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Ditmaal een bijzonder nummer van 
de Geo.brief, de nieuwsbrief van het 
KNGMG, het Koninklijk Nederlands 
Geologisch Mijnbouwkundig Ge noot- 
schap, en ALW, de NWO-afdeling 
Aard- en Levenswetenschappen, 
waar de aardwetenschappen onder 
vallen. Een bijzondere uitgave 
omdat we verschillende jonge aard-
wetenschappers, die aan het begin 
van hun loopbaan staan, aan het 
woord laten. En omdat we deze  
Geo.brief ruim gaan verspreiden 
onder alle masterstudenten aard-
wetenschappen.
Het KNGMG is in 1912 opgericht en 
vormt de overkoepelende organisa-
tie voor aardwetenschappers in 
Nederland. Het versterken van de 
banden tussen Nederlandse aard-
wetenschappers en het behartigen 
van de belangen van de leden  
zijn belangrijke doelstellingen.  
In dat kader verzorgt het KNGMG de 
accreditatie tot European Geologists 
(EurGeol) die in verschillende landen 

nodig is om het vak van geoloog 
zelfstandig te mogen uitoefenen 
(zie ook Geo.brief maart 2013, 
http://www.kngmg.nl/publicaties/
geobriefarchief.html). 
Daarnaast draagt het genootschap 
het belang uit van de aardweten-
schappen voor de maatschappij 
waarin we leven, of het nu gaat om 
natuurlijke hulpbronnen (olie, gas, 
grondwater, zand en grind), het 
gebruik van ondergrond en land-
schap, of de veiligheid in ons land. 
Het Genootschap kent kringen die 
opgezet zijn rond aardwetenschap-
pers met dezelfde specialisatie: 
oliegeologie, sedimentologie, paly-
nologie, ingenieursgeologie. Als lid 
van het genootschap kan iedereen 
lid van een kring worden. Kringen 
organiseren lezingen, symposia en 
excursies. 
De Geo.brief verschijnt 8 maal per 
jaar. Bijzondere gebeurtenissen, 
personen die voor de aardweten-
schappen van belang zijn en nieuwe 

.van het bestuur

wetenschappelijke ontwikkelingen 
krijgen aandacht in de Geo.brief. 
Promovendi schrijven over hun 
onderzoek, geologen in het buiten-
land vertellen over hun leven en 
werk in de rubriek Zaken overzee. 
Natuurlijk berichten we over ‘genoot - 
schap’ nieuws en evenementen.  
Op die manier probeert de Geo.brief 
een samenbindend element tussen 
Nederlandse aardwetenschappers 
te zijn. 

Afstuderen en dan? Solliciteren en 
aan de slag gaan. De meesten doen 
dat ook. Op onze vraag aan jonge 
aardwetenschappers om hun erva-
ringen met ons te delen kregen  
we veel reacties. Voorbeelden uit 
Nederland, maar ook van overzee. 

We hebben gekozen voor dit thema 
om te laten zien dat je na je opleiding 
in geheel verschillende situaties 
terecht kan komen. Voor een deel 
wordt dat bepaald door de keuzes 
die je maakt, maar ook omdat 
ineens een kans je pad kan kruisen.

Dus studenten: lees en denk eens na 
over de vraag wat het KNGMG voor 
jou kan betekenen en bezoek de 
website van de club www.kngmg.nl. 
Om rond te kijken en vooral om je 
als lid aan te melden. En lees zeker 
ook de oproep voor de Escherprijs!

Redactie Geo.brief
Bestuur KNGMG

www.kngmg.nl

Lidmaatschap & inschrijven

Iedere aardwetenschapper en serieus geïnteresseerde kan lid worden 
van het Genootschap.

De lidmaatschapskosten per jaar bedragen:
• € 72,50 Gewoon lid
• € 50,00 AiO/OiO
• € 19,25 Studenten

Opgeven als lid kan online, of door het formulier van de website  
te downloaden, in te vullen en naar het secretariaat te sturen  
(http://www.kngmg.nl/contact/index.html).

Secretariaat KNGMG
p/a KIVINIRIA
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag 
Postbus 30424, 2500 GK Den Haag
Website: www.kngmg.nl
E-mail: kngmg@kiviniria.nl
Tel: 070-3919892 (voor KNGMG gereserveerd)

Ieder lid ontvangt de Geo.brief (verschijnt 8 maal per jaar) en het  
gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Netherlands Journal  
of Geosciences / Geologie en Mijnbouw (verschijnt eens per kwartaal).

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december; opzegging dient 
drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.

Insturen scriptie tot 1 oktober 2013

Oproep Escherprijs 2012/2013

Het KNGMG kan jaarlijks een prijs uitreiken voor de beste afstudeer- 
scriptie van studenten van een Masteropleiding Aardwetenschappen,  
de Escherprijs. Het doel van de prijs, die vernoemd is naar de Leidse 
Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. B.G. Escher (1885-1967), is  
de bevordering van innovatief onderzoek en een gedegen verslaggeving 
hiervan.
De jury van de Escherprijs bestaat uit vier of vijf aardwetenschappers 
afkomstig uit het bedrijfsleven, de (semi) overheid of de universitaire 
wereld. Naast een bedrag van 2500 euro ontvangt de winnaar een oor-
konde, een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te 
publiceren in The Netherlands Journal of Geosciences. Het prijzengeld 
van de Escherprijs wordt beschikbaar gesteld door Shell.
Studenten die afgestudeerd zijn in het studiejaar 2012/2013 komen dit 
jaar in aanmerking voor de prijs. Stuur de scriptie (in het Nederlands of 
Engels) als Word- of pdf-file naar het secretariaat van het KNGMG, onder 
vermelding van ´Escherprijs 2012/2013´. Indien niet digitaal, stuur 
twee kopieën van de scriptie naar het secretariaat van het KNGMG. De 
inzending dient voorzien te zijn van een korte inleiding van de scriptie-
begeleider. De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 oktober 2013.

De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!

Het adres van het secretariaat is:
KNGMG, p/a KIVI NIRIA
Postbus 30424, 2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Email: kngmg@kiviniria.nl

Een speciale Geo.brief

.oproep
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Lucia van Geuns in Oman.

.voetlicht

De nieuwe voorzitter van het genootschap

Lucia van Geuns over fossiele brand-
stoffen en internationale betrekkingen

Menno de Ruig, sinds 2009 voorzitter van het geologisch genootschap, zal komende september  
zijn functie neerleggen. Hij wordt opgevolgd door Lucia van Geuns, een van laatste geologen 
afgestudeerd in Leiden. Na een carrière van 20 jaar bij Shell werkt zij nu tien jaar bij Clingendael 
International Energy Programme (CIEP), de energiepoot van Clingendael, het Nederlands Instituut 
voor Internationale Betrekkingen.
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Het CIEP, opgericht in 2001, is een onaf-
hankelijk instituut dat onderzoek doet naar 
de invloed van de energiemarkt – de geo-
grafische verspreiding van voorkomens, de 
productie en het transport van olie en gas 
– op internationale betrekkingen en de 
regionale en wereldpolitiek. Van Geuns is 
hier als enige aardwetenschapper een 
vreemde, maar welkome, eend in een bijt 
van economen en politicologen. Het werk-
veld heeft zij zich eigen moeten maken, 
maar als geoloog heeft zij de kennis om 
economische en politieke vraagstukken  
van een ‘andere’ kant te bekijken. Stenen 
vindt zij nog steeds heel leuk, alleen nu  
als pleziergeoloog. 

30 US dollar
Van Geuns: “In de tien jaar dat ik werk bij 
Clingendael is veel gebeurd. De olieprijs 
heeft sterk gewisseld, de overheid is zich 
gaan richten op de overgang naar duurzame 
energie. Tot 2007 groeide alles tot in de 
hemel: inkomens, economie en ook de 
olieprijs. In 2008 ging de olieprijs door  
het dak: in juli kostte een vat olie 147 US 
dollars. De OPEC – de organisatie van olie-
producerende en exporterende landen – 
was niet in staat om de prijs onder controle 
te houden, want de productie zat aan de 
top van zijn capaciteit. Toen stortte de 
financiële markt in, de vraag naar olie kel-
derde net zo hard mee en de prijs voor een 
vat olie zakte tot 30 US dollar. Nu is er 
een stabielere olieprijs tussen de 90 en 
110 dollar, die mede wordt gereguleerd 
door de OPEC.” 
Maar juist door die tijdelijke krapte – we zou-
den aan de top van de mogelijke productie 
zitten – zijn er nieuwe technologieën ontwik-
keld en heeft de olie-industrie een grote 
sprong gemaakt: er zijn nieuwe velden 
gevonden, bekende velden die met de 
lagere olieprijs niet rendabel waren, zijn in 
productie genomen, en ‘voorraden’ (bekende 
voorkomens, maar niet economisch winbaar) 
werden ‘reserves’ (bekende voorkomens die 
wel economisch winbaar zijn). Met name 
de winning van olie en gas uit schalies 
heeft in de Verenigde Staten een enorme 
vlucht genomen. 
“We zijn van schaarste naar overvloed 
gegaan. Er zijn grote voorraden fossiele 
brandstoffen bekend”, zegt Van Geuns.  
“Er is conventioneel gas (dus geen ‘tight 
gas’, zoals schaliegas) gevonden in Oost-
Afrika (Mozambique, Tanzania) en in het 
oostelijke Middellandse-Zeegebied (Cyprus, 
Israël). Ook Rusland, Turkmenistan en Iran 
hebben veel gas. De winning van gas uit 
schalie in de VS, met name in Texas en 
Pennsylvania, is de afgelopen jaren letter-
lijk een bonanza geweest. De Amerikaanse 
gasmarkt is zo overvoerd geraakt dat de 
prijs sterk gezakt is en het niet meer zo 
interessant is om gas te winnen. In de VS 

wordt de gasprijs lokaal bepaald (een spot-
prijs nu), terwijl hij in Europa nog deels 
gekoppeld is aan de olieprijs. Nu wordt  
er in de VS met name olie uit schalies 
gewonnen.”

