicht honderdduizenden 
jaren als we de Stenen Tijdperken 
meetellen. Het oudst bekende 
product van hun ijver is de vuur-
steen en later komt dan het goud 
en andere metalen. Nu zijn het de 
kleine lettertjes van het Periodiek 
Systeem die hun aandacht krijgen. 
Kortom een oud, gerespecteerd 
en nuttig vak. 
De 19de eeuw en de daarbij 
behorende industriële revolutie 
gaf een onvoorstelbare groei in  
de mijnbouw te zien, vooral in de 
kolen- en ijzerindustrie. Echter,  
in diezelfde eeuw gebeurde er iets 
heel ernstigs: de geologie werd 
uitgevonden. Erger nog, geologie 
woonde niet alleen op een roze 
academische wolk, maar stroopte 
ook de mouwen op en ging zich 
o.a. bemoeien met de mijnbouw. 
De worsteling die daaruit ontstond 
kennen we uit publicaties en die 
hebben we weer te danken aan 
een uitvinding van rond 1450, 
namelijk de boekdrukkunst*  
(die talloze monniken tot werke-
loosheid veroordeelde).Uit die 
publicaties wordt duidelijk dat 
niet alle leden van het mijnbouw-
kundige establishment gediend 
waren van eigenwijze geoloogjes 
die hen kwamen vertellen hoe  
de wereld in elkaar zat. 

Tijdens mijn naspeuringen  
aangaande het ‘Mijnwezen van 
Nederlandsch-Indië’ (1850-1942) 
kwam ik een aantal verhelderende 
discussies tegen onder de mijn-
bouwers, met hier en daar een 
duit in het zakje van een geoloog, 
betreffende nut-en-noodzaak van 
de geoloog. Een aantal citaten 
van 1910-1912 uit ‘De Ingenieur’ 

(u raadde het al: dit was het tijd-
schrift van de ingenieurs) geven 
toegang tot deze uitwisseling van 
gedachten: Het gaat over de vragen 
of er een aparte geologische dienst 
moet worden opgericht, of de geo-
logische opleiding in Delft van 
goede kwaliteit is, of geologen 
grondstoffen kunnen vinden en  
of mijnbouwers regionaal kunnen 
karteren etc.
Het begint in 1910 met Prof. 
H.G. Jonker (hoogleraar Paleon-
tologie en Stratigrafie) in Delft 
(1908–1917) die stelt:
“Opsporing van kool, ertsen, 
petroleum of wat dan ook, is 
natuurlijk geologisch werk en 
moet derhalve, vooral in nieuwe 
terreinen, geschieden door voor 
zulk werk bekwame personen, 
door geologen dus”…
“Mijningenieurs of andere personen, 
die zich op een of andere wijze 
met geologische onderzoek ver-
trouwd hebben gemaakt en dus 
daarvoor berekend zijn, zijn in vele 
gevallen even goed bruikbaar.” 
maar… “Mijningenieurs nu zijn 
geen geologen; d.w.z. naar mijn 
meening geeft het diploma van 
mijningenieur zonder meer geen 
voldoenden waarborg voor geolo-
gische bekwaamheid.”

In 1912 werd het spannender: Er 
was van hogerhand besloten dat 
er bij het Mijnwezen tien geologen 
moesten worden aangenomen. 
Omdat die in Nederland niet te 
vinden waren, zouden dat buiten-
landers moeten zijn, een bedenke- 
lijke zaak. De discussie hobbelde 
voort met o.a. semantische kwes-
ties over ‘voorlopige verkenning’, 
‘exploratie’ en ‘ontginning’, maar 
is nog niet beëindigd. Ir. S.J. Ver-
maes ergert zich aan het begrip 
‘geologie’ en uit dat met: 
“Dit is namelijk een vak dat door 
leeken met grooten eerbied wordt 
beschouwd; er wordt zoveel over 
geschreven en daarbij worden 
zooveel geleerde termen gebruikt, 
waarvan men niets begrijpt; de 
geologen weten altijd zo precies 
te vertellen hoe dit of dat wereld-
deeltje gevormd is, kortom de 
geoloog is als het ware iemand 

die door den grond heenziet en 
die dus de zaak zal redden. De 
leezer vergeven mij hier den spot-
tenden toon, maar werkelijk, wan-
neer men het kalm nagaat, blijkt 
het zo te zijn.”
Wijze uilen zoals Wenckenbach, 
Molengraaff en Wing Easton, en 
later ook Van Waterschoot van  
der Gracht, proberen – uiteinde-
lijk met succes – sussend en 
bemiddelend op te treden.