Machtig
Energie speelt een belangrijke rol in inter-
nationale politieke verhoudingen. Nieuwe, 
opkomende economieën als die van China 
en India hebben een enorme vraag naar 
fossiele brandstoffen. Landen met grote 
voorraden zijn machtig; zij kunnen een 
pijpleiding dichtdraaien in geval van een 
conflict, of een strategische punt in een 
transportroute bezetten. Van Geuns: “CIEP 
houdt zich bezig met dit soort politieke 
vragen. Stel je een conflict scenario voor 
tussen Saudi-Arabië en Iran, met Irak als 
slagveld. Welke consequenties zou dat 
hebben voor de oliemarkt. Het streven van 
de VS om energieonafhankelijk te zijn is  
op dit soort zorgen gebaseerd. ”
Met alle milieuconventies en politieke 
afspraken om het gebruik van fossiele 
brandstoffen terug te dringen en de uitstoot 
van CO2 te verminderen, blijft het feit dat 
de maatschappij een constante bron van 
energie nodig heeft: wind en zon kunnen 
die voorlopig niet alleen leveren. Nieuwe 
vormen van energie vragen om een andere 
infrastructuur dan nu aanwezig is. “Wie 
gaat die investeringen op zich nemen,” 
vraagt Van Geuns zich af. “Overheden of 
de private sector? Welke landen en/of 
bedrijven nemen in deze transitie naar  
een meer duurzame energiehuishouding  
de leiding en welke volgen?”

Verzet
De bodemschatten in de Nederlandse 
ondergrond leveren de staat veel geld op  
(de aardgasbaten in 2010 waren 11 miljard 
euro). Waar in de Verenigde Staten de 
eigenaar van de grond geld kan verdienen 
aan dat wat diep onder het aardoppervlak 
verborgen zit, is in Nederland de staat 
grootontvanger. Dat kan een van de verkla-
ringen zijn waarom de Nederlandse burger 
zich zonder onderscheid zo verzet tegen 
activiteiten die te maken hebben met die 
ondergrond, of het nu gaat om de winning 
van zand en grind, aardolie en aardgas, of, 
zoals recent in Barendrecht en Boxtel, om 
de opslag van CO2 in de ondergrond en de 
winning van gas uit schalies. 
Van Geuns: “Barendrecht, de opslag van 
CO2 in een leeg gasveld, is een typisch 
voorbeeld hoe belangrijk goede communi-
catie is. Er moet beter rekening worden 
gehouden met maatschappelijke aspecten: 
de angst voor verzakkingen, voor waarde-
vermindering van huizen, voor de gezond-
heid. Dergelijke problemen en zorgen moet 
je van te voren inschatten. Wij moeten ons 
realiseren dat Nederland één grote stad is; 

er hier zijn geen lege gebieden. Geologen, 
technici en de overheid lijken nog veel te 
moeten leren op het gebied van communi-
catie. Er hoeft per slot maar iets mis te 
gaan of de burger is zijn vertrouwen kwijt 
en dat krijg je moeilijk terug. Belangrijk is 
dat met name de omwonenden van een 
ondergrondse activiteit vanaf de start van 
het project actief betrokken raken bij het 
proces.”

Golden spike
Aan het begin van de 19de eeuw leefden 
er ongeveer 1 miljard mensen op Aarde. 
Het is onvoorstelbaar je te realiseren dat er 
halverwege de vorige eeuw 3 miljard en nu 
7 miljard mensen zijn. Wij trekken met z’n 
allen een enorme wissel op de Aarde.  
Die zal blijven bestaan, dat kunnen we als 
mens niet tegenhouden. Maar of dat ook 
voor de mensheid geldt, is maar de vraag. 
Zeker is wel dat dit tijdperk een haarscher-
pe geologische grens gaat worden; een  
golden spike voor de toekomst. 
Van Geuns: “Welke macht je ook aan de 
mens toeschrijft, een goede kennis van de 
Aarde is bittere noodzaak. Aardwetenschap-
pers hebben die kennis, maar zij realiseren 
zich niet altijd hoe de maatschappij er mee 
omgaat. Het gaat niet alleen om de ideale 
locatie voor bijvoorbeeld een nieuwe boor-
put, maar ook om vergunningen, de impact 
van een boring op de omgeving, de reactie 
van mensen. Het vak moet daarom in een 
breder, sociaal-maatschappelijk kader 
geplaatst worden. Daar ligt ook een taak 
voor de universiteiten.”

Nieuwe voorzitter
Van Geuns hoopt als voorzitter van het 
genootschap de kans te krijgen om uit te 
dragen hoe hecht de aardwetenschappen 
verweven zijn met de maatschappij. Hoe de 
kennis van de Aarde een belangrijke bijdrage 
geleverd heeft aan welvaart en veiligheid. 
“Ik zou het wenselijk vinden dat het 
genootschap meer samenwerking zoekt bij 
‘naburige’ organisaties als KIVI NIRIA (de 
vereniging voor ingenieurs), het KNAG (het 
aardrijkskundig genootschap), SPE (Society 
of Petroleum Engineers) en de studiever-
enigingen. Ik hoop de aardwetenschappen 
breder te trekken en met dat bredere veld 
het genootschap aantrekkelijker te maken 
voor jongere geologen en studenten. Want 
die willen we er graag bij hebben. En dat  
is een taak voor het hele bestuur.”

Aukjen Nauta
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De grond onder je voeten
Na het eerste jaar Aardwetenschappen 
moest ik kiezen voor Geologie of Fysische 
Geografie. En hoewel de tijd en ruimte-
schaal waar een geoloog naar kijkt erg leuk 
is, koos ik voor Fysische Geografie. Deels 
omdat ik een zwak heb voor kusten, maar 
vooral omdat je overal kunt zien en wordt 
herinnerd aan je studieterrein; als er hoog-
water is, als dijken falen, als landbouwgrond 
verzilt, als de kustlijn erodeert, als tunnels 
en huizen verzakken, als de bodem daalt  
of de zeespiegel stijgt. Een zekere beroeps-
deformatie houdt je er in ieder geval aan 
over.
Vijf jaar werd theorie afgewisseld met 
onderzoek en veldwerk. Daarom vond ik het 
hoog tijd om tijdens mijn stage, bij het 
RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee), te 
ontdekken welke besluiten er nu dagelijks 
moeten worden genomen met de kennis 

die o.a. op universiteiten wordt verzameld. 
Dit bleek nog geen gemakkelijke klus… 
Het combineren van onderzoek en advies 
sprak mij echter wel aan en ik was daarom 
ook erg blij dat ik na mijn studie als junior 
geoloog bij de Geologische Dienst Neder-
land (TNO) aan de slag kon. Met behulp 
van boringen, sonderingen en geologische 
kennis de grond onder je voeten in kaart 
brengen en vastleggen in o.a. ondergrond-
modellen.

Zandkorrels en kustsystemen
Na twee jaar stapte ik over naar Deltares; 
een jong bedrijf waar kennis van heel veel 
verschillende disciplines (geologie, geo-
techniek, geofysica, kust- en riviermorfolo-
gie, modellen, etc.) bij elkaar verzameld is. 
Deltares is net als de Geologische Dienst een 
kennisinstituut, maar met een nog sterker 
accent op het toepasbaar maken van kennis 

voor de maatschappij. Projecten komen 
voort uit vragen die nu leven bij bijvoorbeeld 
de overheid, waterschappen, aannemers en 
particulieren en met onderzoek wordt kennis 
opgedaan om de vragen van de toekomst te 
beantwoorden. 
Ik vind het leggen van deze dwarsverbanden 
een leuk onderdeel van mijn dagelijkse 
werk. Connecties leggen tussen korte en 
lange termijn, tussen kennis en advies, 
tussen zandkorrels en kustsystemen, tussen 
metingen en modellen en tussen kusten en 
geologie. Hierdoor werk ik aan een breed 
scala van onderwerpen, is er altijd wel wat 
nieuws te leren of zijn er nieuwe gebieden 
op de wereld te ontdekken. 
Specialisten zijn heel belangrijk, maar er 
valt nog veel te ontdekken in de wereld 
tussen de verschillende onderwerpen.  
Fysische geografen zijn mijn inziens erg 
sterk in het leggen van deze verbindingen, 
omdat ze van veel verschillende onder-
werpen de basiskennis in huis hebben en 
snappen hoe de wereld in elkaar steekt.

.jonge geologen

Laura Vonhögen-Peeters – fysisch geograaf

Adviseur-onderzoeker Kustsystemen  
en Toegepaste Geologie bij Deltares
Een opleiding waarbij je veldwerk kan doen en leert ontdekken hoe de wereld 
om je heen functioneert; meer motivatie om aan de opleiding Aardweten
schappen te beginnen had ik niet nodig…

Foto genomen in Death Valley National Park, California, United States.
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Op 27 mei j.l. stapte Gisèle in de 
leeftijd van 100 jaar “uit de tijd”, 
zoals zij met eigen woorden vaak 
badinerend zei. Zo kwam een einde 
aan het lange leven van de jong-
ste dochter van geoloog Willem 
van Waterschoot van der Gracht, 
een vrijgevochten, begaafd kunste-
nares, schilder, glazenier, schepper 
van wandtapijten, dichter, schrijf-
ster, filosofe, verzetsheld en kunst-
mecenas, wier motto luidde:  
“het leven moet gevierd worden”.

Gisèle werd in 1912 in Den Haag, 
of zoals ze zelf zei “in de Scheve-
ningse Bosjes” geboren. Drie broers 
waren haar voorgegaan in het 
gezin van geoloog Willem van 
Waterschoot van der Gracht en 
zijn Oostenrijkse echtgenote  

baronesse Josephine von Hammer 
Purgstall. 
Zij droeg de geologie een warm 
hart toe; ze was erelid van het 
KNGMG en was vanaf de eerste 
uitreiking van de Van Waterschoot 
van der Grachtpenning in 1951, 
aan Vening Meinesz en Van Iterson, 
jaarlijks bij de uitreiking aanwezig.

Tijdens bezoeken aan Gisèles 
woning en atelier aan de Heren-
gracht 401 in Amsterdam, in de 
jaren dat ik aan de biografie van 
haar vader werkte, om haar uitge-
breide brievenarchief te raadplegen, 
kwamen vaak jeugdherinneringen 
aan haar nomadenbestaan boven. 
De brede vensterbanken van haar 
atelier lagen vol schelpen, stenen, 
kristallen, fossielen en gebleekte 

botten; ze bleef zich haar leven 
lang verwonderen over de vormen-
rijkdom van de natuur, die haar 
inspireerde in haar kunst. Op 
driejarige leeftijd vertrok het gezin 
per s.s. Nieuw Amsterdam naar 
de U.S.A. Zij verafgoodde haar 
vader, die haar de liefde voor de 
natuur en het avontuur bijbracht: 
“Vader werkte voor de Koninklijke 
Olie en we verhuisden naar het toen 
nog Wilde Westen in Oklahoma; ik 
herinner mij dat alle mannen daar 
revolvers droegen. Vader moest 
veel geologische opsporingstochten 
maken naar verafgelegen gebieden. 
Later nam hij mij soms mee, en 
reden we te paard door de wilder-
nissen. Ik herinner mij een groep 
Ponca Indianen in wier reservaat 
petroleum was ontdekt. Ze droegen 
schitterende veren bij de opening 
van een department store midden 
in de rimboe.” Vader schreef haar 
ook lange verslagen van zijn reizen, 
geïllustreerd met vaak geestige 
tekeningen. In 1928 keerde de 
familie terug naar Europa en ves-
tigde zich op het landgoed Hainfeld 
in Kärnten (Oostenrijk) van haar 
oom Heinz en tante Cleo. Hier 
mocht ze de schilderijencollectie 
helpen restaureren en besloot ze 
zelf te gaan schilderen, zoals haar 
vader in zijn jeugd ook had gewild. 
“Moeder wilde dat ik naar de aca-
demie in Wenen zou gaan, maar 
ik had mijn zinnen gezet op de 
echte schilderswereld Parijs. 
Vader overtuigde moeder, die  
mij begeleidde naar Parijs; voor 
haar was het verblijven van haar 
levenslustige achttienjarige meis-
je in die stad niet minder dan  
zitten op schoot van de duivel.”
Tijdens de oorlog gaf Gisèle onder - 
dak in haar intussen, samen met 
de dichter Roland Holst, gevonden 
huis aan de Herengracht (Amster-
dam), aan een vijftal intellectuele 
jonge Duitse Joden die alle als 
leraar of leerling de Quakerschool 
op kasteel Eerde hadden bezocht. 
Een van hen, Claus Victor Bock 
bewondert “het amazoneachtige 
van Gisèle dat gekenmerkt wordt 
door strijdvaardigheid” en geeft 
een boeiende beschrijving van 
hun onderduikperiode in zijn boek 

‘Zolang wij gedichten schrijven 
kan ons niets gebeuren. Amster-
dam 1942-1945’. (Castrum 
Peregrini Press, 2007) 
Dat Gisèles reislust na de oorlog 
opnieuw bevredigd kon worden 
blijkt uit de bestijging, zonder 
gids, van de aan Dionysos, Apollo 
en de muzen gewijde Parnassus 
met haar echtgenoot d’Ailly in 
1962, waar “na een ijskoude nacht 
in de openlucht doorgebracht de 
zonsopgang werd bewonderd”. 
Het echtpaar restaureert vervolgens 
een kloosterruïne op het Griekse 
marmereiland Paros, waar Gisèle 
vervolgens jaarlijks de lente- en 
zomermaanden doorbrengt om 
haar mythologische schilderijen te 
scheppen. Het klooster wordt in 
1982 opgeëist door een project-
ontwikkelaar, waarbij zij zelfs een 
nacht in de gevangenis van het 
naburige eiland Syros moest door-
brengen “wegens vermeende ont-
vreemding van antieke objecten”.
Op hoge leeftijd bracht zij nog een 
laatste bezoek aan het intussen 
door toerisme bedorven Paros. Ze 
komt enthousiast en vol levens-
lust terug: “Ik heb een aardige 
Australische jongeman ontmoet, 
die mij achterop zijn scooter het 
hele eiland heeft laten zien.” Op 
haar schildersezel toont ze mij 
zijn portret. 
Tijdens een interview voor de  
Geo.brief van februari 2008 heeft 
Gisèle het houtskoolontwerp voor 
het levensgrote portret van haar 
vader, dat geschilderd werd in 
1990 voor het destijds nieuwe 
RGD gebouw in Haarlem, in haar 
atelier voor ons op de ezel gezet. 
Op haar begrafenisplechtigheid 
op haar zelf gekozen rustplek bij 
de Stompe Toren van Spaarnwoude 
wordt een gedicht van Praxilla van 
Sicyon geciteerd:

Loveliest of what I leave behind is 
the sunlight
And the loveliest after that the 
shining stars and the moon’s face
But also cucumbers that are ripe 
and pears and apples.

Freek van Veen en Bert Boekschoten

.in memoriam 

Gisèle d’Ailly - van Waterschoot van der Gracht

Gisèle d’Ailly met de houtskoolschets van haar vader.
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Canada is big: about 5000 x 5000 km, most of it uninhabitable (Precambrian shield), surrounded by three oceans, 
resulting in 252,000 km of coastline (no country has more). It has vast petroleum and mineral resources and the 
world’s largest freshwater supply. Geoscientists are needed at many different levels and in many different functions. 
Here four relatively young and relatively recent arrivals across the country and the geoprofessional spectrum tell 
their story about coming to work in Canada. I imagined that their personal stories would be more interesting than a 
dry ‘whattodo’ summary. 
I do not offer my own story because I came to Canada for personal reasons rather than to find a job as an earth 
scientist. Much to my own surprise I have done more earth science since moving here 11 years ago than in the decade 
before that in The Netherlands. I work with the Earth Sciences departments of Dalhousie and Acadia Universities and  
I run field schools for professional groups from the petroleum industry. I also ran an umbrella organization of earth 
science societies (www.geoscience.ca) as executive director for 5.5 years. 

Elisabeth Kosters, Wolfville, Nova Scotia. eckosters@hotmail.com 
(Elisabeth was President of the KNGMG from 1997 to 2002)

.zaken overzee

Earth scientists in Canada

I worked for Statoil in Stavanger and was 
waiting for an international transfer in the 
spring of 2000. It was hard times in the 
industry ($12/bbl oil) and they were closing 
offices and not moving people abroad.  
I was impatient, so I applied for a job with 
the Geological Survey of Canada in Calgary. 
I didn’t get that job, but now our hearts 
were set on Calgary, though we’d never 
been there, or even to Canada. 
I wrote to several large oil companies, but 
almost no-one was interested in a ‘foreigner’ 
with no visa. Then my wife got a job offer 
from a publishing house, so we made 
arrangements to move ourselves (the job 
offer didn’t include moving expenses).  
It was quite strange coming from lush  
but autumnal Norway to parched, yellow 

grass and blinding sunshine. It snowed the 
next day.
I figured it would be easy for a geologist to 
find work in Calgary. The day after we arrived 
I had a meeting with Landmark, set up by 
a Landmark consultant I knew at Statoil, 
and the next day a meeting with Ray Nasen 
from Imperial, set up by a random letter 
from me. They were both very slow and 
eventually Landmark made me an offer and 
I started in January 2001. I was working 
on a spousal work visa, which allowed me 
to work. Landmark agreed to pay for our 
permanent residence applications. These 
were fairly epic and took us months If you’ve 
lived in a lot of places, or in disorganized 
countries, the tricky part is getting all the 
police clearance documents from all the 

different countries. For us, it was only the 
UK and Norway, but it was still a hassle. 
Being a consultant at Landmark was the 
perfect first job – I met hundreds of people, 
doing demos, helping people, etc, and was 
able to build some reputation fast. I spent 
four years at Landmark, then tried consult-
ing for a couple of years. It was fun to be 
free to work more flexibly, but eventually I 
missed the deeper project work an operat-
ing company can offer, so I went to work 
at ConocoPhillips, staying for five years.
I joined the Canadian Society of Petroleum 
Geologists (CSPG) and the Canadian Society 
of Exploration Geophysicists (CSEG) right 
after we arrived. I applied for registration 
as a geologist to APEGA (Association of 
Professional Engineers and Geoscientists 

Joggins Fossil Cliffs: the spectacular cliffs at Joggins, Nova Scotia, a UNESCO World Heritage site in Pennsylvanian strata.

Matt Hall – independent consultant, Mahone Bay, Nova Scotia
Matt moved to Canada in 2000. He is originally from the UK.
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tion as a geophysicist. This time, I was 
assessed 11 exams (!), which I did not want 
to sit, so I overwhelmed them with evidence. 
I sent them lots of my undergrad coursework, 
sample exams, syllabuses, etc. And I sent 
them lots of stuff I’d done in my work – 
mostly conference papers. They reduced the 
exam requirement to zero and registered me.
After ten years in Calgary, my family and I 
wanted a change, but weren’t ready to leave 

Canada. So we moved ourselves to Nova 
Scotia, where I now run a two-person consult-
ing business. Transferring my professional 
registration from APEGA to APGNS (Associa-
tion of Professional Geoscientists of Nova 
Scotia) was easy. And, thanks to the Internet, 
staying in touch with my network is also not 
a problem. 

Matt Hall: http://www.agilegeoscience.com/

of Alberta) very soon. I was assessed three 
exams, presumably to make them feel bet-
ter about my foreign degrees. They let me 
choose, so I chose Stratigraphy, Sedimen-
tology, and I Can’t Remember. They were 
easy, though I had prepared a bit (because 
I knew, for example, there were questions 
that require you to know the geological 
timescale by heart – including dates). A 
couple of years later, I applied for registra-

I came to Canada because my husband got 
an academic position at the Anthropology 
department of UofR. When we immigrated 
I was still a PhD student at the Universiteit 
van Amsterdam. I first had a spousal visa 
that didn’t allow me to work. After three 
years we requested a change in status to 
Permanent Resident. This change was rela-
tively easy and allowed me to work. Among 
the most tedious tasks we had to do for 
this change in visa status was the collection 
of all addresses where we had lived and a 
police record of every place we had stayed 
in for more than three months. For me it 
included four cities in the USA, the UK 
and The Netherlands and two cities in 
Colombia. 
By then, I had finished my PhD and soon I 
started working as a postdoc at PARC 
(Prairie Adaptation Research Collaborative). 
Since this job was a research position I 
found the adjustment quite easy, also 
because of working with a terrific colleague, 
David Sauchyn, a tree ring expert. But I 
really only wanted to work in academia, 
and after my contract at PARC finished,  
I knew the wait was going to be long because 
there is only one university in Regina!  
I applied once in 2004 and did not get  
the job. I applied again at the end of 2005 
although the post was for a lab instructor.  
I was invited for an interview a few months 
later (I had just about given up) and after-

wards received a call offering me a term 
teaching position. It was a matter of luck: 
the person teaching paleontology, sedi-
mentology and introductory classes had 
accepted a job outside Canada and they 
needed someone to teach right away. It 
was a three year term contract as a lecturer, 
so I was swamped with classes, hoping for 
a better research future (although I must 
say I enjoyed the teaching part very much). 