Dat dit gekibbel ook op grovere 
toon gevoerd kan worden leert ons 
de citaten in ‘The Australian Geo-
logist’ (1986) dat het 100-jarig 
bestaan van de Geological Survey 
van Western Australia memoreert. 
Dit komt uit de parlementaire  
discussie voorafgaande aan het 
benoemen van een Government 
Geologist in 1882. Aan het woord 
is Mr. McKenzie Grant: 
“[…] he had been very observant 
of the result of geological surveys 
for many years past, and he was 
by no means inclined to accept 
the deductions of professional 
geologists as gospel. Geologists 
never discovered anything which 
proved of much practical advanta-
ge to a new country: the most 
practical results were those that 
were the outcome of ‘fossicking’ 
(slang voor het nasnuffelen van 
verlaten goudmijnen. deR) done 

by men who had some experience 
in mining.”
Daarna spreekt mr. Septimus Burt 
zijn afschuw uit: over:
“[…] a map that was prepared by 
a gentleman who was best known 
as Mr Geology Brown – a map he 
would defy any man in the World, 
unless a born or trained geologist 
– to understand”…”People did 
not want to know whether it was 
of primary, secondary, or tertiary 
formation, whether it was eocene, 
miocene, or pliocene, or any tech-
nical rubbish like that.”

Gelukkig is het ook in Australië 
uiteindelijk goed gekomen

Peter de Ruiter

*Geboren onder de rook van Haarlem weet ik 
zeker dat ene Laurens Jansz Koster de uitvinder 
van de boekdrukkunst is geweest want: a.) de 
meester heeft ons dat op school verteld , b.) ik 
heb zelf de boom in de Haarlemmerhout gezien 
waaruit hij zijn losse letters sneed, en c) er staat 
een groot standbeeld van hem op de Groote 
Markt. Die Gutenberg heeft nooit bestaan.

.historisch

Stammenstrijd

Neolithische werkplaats in Zambia waar vuurstenen werktuigen geslepen 
en vormgegeven werden. 
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In de ENCI-kalksteengroeve bij 
Maastricht ontdekte graafmachine- 
operator Carlo Brauer in september 
2012 een fossiele mosasauruskaak. 
Na opgraving door het Natuurhisto-
risch Museum Maastricht (NHMM) 
bleek het om een relatief compleet 
skelet te gaan. Het skelet is Carlo 
genoemd, naar zijn vinder. De 
komende negen maanden zal het 
museum de botten uit de kalk-
steen vrij prepareren en verder 
onderzoek doen. De ontwikkelin-
gen rond Carlo zijn te volgen in de 
tentoonstelling ‘CSI Mosasaurus’.
Iedere bezoeker van het museum 
kan in het open laboratorium het 
prepareerwerk én het onderzoek 
aan de nieuwe mosasaurusvondst 
van dichtbij volgen. Met moderne 
technologieën als CT-scanning, 
electronenmicroscopie en massa-
spectrometrie wordt geprobeerd 

.aankondiging

28 maart, Nationaal Herbarium Nederland, Leiden

Bijeenkomst Palynologische Kring
De Palynologische Kring organiseert donderdag 28 maart 2013 een 
lezingenmiddag in het Nationaal Herbarium Nederland, Van Steenis-
gebouw, zaal F 108/110, Einsteinweg 2, Leiden. Het Nationaal  
Herbarium ligt circa 10-15 minuten lopen van Leiden CS. Parkeren  
is vrij. Er stopt tevens een bus naast het gebouw.

Het programma is als volgt:
12.30 u  Ontvangst met koffie
13.00-13.40 u  Corrie Bakels en Fulco Scherjon: “Burning the land”
13.40-14:05 u  Cornelie Moolhuizen: “The heyday of Dutch tobacco 

cultivation”
14.05-14.30 u  Ella Egberts: “The missing hominin - A palynological 

investigation of the habitability of Beeston, England, 
during the Pleistocene”

14.30-15.00 u  Koffiepauze
15.00-15.30 u  Tamara Vernimmen: presentatie van haar promotie-

onderzoek over houtskool op Mauritius
15.30-15.50 u  Mike Field: “Macroscopic plant remains where? There 

- no!! (a rare pre-European plant macrofossil assem-
blage from Martinique)”

15.50 u Borrel

Meer informatie kunt u vinden op www.palynologischekring.nl

meer te weten te komen over het 
leven van uitgestorven dieren. De 
expositie geeft antwoord op aller-
lei vragen, zoals “Hoe snel groeide 
een mosasaurus?” “Hadden ze 
pijn in hun staart?” “Wat kunnen 
de krasjes op het tandglazuur  
vertellen” “Lukt het om DNA uit 
mosasaurusfossielen te halen?” 
en “Hoe groot was een mosa-
saurusbrein”. 

http://www.nhmmaastricht.nl

NHMM – tot en met 15 september 2013

CSI Mosasaurus – de nieuwe  
Mosasaurusvondst Carlo

.tentoonstelling

Het Hoofdbestuur van het KNGMG 
roept hierbij de leden van het Ge-
nootschap op om kandidaten voor 
de Van Waterschoot van der Gracht 
penning 2013 te nomineren.