After two or three years my position was 
changed to tenure track. Two years into  
my contract, by 2008, we had completed 
the required number of days in Canada to 
apply for citizenship. I did not have to give 
up my Colombian citizenship, we applied 
and got it.

Even in Academia there is a culture intrinsic 
to each university and to each department. 
For instance, it took me at least four years 
to understand the machinations of the 
department, the faculty and the executive 
and council meetings. An equal number  
of years to learn about Canadian grants, 
agencies and all the other inter-university 
offices that sooner or later you have to 
interact with, and to learn about the Geology 
culture, the different organizations, federal 
vs provincial, hierarchies among organiza-
tions and geological surveys, annual con-
ferences, etc. Little by little I feel more at 
home both in the city and at the University.

Maria Velez Caicedo: UofR:  
http://www.uregina.ca/science/geology/

Maria Velez Caicedo – University of Regina’s (UofR), Geology department
Maria is originally from Colombia and came to Canada via the Netherlands in 2001.

Britannia Mine Museum, Britannia Bay, BC.

(Verder) Studeren in Canada: 
Council of Chairs of Canadian Earth Science Departments: http://cccesd.acadiau.ca/
Most Canadian geoscientists who work in the private sector must be professionally registered. 
This process is carried out by provincial bodies. Full information at www.ccpg.ca
P.Geo exam for APGO: http://www.apgo.net/index.htm
Registration to APEGA: www.apegga.org/

Websites:
http://www.earthsciencescanada.com/careers/what-is-it-like.php#panel
http://earthsciencescanada.com/cfes/index.php?page=member-associations-fr
Federal Skilled Worker (http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp),
Laurentian University (http://www.laurentian.ca/content/program/earth-sciences/overview), so we
Canadian Society of Petroleum Geologists: www.cspg.org
Canadian Society of Exploration Geophysicists: www.cseg.ca
Canadian Federation of Earth Scientists: www.geoscience.ca
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Banff, Rocky Mountains, Alberta, Canada

I moved to Canada in January 1998 to start 
my PhD research at the University of Alberta 
(UoA). I had completed my BSc and MSc in 
Austria and – during that period – spent a 
year at the University of California at Berke-
ley as an exchange student. I wanted to do 
ore geology and Canada is a good place for 
that! I got a five-year student visa for Canada. 
The first two years of my PhD research were 
fully funded by the Austrian Academy of 
Sciences; for the last two years I received  

a Walton Killam scholarschip. After that,  
I relied on other scholarships. Canadian 
Universities have started to charge very high 
registration fees for foreign students, so 
entering the country via that route is a lot 
more difficult than in the past. 
When my visa expired, I had to leave the 
country. My husband (originally from Vene-
zuela) and I moved to the United States 
and then back to Europe for two years. 
Shortly afterwards, my husband got an  

academic position at Laurentian University, 
so we moved to Sudbury. Dutch readers 
may have never heard of Sudbury: it is  
an important mining city, situated in the 
centre of an immense Archean impact  
crater. Among other commodities, it is a 
world leader in nickel production. 
I got a spousal visa, which allowed me to 
work and I joined Caracle Creek shortly 
after. I wrote my P.Geo exam for APGO 
shortly after joining the company. It was 
pretty easy, probably because I had a 
Canadian degree. 
The mining sector is very cyclic: feast or 
famine! We are currently in a bit of a famine-
situation because the price of iron has  
collapsed. But the industry in Sudbury is 
very international and I have worked all 
over the world as well as in Canada. 
So we have been in Canada off and on for 
15 years. Sudbury is a great place to live – 
there are hundreds of lakes to enjoy in the 
summer and the cross country skiing in 
winter is fantastic. All I can say to young 
Dutch earth scientists who want to move to 
Canada is “if you really want to, it’s always 
possible”.

Elisabeth Ronacher, Caracle Creek Exploration: 
www.caraclecreek.com

I arrived in Canada a year ago from the UK 
and landed as a Permanent Resident.  
Several months prior to arriving I’d braced 
myself for a wait of months-to-years when I 
first applied, but was pleasantly surprised 
by the relative speed and efficiency with 
which my application was dealt with. I had 
investigated applying to come to Canada as 
a Federal Skilled Worker, having spent my 
20s acquiring various letters to my name 
(BSc., MSc., PhD.) and my years as a 
30-something working as a consultant 
petroleum geochemist around the world. 
However, I am lucky that an even more 
Skilled Worker agreed to marry me several 
years ago and since she is Canadian and  
a practising physician, we decided that I 
would apply for Permanent Residency via 
spousal sponsorship. This meant that I 
avoided the requirements to be (a) sufficient-
ly qualified in (b) an occupation deigned to 

be in demand by Citizenship and Immigra-
tion Canada, although I’m pretty sure that 
I was qualified enough.
When an opportunity came up to apply for 
one of two positions at the Geological Sur-
vey of Canada in Calgary I decided to throw 
my hat into the ring. I was fortunate enough 
to be offered a position and accepted with 
little hesitation. Looking back retrospectively 
12 months later I think this was a good 
decision since my career objectives are 
more orientated to the relevance of my job 
to my chosen field of expertise, rather than 
to the size of my salary.
I consider myself lucky with a mix of 
responsibilities for HR, lab-based method 
development, and federal program-oriented 
research with infinite potential for interest-
ing projects in the world’s second largest 
country with vast geological resources and 
complexity. It’s not all rose-tinted of course: 

some of those popular rumours about 
bureaucracy and constraints in the public 
sector have some truth in them, but these 
are outweighed many times over by the 
work/life mix, given that my commute to 
work is roughly 10 minutes’ walk door to 
door. 
Ultimately Calgary has been an excellent 
choice for me, because whether considering 
the private or public sector, there is a wealth 
of opportunities here in Alberta, and it’s 
not the Wild West cow town I’d been led to 
believe. Not all the time anyway (picks up 
cowboy hat and leaves for the afternoon’s 
Stampede Rodeo).

Andy Mort: http://www.nrcan.gc.ca/earth- 
sciences/about/organization/organization- 

structure/geological-survey-of-canada/9590

Andy Mort, Geological Survey of Canada, Calgary
Andy moved to Canada in 2012 from the UK. 

Elisabeth Ronacher, Caracle Creek Exploration, an international consulting 
company for the mining sector, Sudbury, ON
Elisabeth moved to Canada from Austria.
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Delftse Bedrijfsdagen
Ik ben begonnen in Delft, niet echt goed 
bevattend wat mij allemaal te wachten 
stond. Tijdens mij studie ben ik op ver-
schillende veldexcursies geweest en heb  
ik de gelegenheid gehad bij verschillende 
bedrijven te snuffelen, waarna ik besloot 
de afstudeerrichting Petroleum Engineering 
and Geosciences te kiezen. Ik heb mijn 
stage in 2004 gedaan bij de Staatsolie 
Maatschappij Suriname N.V. (Saramacca 
operations). Hier heb ik van dichtbij kunnen 
zien wat er allemaal aan te pas komt bij 
het uitvoeren van boringen en de productie 
van aardolie. Ik had specifiek gevraagd een 
stage te mogen doen in Suriname, omdat 
ik wilde weten hoe het daar ging. 
Door het studieprogramma kwam ik ook in 
aanraking met het Dietz Laboratorium waar ik 

zowel mijn Bachelor afstudeerproject (Dyna-
mic Capillary Rise using a High Speed Came-
ra) heb gedaan als mijn Master afstudeerpro-
ject (A Laboratory Investigation of Heavy Oil 
Recovery Using CO2 Foam Injection).
In augustus 2009 was het eindelijk zover, 
ik mocht afstuderen. Tijdens mijn afstu-
deerperiode echter ontdekte ik dat het vrij 
lastig was een baan te vinden als Junior 
Petroleum Engineer. De oliemarkt was 
compleet ingezakt. Heavy oil recovery was 
niet meer interessant en bovendien had 
mijn CV onbedoeld een sterke lijn in labo-
ratoriumkwaliteiten gekregen. Om een 
baan te vinden ben ik naar de Delftse 
Bedrijfsdagen op de faculteit gegaan, heb 
ik open sollicitaties gestuurd en gebruik 
gemaakt van netwerken binnen de SPE 
(Society of Petroleum Engineers). 

Laboratorium
Het was tijdens een van de excursies geor-
ganiseerd door SPE Young Professionals in 
juni 2009 dat ik bij PanTerra Geoconsul-
tants B.V. belandde. Ik had op een of andere 
manier gemist dat we als groep zouden  
reizen en dacht dat ik met alleen het adres 
van onze bestemming ook een eind zou 
komen. Door dit misverstand was ik ruim 
een half uur te vroeg. En juist dit half uurtje 
heeft het verschil gemaakt in mijn carrière. 
Ik raakte aan de praat met de gastheer van 
de excursie. Hij vroeg of ik een baan zocht, 
waarop ik stralend antwoordde: “Ja, sterker 
nog ik heb ‘toevallig’ mijn CV bij mij.” En 
toevallig zocht PanTerra een Special Core 
Analyst in het laboratorium. Binnen twee 
weken was ik aangenomen en kon ik starten. 
We hebben later nog vaak gefilosofeerd 
over deze samenloop van omstandigheden. 
Gedurende de bijna vier jaren die daarop 
volgden heb ik laboratoriumtesten uitgevoerd 
waarbij vnl. de petrofysiche gesteente-
karakteristieken bepaald moesten worden. 
Hierbij kun je denken aan capillaire- 
drukcurves (Pc-Sw), cementatiefactor (m), 
saturatie-exponent (n) en verschillende 
permeabiliteitstesten op kernen. Elke reser-
voir engineer en petrofysicus maakt gebruik 
van deze kerndata in hun modellen. Daar-
naast heb ik bij PanTerra heel veel andere 
dingen geleerd die met de inrichting en 
handhaving van het laboratorium te maken 
hebben. Al met al een hands-on functie en 
ik heb er heel veel van geleerd.
Ik ben daarnaast actief gebleven binnen de 
SPE en weer door dit netwerk ben ik tegen 
mijn huidige baan aangelopen bij SGS 
Horizon. Ik heb in mijn loopbaan tot nu toe 
veel geluk gehad; tegelijkertijd heb ik ook 
ervoor gezorgd dat het geluk mijn richting 
opkwam. Sinds juni 2013 ben ik werkzaam 
als Petrofysicus bij SGS Horizon B.V. en ik 
kan nu al zeggen dat ik deze baan heel erg 
leuk vind.