In 1951 stelde het KNGMG een 
erepenning in, uit te reiken aan 
“een persoon die zich op weten-
schappelijk, maatschappelijk of 
onderwijskundig gebied voor de 
aardwetenschappen in Nederland 
uitzonderlijk verdienstelijk heeft 
gemaakt”. De penning werd ver-
noemd naar Willem van Water-
schoot van der Gracht (1873–
1943), geoloog, mijnbouwer, jurist, 
directeur van de Rijksopsporing 
van Delfstoffen (de latere Geologi-
sche Dienst), succesvol oliegeoloog, 
mede-oprichter van de American 
Association of Petroleum Geologists 
(AAPG), en mede-oprichter èn eer-
ste voorzitter van het KNGMG. 

De toekenning van de Van Water-
schoot van der Gracht penning 
geschiedt op voordracht van één 
of meerdere leden van het KNGMG. 
Op de KNGMG-website vind u een 
overzicht van degenen aan wie de 
penning in voorgaande jaren is 
toegekend: doorklikken vanaf de 

startpagina naar Genootschap, 
dan Van Waterschoot van der 
Gracht penning.

U kunt een voordracht indienen tot 
1 juni 2013 bij het secretariaat van 
het genootschap, e-mail: kngmg@
kiviniria.nl. Een voordracht moet 
met redenen omkleed zijn en de na-
men vermelden van de leden en/of 
instellingen die het voorstel steunen.

.oproep

Van Waterschoot van der Gracht 
penning 2013

Nieuw programma  
Building with nature

.nwo

Het programma over Bouwen  
met de natuur wil een weten-
schappelijke basis leggen onder 
infrastructuurprojecten, die op 
een innovatieve manier gebruik 
willen maken van natuurlijke 
structuren en processen.  
In de natuur zijn duurzame 
op lossingen beschikbaar voor 
infrastructurele knelpunten.  
De call is een initiatief van ALW 
samen met Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen binnen 

het NWO thema Water en klimaat. 
Deze call maakt deel uit van het 
Topconsortium voor Kennis en 
Innovatie (TKI) Deltatechnologie. 
Het beschikbare NWO budget is 
€ 4 miljoen, de deadline voor 
indiening is 7 mei.
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Exploring the Earth’s Crust -  
History and Results of Controlled-
Source Seismology • 2012 • 
Claus Prodehl & Walter D. Mooney 
• Geol. Soc. America, Mem. 208 
• ingebonden, 764 pp. • plus 
DVD • ISBN 978 0 8137 12066 
• GSA-leden US$115,00;  
niet-leden US$ 160,00

T/m 15 september 2013
Tentoonstelling Natuurhistorisch 
Museum Maastricht ‘CSI Mosa-
saurus – de nieuwe Mosasaurus-
vondst Carlo’.
Info: http://www.nhmmaastricht.nl

6 april t/m 1 september 2013
Tentoonstelling Natuurhistorische 
Museum Rotterdam ‘Kijk wat ik 
gevonden heb!’ 30 jaar Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren. Info: 

http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
exposities/agenda/

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

.agenda

Dit boek vertelt de geschiedenis 
van het seismologisch onderzoek 
vanaf 1850, toen de mens in staat 
was om met geofysische methoden 
een beeld te krijgen van de aard-
korst. Alle grote gepubliceerde 
veldprojecten op land en onder  
de zee komen aan bod. Het boek 
geeft een overzicht van de ontwik-
keling van de seismologie, de  
theorieën en de toenemende 
betrouwbaarheid van de bereke-
ningsmethoden. De eerste honderd 
jaren (1845-1945) worden kort 
samengevat, de periode na 1940 