Wat mij vooral is opgevallen is dat de Olie 
& Gaswereld een klein wereldje is en dat je 
elkaar overal tegenkomt. Waar ik persoonlijk 
van geniet is het werken met verschillende 
disciplines en de variatie in het werk die 
deze industrie biedt. Het staat verder als 
een paal boven water dat ik, zolang ik dat 
kan, actief zal blijven binnen de verschil-
lende netwerken die deze industrie biedt. 
Ik heb persoonlijk de waarde hiervan 
ondervonden.

.jonge geologen  |  Madhavi Patandin – petroleum engineer

Netwerken en een beetje geluk

In oktober 2000 ben ik als Surinaamse naar Nederland gekomen om mijn 
studie te vervolgen aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Technische 
Aardwetenschappen. De keuze voor deze specifieke studie heeft zijn oorsprong 
in Suriname. Suriname haalt zijn inkomsten voor ongeveer 70% uit natuurlijke 
hulpbronnen, met name uit de winning van aluminium, goud en aardolie. 
Aangezien ik als kind altijd al een tikje avontuurlijk was en ondernemingszin 
in mij had, was het niet meer dan logisch dat ik buiten de grenzen van 
Suriname verder zou gaan. 

Madhavi Patandin (midden) tijdens een excursie in groeve Roelants bij Leuven (België).
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.prijs  |  Escherprijs 2012 voor Annique van der Boon

Afsluiting van de Paratethys aan  
het begin van het Oligoceen:  
tektoniek of klimaat?

Annique van der Boon van de afdeling Paleomagnetisme van de Universiteit Utrecht is de winnares 
van de Escherprijs 2012 met haar scriptie ‘Onset of Maikop sedimentation in the Talysh (Azerbaijan): 
climate or tectonics?’. Haar onderzoek richtte zich op de datering van het begin van de Maikop 
Series, een dik pakket mudstones dat afgezet is onder anoxische omstandigheden. De grote vraag is 
waardoor de afsluiting van het bekken veroorzaakt is. De Escherprijs wordt op donderdag 26 september 
uitgereikt in zaal XX van het Buijs Ballot Laboratorium van de Universiteit Utrecht. Aanvang: 15.30 u. 
Presentatie van Annique van der Boon: 16.30 u. Borrel: 16.30 u. in zaal XXX.

Stromende regen tijdens veldwerk in de Talysh. Van rechts naar links: Annique van der Boon, Eldar Huseynov, een student uit Azerbaijan en Wout Krijgsman.
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Van Greenhouse naar Icehouse
De Maikop Series zijn het belangrijkste 
moedergesteente voor olie en gas in het 
Kaspische Bekken. Vergelijkbare zwarte 
schalies komen voor over een groot gebied 
dat zich uitstrekt van Duitsland tot in Turk-
menistan. De sedimenten zijn afgezet in 
de Paratethys, de noordelijke, ondiepe  
uitloper van de Tethys Oceaan, die eind 
Trias gevormd is door het opbreken van  
het supercontinent Pangea. De sedimenten 
zijn moeilijk te dateren door een minimale 
fossielinhoud en gebrek aan vulkanische 
inschakelingen. 
In een multidisciplinair onderzoek heeft 
Van der Boon geprobeerd de basis van het 
sedimentpakket te dateren met behulp  
van fossielen, absolute dateringen en de 
bepaling van het paleomagnetische signaal. 
Kennis over de ouderdom van de basis van 
de Maikop Series kan antwoord geven op 
de vraag of het bekken geïsoleerd is geraakt 
van de wereldzeeën door tektonische acti-
viteit – de botsing van de Arabische plaat 
met de Euraziatische plaat – of veroorzaakt 
is door de omslag van ‘green house’ naar 
‘ice house’ op de overgang van Eoceen 
naar Oligoceen – met een verlaging van het 
zeeniveau door de vorming van een ijskap 
op Antarctica.

Paleomagnetisch signaal
Maar de geschiedenis van dit gebied laat 
zich niet makkelijk ontrafelen. Dinoflagela-
ten werden niet gevonden in de monsters. 
Grootforaminiferen en nanoplankton, die  
in de basis van twee secties gevonden zijn, 
gaven Priabonien (het bovenste Eoceen) 
als ouderdom. Het paleomagnetische sig-
naal van de meeste sedimentmonsters bleek 
te zwak om een betrouwbare paleostratigrafie 
op te stellen. Enkele duidelijke metingen 
in een van de secties, 120 meter onder  
de basis van de Maikop, leverden een 
ouderdom op van 38 miljoen jaar. Met die 
ouderdom en een geschatte sedimentatie-
snelheid van 18 centimeter per duizend 
jaar voor deze afzettingen is een ouderdom 
berekend voor de basis van de Pirembel 
Formatie (= de start van de Maikop Series) 
van 37,3 miljoen jaar. Dateringen op grond 
van nannoplankton komen uit op een ver-
gelijkbare ouderdom. De beperkte kwaliteit 
van de paleomagnetische metingen en het 
feit dat de sedimentatiesnelheid slechts een 
schatting is, maakt dat deze berekening 
niet keihard is.
Maar als de ouderdommen correct zijn, dan 
zijn de sedimentatie van de mudstones – en 
dus de anoxische condities van het bekken 
– al begonnen vóór de overgang van Oligo-
ceen naar Eoceen, 33,9 miljoen geleden. 
Deze overgang is goed gedateerd en wordt 
gekenmerkt door een omslag in klimaat en 
flora en fauna. De conclusie zou dan moe-
ten zijn dat het bekken door tektonische 

activiteiten afgesloten is geraakt van de 
Tethys Oceaan en niet geïsoleerd is geraakt 
door de lage zeespiegelstand als gevolg van 
de plotselinge verandering in het wereld-
klimaat. 

Backarc signatuur
Ten zuiden van de Maikop Formatie liggen 
twee vulkanische zones, de Alborz Magma-
tic Arc (AMA), die aan het gebied grenst 
waar Van der Boon onderzoek gedaan heeft 
en, nog meer naar het zuiden, de Urumieh 
Dokhtar Magmatic Arc (UDMA). Hoewel hij 
niet direct deel uitmaakte van het onderzoek 
van Van der Boon, heeft zij de noordelijke 
‘Arc’ (de AMA) bemonsterd en onderzocht 
op paleomagnetisch signaal en geochemi-
sche karakteristieken. Een helder paleo-
magnetisch beeld is er niet uitgekomen. 
De vulkanische gesteenten vielen in drie 
duidelijke groepen uiteen die geen van 
drieën de oorspronkelijke richting laten 
zien van het aardmagneetveld in die tijd. 
Aangezien slechts enkele plekken uit de 
sectie van anderhalve kilometer dikte 
bemonsterd zijn, kunnen excursies (korte 
perioden waarin het aardmagneetveld 
afwijkt van de dan heersende richting) een 
verklaring zijn voor de afwijkende resultaten.
De vulkanische gesteenten van de AMA 
bleken alle trachybazalten tot bazaltische 
trachyandesieten te zijn. De sporenelemen-
ten lieten een signatuur zien die karakte-
ristiek is voor een volcanic arc (de vulkani-
sche boog parallel aan een subductiezone). 
Deze gegevens komen niet overeen met de 
theorie uit de literatuur dat de AMA en de 
UDMA gerelateerd zouden zijn aan de sub-
ductie van de Arabische plaat onder de 
Euraziatische plaat, met de AMA als back-
arc (de vulkanische zone op de bovenlig-
gende plaat parallel aan, maar verder weg 
van, een subductiezone) en de UDMA als 
volcanic arc. Bij oudere subductiezones 
kan namelijk de onderduikende plaat gaan 
omknikken, waardoor de plek van onder-

duiken steeds verder ‘naar achteren’ schuift 
en er rek ontstaat in de bovenliggende plaat. 
Op die plek kan vulkanisme optreden (de 
back arc, in dit geval de AMA), en zelfs 
een nieuwe spreidingsrug ontstaan. Maar 
de gegevens uit dit onderzoek onderschrij-
ven dit niet.

VICI
Van der Boons onderzoek maakt deel uit 
van het VICI-project van Wout Krijgsman 
‘The evolution of Paratethys: the lost sea of 
Central Eurasia’. Dit onderzoek richt zich 
op de paleogeografische ontwikkeling van 
de Paratethys, met de Zwarte Zee, de Kas-
pische Zee en het Aral Meer als moderne 
restanten. Krijgsmans onderzoek is breed 
opgezet en richt zich op het opzetten van 
een lokale stratigrafie die te correleren is 
op wereldschaal, op de vraag wat de invloed 
was van de Paratethys op veranderingen in 
de Aziatische moesson, op de migratie van 
zoogdieren vanuit Afrika richting Azië en 
Europa, en op de condities waaronder de 
grote voorraden olie en gas gevormd zijn. 
Veldwerken in de regio van de Kaspische 
Zee zijn niet makkelijk te organiseren en 
verschillende keren kon Van der Boon niet 
vertrekken. Deze zomer gaat ze dichterbij 
op veldwerk, naar Zuid-Duitsland en Zwit-
serland om gesteenten te zoeken die onder 
vergelijkbare omstandigheden aan ‘deze’ 
kant van de Paratethys afgezet zijn. Ze is 
druk bezig om de literatuur door te spitten 
en leest artikelen in alle talen, van Frans, 
Engels en Duits, tot Arabisch en Russisch. 
Google Translate is daarbij onmisbaar. 
Makkelijk is het onderzoek nog niet gegaan. 
Maar zij hoopt terug te kunnen gaan naar 
Azerbaijan om nieuwe secties te bemonste-
ren en Iran te bezoeken om ook de zuidelijke 
UDMA-boog te betrekken in haar onderzoek 
over de plaattektonische setting van beide 
vulkanische zones. 

Aukjen Nauta

Boren en kernen oriënteren tijdens veldwerk deze zomer in ZuidDuitsland.
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Van papier tot praktijk
Dit is mijn eerste ‘echte’ baan. Ik heb  
fysische geografie gestudeerd aan de VU 
(Bachelor Fysische Geografie en Master 
‘Applied Environmental Geosciences’). 
Aardwetenschappen leken mij een interes-
sante keuze vanwege de ongekende rele-
vantie ervan. Het land waarop we leven, 
het water dat we drinken, de grondstoffen 
voor alles wat we gebruiken; eigenlijk is 
alles aardwetenschappen. In mijn eerste 
jaar ontdekte ik dat mijn interesse vooral 
lag bij de zachte, ondiepe geologie en het 
(grond)water, vandaar mijn keuze voor  
fysische geografie. De daarop volgende 
Master bood een mooie mix van geologie, 
klimatologie en hydrologie. 
Tijdens mijn afstudeerstage bleek mijn 
interesse in wetenschappelijk onderzoek 
rondom praktische toepassingen dermate 
groot dat ik hier graag in door wilde gaan. 
Een baan bij KWR, gekoppeld aan een  
promotieonderzoek aan de VU, binnen 
‘Kennis voor Klimaat’ naar (put)systemen 
voor ondergrondse zoetwateropslag in de 
tuinbouw bood uitkomst. Mijn ervaring met 
veldwerk in mijn bijbaan en mijn achter-
grond in de glastuinbouw kwamen hierbij 
goed van pas.
Tijdens mijn studie heb ik gericht gezocht 
naar een bijbaan in de aardwetenschap-
pen. Zo kwam ik terecht bij een leuk 
bodemadviesbureau waar ik een aantal jaar 
voornamelijk veldwerk heb uitgevoerd (het 

zetten en beschrijven van boringen en het 
plaatsen van peilbuizen en bemonsteren 
van grondwater). Drie bijzonder leerzame 
jaren volgden, waarin ik vooral geleerd heb 
om onderzoeksplannen vanaf het papier 
ook daadwerkelijk in de praktijk netjes  
uitgevoerd en gerapporteerd te krijgen.  
Uiteindelijk trok geohydrologie mij toch het 
meest. Daarom heb ik mijn afstudeerstage 
gedaan bij Deltares binnen ‘Meer met 
Bodemenergie’, waar ik gemodelleerd heb 
aan het gedrag van verontreinigingspluimen 
in het grondwater rondom warmte-koude 
opslagsysteem (WKO).

Manager
De laatste 1,5 jaar van mijn studie ben ik 
gaan werken bij een groter adviesbureau, 
dat naast bodemadvies ook actief is rond-
om water en GIS. Zo kon ik alvast mijn blik 
verruimen. Daarnaast was ik in 2009 voor-
zitter van de Aardwetenschappelijk Loop-
baandag in Amsterdam. Hoewel je als 
organisatie niet echt rustig bij de bedrijven 
langs kunt gaan op die dag, bieden de  
contacten voorafgaand aan en tijdens/na 
de dag een goed kijkje in de keuken van 
verschillende bedrijven en instituten. 

Ik werk nu nu drie jaar bij KWR. Een baan 
als promovendus blijkt behoorlijk uitdagend, 
zeker wanneer je meerdere veldproeven 
moet optuigen, in de lucht moet houden, 
en monitoren. Zo ben je gedurende vele 
dagen meer een manager dan een onder-
zoeker, terwijl ik verwacht had vrijwel alle 
tijd aan inhoudelijke verdieping te moeten 
besteden. Het valt echter niet mee om voor 
een proef met ondergrondse zoetwater-
opslag een locatie te vinden, vergunningen  
te regelen, de boel de grond in te krijgen, 
bovengronds alles te laten draaien en ver-
anderingen in het grondwater vervolgens 
goed te meten/simuleren en te rapporteren. 
Gelukkig zorgen juist die tijdrovende veld-
proeven voor mooie data, nieuwe inzichten 
en de nodige leermomenten. Gaandeweg 
kun je daardoor een rol gaan spelen in 
andere onderzoeksprojecten en adviezen 
richting verschillende stakeholders, wat 
juist weer motivatie levert om hydrologische 
vraagstukken tot op de bodem uit te zoeken!

Ik werk nu drie jaar als onderzoeker/
geohydroloog bij het KWR Water
cycle Research Institute in Nieuwe
gein, een onderzoeksinstituut op het 
gebied van zoet water. Tevens ben ik 
promovendus bij de VU in Amsterdam. 
Mijn onderzoeken richten zich op de 
opslag van zoetwateroverschotten  
in brak en zout grondwater, om zo 
zoetwater voor handen te hebben  
in droge perioden. Een veelzijdige 
baan: modelleren, veldwerk, lab
werk, rapporteren, congressen 
bezoeken en nog veel meer. 

.jonge geologen  |  Koen Zuurbier – hydroloog

De opslag van zoetwater in brak  
en zout grondwater
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Dus besloten we bij het verbouwen 
van ons huis ook energiezuinige 
alternatieven mee te nemen. Iso-
latie is eenvoudig; andere aanpas-
singen zijn moeilijker. We kwamen 
er al snel achter dat een huis in 
een bos niet veel kan doen met 
zonne- of windenergie, maar wel 
met aardwarmte. Omdat we vlak-
bij de grens met Duitsland wonen, 
en daar al veel meer gedaan wordt 
met aardwarmte, vonden we snel 

Wisselen van de boorpijp.

.techniek

moeten worden terwijl de spoeling 
het losgewoelde materiaal omhoog- 
pompt om in de mud-pit te laten 
bezinken. De spoeling werd dan 
ge recycled. De bedoeling was om 
drie putten te boren van 100 m 
diep, maar het werden er 5 van 
zo’n 50 meter omdat diepere 
gaten niet open bleven staan 
ondanks een zwaardere boorspoe-
ling. Een vrij losse ondergrond 
dus. De dikke plastic slang die  
als warmtewisselaar fungeert ging 
door al die putten op en neer om 
bij de warmtepomp de cyclus te 
sluiten. Alles op zo’n 1.5 m diep 
verbonden. Een tuin met diepe 
gaten en sleuven, een WO-I  
modderig slagveld, maar de vol-
gende dag weer opgeruimd.
Na ruim een jaar zijn we erg 
tevreden met het systeem. Het 
draait op zo’n 30˚C in de vloer-
verwarming, een stuk minder heet 
dan de 60-70˚C van een gewoon 
systeem. Je hebt dus een groter 
warmtewisselingsoppervlak nodig: 
meer slangen onder de vloer.  
’s Zomers blijft het binnen lekker 
koel, want dan circuleren we zon-
der warmtepomp de ‘koelte’ terug. 

Wij zijn tevreden, maar aardwarm-
te zou beter werken in groter  
verband, met buren, of zelfs een 
hele buurt. Daar is een duidelijke 
politieke visie voor nodig die ook 
dit soort gebruik van de onder-
grond in goede banen leidt en  
stimuleert. En dat vraagt om een 
discussie die het gebruik van  
de ondergrond niet per definitie 
afwijst, zoals nu met onze gas-
industrie lijkt te gebeuren.

Jan Schreurs

oplossingen die ook uit te voeren 
zijn in een bos. 
Bij aardwarmte wordt de onder-
grond gebruikt als een grote 
warmtewisselaar: het water wordt 
’s winters gebruikt voor de verwar-
ming (via radiatoren of vloerver-
warming) van het huis en ’s zomers 
voor koeling. De warmtepomp zelf 
is simpelweg een groot uitgevallen 
omgekeerde koelkast. 
Dit heeft dus niets te maken met 

geothermische energie, waarbij 
heet water uit de diepe ondergrond 
gebruikt wordt voor de verwarming 
van een huis, zoals bijvoorbeeld 
op IJsland. Voor warmtepompen 
zijn meer mogelijkheden. Warmte-
wisseling kan ook plaatsvinden 
met de buitenlucht, maar dat gaat 
richting een lawaaierige airco 
unit, die ook afhankelijk is van de 
buitentemperatuur. Onze ondiepe 
ondergrond heeft een vrijwel con-
stante temperatuur en daar wordt  
’s winters een klein beetje van 
ontrokken. Grondwatercirculatie 
nivelleert dit weer.  
In een bos bleek een horizontale 
warmte wisselaar op zo’n 1,5 m 
diep met een groot horizontaal 
oppervlak niet haalbaar en dus 
moesten wij de diepte in, met  
een verticale warmtewisselaar die 
als een serie ondiepe putten de 
ondergrond inging.

De gemeente wist in eerste instantie 
geen antwoord te geven op de 
vraag hoe het moest met vergun-
ningen. Gelukkig wist onze leve-
rancier in Duitsland het wel en  
de vergunning kwam snel rond. 
We bleken net op de rand van  
de Roerdalslenk te wonen, in een 
gebied waar ondiepe boringen wel 
toegestaan zijn bij ons, maar een 
paar honderd meter verder niet. 
Waarom, is mij als geoloog niet 
echt duidelijk. Er wordt geen water 
onttrokken, het gaat om een 
gesloten circulatiesysteem. Het 
milieu zou beter gediend zijn met 
een goede regelgeving, maar dat 
terzijde.
Tot mijn verbazing bleek het boren 
zeer professioneel te gaan en erg 
te lijken op het boren van onze 
diepe olie- of gasputten, maar 
dan op mini-schaal. De aannemer 
was verbaasd dat hier iemand 
stond te kijken die wist wat een 
boorspoeling was en meehielp de 
boorpijpen te wisselen. Er moest 
zelfs een kleine mud-pit aangelegd 
worden. De boorkop werd al gauw 
gewisseld voor een gewapende kop 
om door dikke grindafzettingen te 
knagen. Wij gebruikten een heuse 
top-drive, waar steeds nieuwe 
boorpijpen aan vastgeschroefd 

Mini-boren en aardwarmte

Het nieuws staat vol met aardbevingen door gaswinning, schaliegas, 
CO2 en fraccen; kortom de problematiek die samenhangt met onze 
energievoor ziening. Hoe we het ook wenden of keren, de energie voor 
onze CV (of airco), de stroom uit ons stopcontact, ook voor de electri-
sche auto komt ergens vandaan. Zelfs onze eigen biologische motor 
draait op het ver branden van voedsel, waar bij de verwerking ervan 
ook de nodige broeikasgassen vrij komen. Echt mileuvriendelijk leven 
op onze aard bol is feitelijk onmogelijk, maar beter kan het zeker.

Op 19 juli 2013 is overleden 
Prof. Dr P.A. Ziegler, in 1987 
ontvanger van de Van Water-
schoot van der Gracht penning. 
In het volgende nummer van de 
Geo.brief zal een In Memoriam 
voor Peter Ziegler verschijnen.