wordt per decennium gepresen-
teerd. Kopieën van de originele 
seismische gegevens van de pro-
jecten in dit boek zijn als appen-
dices toegevoegd en staan op de 
bijgesloten DVD.
Hoofdstuk 2 beschrijft het onzekere 
begin, verbeteringen in apparatuur 
en de ontploffingstechniek (van 
vallende gewichten, explosies van 
militaire ammunitie en kunstmatige 
ontploffingen volgens specifieke 
patronen). 
Mohorovicic vond met de verschil-
len in snelheid van aardbevings-
golven door gesteenten de grens 
tussen de aardkorst en de mantel. 
Met de hulp van ‘kunstmatige 
aardbevingen’ begon in 1923 in 
Duitsland, Frankrijk en de USA 
onderzoek naar seismische refrac-
tie en reflectie van gesteenten 
onder water. Na 1945 ontstonden 
de eerste internationale samen-
werkingen. De grote ontploffingen 
van overgebleven ammunitie op 
Helgoland (1947) en in het Zwar-
te Woud (1948) hebben veel 
informatie verschaft. Er werd 
onderzoek gedaan in de Sovjet 
Republiek, het Tien Shan gebied 
in China, de mijndistricten in 
Canada en de Verenigde Staten 
(de eerste nucleaire proeven). 
Eind jaren 1960 waren er interna-
tionale projecten, zoals het 
‘Upper Mantle Project’ (1964) 
van de “International Association 
of Seismology and Physics of the 
Earth’s Interior”. Er kwamen lan-
geafstand seismische profielen in 
Frankrijk, over de Alpen, door 

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, Bar-
celona. Info: www.aquaconsoil.org

19 april 2013
Excursie naar het kolengebied van 
Limburg. Info: http://www.pgknet.nl/ 
fieldtrips

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

.boekbespreking

Scandinavië, in de USSR, off-
shore van Japan, Australia, Zuid-
west-Afrika en de oceanen. Er 
werden grootschalige nationale 
seismische programma’s opgezet 
zoals COCORP in de VS en 
COCRUST in Canada. 
De jaren 1980 – met nog snellere 
computers en nieuwe program-
ma’s – werden gekenmerkt door 
dichte netwerken van opname-
punten, in het bijzonder in tekto-
nisch ingewikkelde gebieden. In 
Canada werden de eerste draag-
bare digitale instrumenten ontwik-
keld. Er werden diepe boringen 
gezet in Europa, de Afro-Arabische 
en de Oost-Afrikaanse riften werden 
bestudeerd. Een Chinees-Franse 
groep onderzocht Tibet. Japan 
gebruikte seismiek om aardbe-
vingsrisico’s in kaart te brengen. 
Australië kreeg het ‘Australian 
Continental Reflection Profiling 
Programme’ (ACORP). Ook in 
extreem vijandige omgevingen, 
zoals op Antarctica, werd seis-

misch onderzoek uitgevoerd. 
De laatste 20 jaren zijn nieuwe 
interpretatietechnieken en nieuwe 
instrumenten beschikbaar geko-
men. Er wordt onderzoek gedaan 
naar de oorsprong en ontwikkeling 
van continenten (EUROPROBE van 
de European Science Foundation). 
Grootschalige teleseismische tomo-
grafieprojecten onderzoeken de 
aardkorst en de bovenste mantel. 
Dit boek – respect voor de auteurs 
die deze titanenklus hebben 
geklaard – hoort thuis in de biblio-
theek van elk zichzelf respecterend 
geofysisch instituut. Het is een 
onbetaalbare ‘schatkist met infor-
matie van ‘heinde en verre’ over 
seismologie en onderzoek naar de 
aardkorst en de bovenste mantel. 
Het is duur, maar dat wordt ruim 
gecompenseerd door de schat aan 
informatie.

T.J. A. Reijers

Exploring the Earth’s Crust

.foto-wedstrijd

De EFG (European Federation of Geologists) organiseert samen  
met de EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) 
een foto-wedstrijd. Het thema van de EAGE/EFG Photo contest  
is ‘Geoscientists at work’. Foto’s kunnen opgestuurd worden tot  
1 april 2013. 

Voor meer informatie:  
(http://www.houseofgeoscience.org/photocontest)
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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

.internet

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

5–9 juni 2013
22nd meeting of the European 
Current Research on Fluid Inclu-
sions, ECROFI, to be held in 
Antalya, Turkey.  
Info: http://www.ecrofi2013.org

9–14 juni 2013
WRI14: Water Rock Interaction, 
Avignon, Frankrijk. Info: http://
www.wri14-2013.fr/en/home.html

10-13 juni 2013
London 2013 75th EAGE Confe-
rence & Exhibition incorporating 
SPE EUROPEC 2013. London, UK. 
Info: http://www.eage.org/index.
php?evp=1979

14–17 juni 2013
Geo-gastronomische excursie  
naar de Languedoc.  
Info: http://www.pgknet.nl/fieldtrips

4-6 september 2013
12th European Geopark Conferen-
ce, Cilento and Vallo di Diano 
Geopark, Italië. Info: http:// 
www.europeangeoparks.org/

21-22 oktober 2013
Exploration, Resource & Mining 
Geology Conference 2013, Cardiff, 
Wales, UK.  
Info: http://www.ermg2013.com/
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