.overleden
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Nederland krijgt belangrijke rol in Europees koolstofproject ICOS

.nwo

.nwo

(NWO 10 juli 2013)
Nederland en Zweden gaan een 
cruciale rol spelen in het onderzoek 
naar de Europese koolstofkringloop. 
De EU gaf haar goedkeuring aan 
het Carbon Portal, de nieuwe infra-
structuur die alle ICOS (Integrated 
Carbon Observation System) data 
gaan bundelen. ICOS is een groot 
Europees onderzoeksprogramma 
dat de bijdrage van Europa aan de 
mondiale klimaatverandering door 
broeikasgassen moet gaan vast-
stellen.

De Zweedse overheid betaalt het 
grootste deel van de investering 
voor de komende vijf jaar van 6 
miljoen euro. De Nederlandse bij-
drage van een half miljoen euro 
(van het Ministerie van OCW  
via NWO) maakt deelname van 
Nederlandse onderzoekers aan de 
Carbon Portal mogelijk. Zij gaan 
de berekening opzetten van de 
uiteindelijke eindproducten van 
ICOS: de uitwisselingsfluxen op 
basis van de waarnemingen in  
de rest van ICOS. 

Het doel van ICOS is om vast te 
stellen hoe sterk Europa bijdraagt 
aan de klimaatverandering door 
broeikasgassen, of en hoe de eco-
systemen in Europa reageren op 
klimaatveranderingen en hoe 
groot de invloed van de mens is. 
De metingen kunnen een rol gaan 
spelen in de handel in emissie-
rechten.
Het Nederlandse consortium 
(ICOS-nl) bestaat uit onderzoekers 
van acht instellingen, waaronder 
de VU, WUR en ECN. Begin okto-

ber volgt een uitgebreid voorstel 
waarin de opzet van een infra-
structuur van waarnemingen in 
Nederland wordt voorgesteld, aan-
sluitend op de initiatieven in 15 
andere Europese landen.

Het Ministerie van OCW heeft in 
2012 2,5 miljoen beschikbaar 
gesteld voor de oprichting van het 
kenniscentrum. Daarnaast wees 
OCW 10 miljoen toe voor de ont-
wikkeling van een onderzoekspro-
gramma gericht op de Caraïben. 
Het programma en het kenniscen-
trum gaan zich richten op aard- 
en levenswetenschappelijk onder-
zoek, aangevuld met onderwerpen 
uit de geestes- en sociale weten-
schappen. Later dit jaar kunnen 
onderzoekers bij NWO voorstellen 
indienen. 
Het initiatief biedt unieke kansen 
voor de Nederlandse wetenschap 
om zich op terreinen zoals marie-
ne tropische ecologie en biodiver-
siteit, vulkanologie en tsunami-

onderzoek, Caraïbische archeolo-
gie en sociale innovatie verder te 
profileren. Het centrum zal wor-
den gevestigd in een voormalig 
politiegebouw, waar studenten en 
wetenschappers zullen verblijven; 
er komen faciliteiten voor onder-
zoek en ruimte voor tentoonstel-
lingen en educatie. Het eilandbe-
stuur zelf draagt ook bij aan de 
realisatie van het CNSI.

Het ministerie wil met deze 
impuls wetenschappelijk onder-
zoek in de Caraïben stimuleren en 
de samenwerking binnen de ver-
schillenden onderdelen van het 
Koninkrijk versterken. Lokale 
instellingen worden bij het onder-
zoeksprogramma betrokken en 
dragen zo bij aan de opbouw van 
een wetenschappelijk netwerk op 
de Caraïben. NWO ziet binnen dit 

programma goede mogelijkheden 
en kansen voor wetenschappelijk 
hoogwaardig en maatschappelijk 
relevant onderzoek.

Het NWO-gebied Aard- en Levens-
wetenschappen wordt penvoerder 
van het programma en gaat 
samenwerken met andere NWO-
gebieden binnen dit programma.

Bioloog Stapel wordt directeur van onderzoekcentrum op St. Eustatius

(Bron: NWO)
Dr J. Stapel, momenteel werk-
zaam bij IMARES Wageningen 
UR wordt de eerste directeur 
van het Caribbean Netherlands 
Science Institute (CNSI), het 
nieuwe onderzoekscentrum op 
St. Eustatius. Het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) gaat 
op verzoek van NWO (de Neder-
landse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek) dit cen-
trum opzetten. In het najaar van 
2013 zal het geopend worden.

De Quill, de slapende vulkaan van St. Eustatius.  |  Bron: Wikipedia
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In Nederland zijn honderden gebouwen 
gemaakt met tufsteen vanaf de Romeinse 
tijd tot in de Middeleeuwen. Dat fascineert 
en roept veel vragen op die om een brede 
multidisciplinaire benadering vragen. Waar-
om werd dit buitenlandse bouwmateriaal 
gebruikt en waarom op die plaatsen? Met 
hoeveel scheepsladingen is het hierheen 
gekomen? Hoe belangrijk was deze handel? 
Was Nederland een doorvoerhaven voor 
Noord-Duitsland, en misschien ook voor 
Vlaanderen, Denemarken en Engeland? Hoe 
is in de Middeleeuwen met Romeins tufsteen 
omgesprongen? Waarom was tufsteen zo’n 
korte tijd in de Middeleeuwen zo gewild? 

Romeinse spolia
Het gebruik van tufsteen gaat tot ver in de 
oudheid terug. In Nederland introduceerden 
de Romeinen deze bouwsteen. Vindplaatsen 

in Nederland liggen met name in het rivie-
rengebied – de castella aan de Romeinse 
grens, de Limes – maar ook aan de kust en 
op de zandgronden. Bijna alle vindplaatsen 
liggen aan, of dichtbij het water: gunstig 
voor transport, en oeverwallen en strand-
wallen vormen een geschikte ondergrond 
om op te bouwen. Uitzonderingen zijn de 
tempel van Elst, die op een hoge plek in een 
moerassig gebied lag, en de rechte lijn van 
vindplaatsen van Romeins tufsteen die door 
het Brabantse landschap loopt. Vermoede-
lijk bevond zich hier een Romeinse weg. 
Met het einde van het Romeinse Rijk kwam 
er een abrupt eind aan de import van tuf-
steen in Nederland. De Romeinse ruïnes 
konden makkelijk aan de geringe vraag 
naar bouwmateriaal voldoen. Er werd in de 
Frankische periode voornamelijk gebruik 
gemaakt van afbraakmateriaal. Het duurt 

zeer waarschijnlijk tot in de 10de eeuw 
voordat er weer tufsteen geïmporteerd 
werd. Maar ook in deze periode wordt nog 
Romeins afbraakmateriaal gebruikt, vooral 
in funderingen en muurvullingen.
Romeinse spolia (hergebruikte stenen) in 
het kistwerk of de fundamenten van een 
Middeleeuws gebouw zijn een goede aan-
wijzing voor hergebruik. Geochemische  
analyses en metingen met een XRF-spectro-
meter kunnen informatie opleveren over 
herkomst van de stenen. Vaak zijn in de 
muren van de gebouwen verschillende bouw-
stadia en steensoorten te herkennen. Herge-
bruikt Romeins tufsteen, primair en secun-
dair Middeleeuws tufsteen en baksteen 
komen vaak samen in één gebouw voor.

Middeleeuwse vindplaatsen
Van de 10de tot in de 13de eeuw is tufsteen 
de meest gebruikte steensoort als bouw-
materiaal. Het gebruik ervan verschilt sterk 
van streek tot streek. Na de 13de eeuw 
verdwijnt tufsteen als bouwmateriaal en 
wordt de markt overgenomen door baksteen 
(kloostermoppen).Vanaf de 16de eeuw ver-
dwijnen steeds meer tufstenen gebouwen 
in Nederland. Tufsteen wordt dan gebruikt 
om cementpoeder van te maken. De steen 
werd in trasmolens tot tras vermalen. Tras 
werd bij voorkeur gemaakt van tufsteen 
met zo weinig mogelijk insluitsels en de 
hiervoor geschikte stenen worden trasstenen 
genoemd. 
Bij de verspreiding van Middeleeuwse tuf-
steen vindplaatsen, onderscheiden we vier 
landschappelijke gebieden. De meeste 
vindplaatsen liggen op de oeverwallen in 
het rivierengebied van Midden-Nederland, 
langs Vecht en IJssel en langs de Maas. In 
het Hollandse kustgebied zien we een con-
centratie op de Holocene strandwallen en 

Met behulp van een handheldXRF Spectrometer wordt de geochemische samenstelling van het 
gebruikte tufsteen van Willibrordkerk te Nederhorst den Berg gemeten.

.onderzoek  |  Van castellum tot trasmolen

(Her)Gebruik van tufsteen van de 
Romeinen tot de Middeleeuwen

Voor mijn masterscriptie Archeologie & Prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik 
onderzoek gedaan naar de verspreiding en het hergebruik van tufsteen in Nederland. Met behulp  
van geochemische analyses en door de locatie van tufstenen vondsten en gebouwen te vergelijken 
met de paleogeografische kaarten uit de Atlas van Nederland in het Holoceen, heb ik inzicht 
gekregen in de belangrijkste transportroutes en de manier van hergebruik van tufsteen.
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in het noordelijk deel van West-Friesland. 
De relatief hoge ligging van dit landschap 
was aantrekkelijk voor bewoning, en de 
aanwezigheid van de nabij gelegen Abdij van 
Egmond kan ook een rol hebben gespeeld. 
De abdij zal bijgedragen hebben aan veen-
ontginningen en ontwikkelingen in de  
landbouw en veeteelt. De tufsteen in het 
Noord-Hollandse gebied is waarschijnlijk 
aangevoerd via de Vecht, het Oer-IJ en  
de Rekere maar ook de route via IJssel  
en Zuiderzee is gebruikt.
Daarnaast is er een groep vindplaatsen in 
het noordelijk kustgebied. In Friesland staan 
veel tufstenen kerken langs de relatief hoog 
gelegen overgang van het veen naar het 
getijdengebied. In Groningen liggen de 
vindplaatsen verspreid op terpen in het 
getijdengebied. Het noorden was toen goed 
via de Zuiderzee bereikbaar. De vierde 
groep vindplaatsen bevindt zich in de zand-
gebieden van Brabant en in Zuid-Limburg.
Een opvallend ‘lege’ plek is Oost-Nederland. 
Dit heeft te maken met de aanwezigheid 
van een enorm, slecht toegankelijke veen-
moeras, en het feit dat hier, niet ver van 

Nederlandse grens, de groeves van de 
Bentheimer zandsteen liggen.

Transportcapaciteit
In de Middeleeuwen werden verschillende 
soorten schepen gebruikt. Eén hiervan is 
de (heer)kogge. Dit schip wordt meestal 
gezien als een zeegaand vrachtschip voor 
de lange-afstandshandel, maar veel schepen 
van dit type zijn in het Zuiderzeegebied 
opgegraven. Twee typen koggen zijn gebruikt 
om te berekenen hoeveel tufsteen per schip 
vervoerd kon worden. Met het schip de 
‘Woerden 1’ (de code voor een specifiek 
type vaartuig) zouden 1744 scheepsladin-
gen nodig zijn geweest voor het castrum  
te Nijmegen, met de ‘Zwammerdam 2’ 
10.464. Voor de Middeleeuwse kerk van 
Castricum zouden met een schip als de 
‘ZO 43, Nijkerk’ 14 scheepsladingen en 
met de ‘NA 57, Lemmer’ drie scheepsla-
dingen nodig zijn geweest om de benodig-
de tufsteen aan te voeren. Met het tufsteen 
van het castrum te Nijmegen zouden 
228,5 Castricumse kerken gebouwd kun-
nen worden. 

Geochemisch onderzoek
Om te onderzoek of tufsteen uit gebouwen 
in Utrecht hergebruikt is, is de samenstel-
ling van tufstenen uit Utrechtse gebouwen 
vergeleken met die van gebouwen langs de 
Vecht – van Utrecht tot Nederhorst ten 
Berg. Zes Middeleeuwse kerken en één 
Romeins gebouw in Utrecht en omgeving 
zijn onderzocht met een draagbare XRF-
Spectrometer. Elke steen is twee keer 
gemeten, waarna het gemiddelde en het 
verschil werd berekend.
Uit de verschillende grafieken zijn hier twee 
voorbeelden. In de grafiek met het gemiddel-
de Ca-gehalte van de tufsteen en de verschil-
len per locatie, valt op dat het tufsteen van 
de site Walden (kelder onder het Domplein) 
een veel hogere calciumwaarde vertoont dan 
de rest van de sites. De andere twee sites die 
duidelijk een hogere waarde vertonen zijn 
Sint Jan 1 en Loenen 3. Als tweede voor-
beeld het gemiddelde en het verschil aan 
ijzergehaltes voor de sites. Ook hier valt site 
Walden op. De gemiddelde waarde aan ijzer 
is veel lager dan bij de andere gemeten sites. 
Nederhorst den Berg (Berg 1) heeft de hoog-
ste ijzerwaarde. De sites Sint Jan 1, Dom 1, 
Berg 1, Berg 3 en Walden 1 laten de meest 
opvallende waardes zien. 
Geochemisch onderzoek met een draagbare 
XRF-Spectrometer biedt interessante 
mogelijkheden voor een vervolgstudie. 
Meer metingen zullen een beter beeld 
geven over de relaties tussen verschillende 
gebouwen, de herkomst van de tufsteen en 
het (Middeleeuwse) hergebruik. 

Eleonora Stuurman

Dank aan prof. dr. F.C.W.J. Theuws en dr. A.A.A. Verhoeven voor 
de begeleiding. Dank ook aan Peter Vos en Wim Dubelaar voor 
steun en informatie.

Gemiddeld calcium gehalte voor de tufsteen.

Gemiddeld ijzer gehalte voor de tufsteen.

De verspreiding van tufsteen in Nederland in de Middeleeuwen tot de 13de eeuw, met als ondergrond 
de paleogeografische kaart van Nederland.
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Kwartairgeologie
Gelukkig kwam ik er aan het eind van een 
lange dag op de studiebeurs achter dat 
mijn ideale studie toch bestaat. Bij de 
stand van Aardwetenschappen wist ik het 
direct zeker: dit is de studie die aansluit 
bij al de interesses die ik eigenlijk van kinds 
af aan al heb. Meeloopdagen, waarbij we 
zelf de boor ter hand mochten nemen om 
te kijken wat er in de grond zit, waren voor 
mij de bevestiging dat dit de juiste studie 
voor mij was. Ik zag het wel zitten om te 
leren over de wereld om ons heen terwijl  
je op excursies en veldwerken mocht en 
geoorloofd in zandbakken kon spelen...  
Als welkome bijkomstigheid, kwam daar 
het snufje geschiedenis om de hoek kijken; 
hoe dieper onder de grond je kijkt, hoe  
verder je terug in tijd gaat.
Tijdens mijn master in Utrecht ben ik me 
meer gaan specialiseren in de Kwartair-
geologie. Ook ben ik op zoek gegaan naar 
aardwetenschappelijk georiënteerde bij-
baantjes. Zo heb ik bij TNO gewerkt en ben 
ik een paar keer met een archeologisch 
bedrijf mee het veld in geweest om grond-
boringen te verrichten. Dit was niet alleen 
een leuke manier om geld te verdienen,  
ik ben er zo ook achter gekomen hoe het 
werkveld eruit ziet en wat de mogelijkheden 
na mijn studie waren. 

Nederlands rivierengebied
In het tweede jaar van de master deed ik 
een eigen onderzoek over de sporen van de 
voorlaatste ijstijd. Hierbij maakte ik gebruik 
van het huidige landschap om de situatie 
van destijds te kunnen reconstrueren. Ik 
keek hierbij onder andere naar stuwwallen, 
door het ijs gevormde ruggen en grote 
smeltwaterdalen. Als leuke bijkomstigheid 
bracht het me met veldbezoekjes naar 
Nederland, Duitsland en Denemarken.  
Ook kon ik de resultaten presenteren op een 
internationaal congres in de Baltische staten 
en Duitsland. Een andere landschapsrecon-
structie heb ik gemaakt tijdens mijn stage 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
waar ik met behulp van gegevens over de 
ondergrond het leefgebied van de jagers en 

verzamelaars in het IJsseldal in kaart heb 
gebracht. 
Mijn studie vond ik zo leuk, dat ik graag 
iets wilde doen in het verlengde daarvan. 
Het was nog best lastig om snel een baan 
te vinden, die ik net zo interessant vond. 
Vrij snel na mijn afstuderen heb ik via eer-
der opgedane contacten aan uiteenlopende 
tijdelijke projecten gewerkt. Zo heb ik bij 
TNO de beekdalen in Zuid-Nederland en 
de keileemverbreiding in Noord-Nederland 
in kaart gebracht. Aan de Universiteit Utrecht 
heb ik als Junior Onderzoeker o.a. gewerkt 
aan de volledige herziening van de kartering 
van het Nederlandse rivierengebied. Toen 
deze tijdelijke projecten afgerond waren, 
kon ik bij het archeologische bedrijf Vesti-
gia aan de slag. Hier was ik als fysisch 
geograaf betrokken bij archeologisch voor-
onderzoek bij diverse bouwprojecten. Mijn 
taak was om een verwachting uit te spreken 
over kans op oude bewoning op die plek, 
door te kijken naar de opbouw van de onder-
grond en het landschap destijds. Om de 

situatie ter plaatse te bestuderen was ik 
regelmatig in het veld te vinden, vaak op 
de gekste plekken door heel Nederland. 
Door de kleinschaligheid van het bedrijf 
was er bovendien veel ruimte om mezelf te 
ontwikkelen. Deze baan legde de koppeling 
tussen mijn interesse voor het landschap 
en de archeologie, en bood me bovendien 
een mooie kijk in het bedrijfsleven. 

Volksverhuizingen
Twee jaar na mijn afstuderen was ik weer 
klaar voor een nieuwe (wetenschappelijke) 
uitdaging; het kijkje in keuken van het 
archeologische bedrijf had mijn interesse 
aangewakkerd voor de wat meer recente 
(geologische) geschiedenis. Toen ik de kans 
kreeg op een promotieplek die daarover ging, 
leek me dat een uitgelezen mogelijkheid 
om die interesse verder uit te diepen. 
Sinds enkele maanden onderzoek ik nu de 
landschapsontwikkeling in de Dark Ages, 
de periode van de grote volksverhuizingen 
na de Romeinse tijd. Voor de komende 
jaren is mijn doel om enkele belangrijke 
landschappelijke veranderingen, zoals het 
ontstaan van grote zee-inbraken en rivier-
verleggingen, beter te kunnen begrijpen in 
samenhang met menselijke bewoning en 
het klimaat voor deze periode.

Landschapsontwikkeling in de Prehistorie

Een mix van biologie, scheikunde en natuurkunde, een beetje geschiedenis, 
en een focus op de natuur. Dat was mijn recept voor de ideale studie in de 
bovenbouw van de middelbare school. Maar ja, ik kon geen studie bedenken 
die dat allemaal tegelijk had, dan toch maar biologie? 

.jonge geologen  |  Harm-Jan Pierik – fysisch geograaf
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Staringlezing 23 oktober 2013

Op woensdag 23 oktober zal prof. dr John Underhill, o.a. hoogleraar 
Stratigrafie aan de universiteit van Edinburgh, Associate Professor, 
Department of Petroleum Engineering, Heriot Watts University, Edin-
burgh en vice-president van de EAGE de Staringlezing verzorgen.

De titel van de lezing is:

The Geological, Geophysical and Archaeological evidence 
for relocating Odysseus’ homeland, Ancient Ithaca

Meer informatie over plaats en tijd van de Staringlezing in de volgende 
Geo.brief. Hou de datum in al uw agenda’s vrij! Iedereen welkom!

Over de lezing:
Tot laat in de 19e eeuw werden de werken van Homerus beschouwd als 
vrije, dichterlijke, en vooral onhistorische, fictieve vertellingen. Met de 
archeologische vondsten van o.a. Mycene en Troje, bleek er toch meer 
achter te zitten. De zoektocht naar de juiste geografische lokaties van 
belangrijke plaatsen en gebeurtenissen in de Ilias en Odyssee houdt  
nog steeds de gemoederen bezig. Prof. John Underhill vertelt over  
zijn project om Ithaka, het thuisland van Odysseus, te localiseren.

.aankondiging



Monsters nemen van MiddenPleistocene rivierafzettingen op een steile helling in de groeve Maalbeek (Belfeld, NL).  |  Foto Wim Westerhoff
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