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1. Opening
De voorzitter van het hoofdbestuur, 
Lucia van Geuns, opent de verga-
dering kort na 16.00 uur en heet 
de ca. 30 aanwezige leden welkom. 
Het volledige hoofdbestuur is aan-
wezig. 

2. Vaststelling agenda
De voorgestelde agenda is eerder 
gepubliceerd in Geo.Brief 2014-3. 
De voorzitter kondigt aan dat het 
bestuur onder agendapunt 6 een 
voorstel zal doen voor het verhogen 
van de contributie. Er worden ver-
der geen agendapunten toegevoegd.

3. Mededelingen (incl. ingekomen 
en uitgegane stukken)
-  Het bureau van het KNGMG is 

de laatste jaren ondergebracht 
geweest bij het KIVI-NIRIA, 
waar tegen betaling gebruik 
gemaakt wordt van secretariële, 
administratieve en boekhoud-
kundige ondersteuning. Helaas 
heeft het KIVI vlak voor de 
laatste jaarwisseling, en volko-
men onverwacht, het contract 
opgezegd per 1 januari 2015. 
Hierdoor moet het Genootschap 
op zoek naar andere huisvesting. 
Het bestuur beraadt zich 
momenteel op een oplossing.

-  Vooral dankzij de grote inzet 
van ons lid Duco Drenth is het 
Mineralogisch Museum van 
Technische Aardwetenschappen 
in Delft grotendeels gered. Er 
is inmiddels ongeveer 1 miljoen 
euro aan privaat geld toegezegd. 
Toch is nog ca. 500.000 euro 
extra nodig.

-  Elk jaar komt een flink aantal 
stukken binnen. De voorzitter 
beperkt zich tot het bespreken 
van de ingezonden open brief 
van Tom Reijers. Deze is gepu-
bliceerd in Geo.brief 2014-3. 
De voorzitter geeft aan, als 
reactie op het punt aangaande 
‘zichtbaarheid en aanspreek-
baarheid van het bestuur’, dat 
het bestuur ten allen tijde bereid 
is inzage te geven in alle stuk-
ken en zich open stelt voor alle 
suggesties en kritiek. Een ander 
punt in de open brief betreft 
de criteria voor toekenning van 
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Verslag van de Jaarvergadering van het KNGMG op 21 mei 2014

de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning. Voorgesteld 
wordt dit tijdens de rondvraag 
te bespreken. 

4. Verslag jaarvergadering  
15 mei 2013
Een verslag van de vorige jaarver-
gadering (15 mei 2013) is destijds 
verschenen in de Geo.brief. Het 
verslag wordt door de vergadering 
goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2013
De voorzitter geeft een korte 
samenvatting van enkele hoogte-
punten uit 2013. Genoemd worden 
de Staringlezing gehouden door 
Prof. John Underhill, de uitreiking 
van de Escherprijs aan Annique 
van der Boon (UU), het toekennen 
van de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning aan Prof. Henry 
Hooghiemstra, het georganiseerde 
symposium ‘Dutch Gas Challenged’ 
en de geslaagde Kringendag op de 
Tweede Maasvlakte, voorafgegaan 
door een vergadering met de bestu-
ren van de kringen. Vorig jaar zijn 
nieuw tot het hoofbestuur toegetre-
den Lucia van Geuns en Hemmo 
Abels. Aan het einde van het jaar 
waren er 810 leden.

6. Financieel jaarverslag 2013
De penningmeester Els Ufkes geeft 
een toelichting op de cijfers. Het 
boekjaar 2013 heeft een tekort 
van ca. 13.000 euro laten zien, 
waardoor er dus ingeteerd is op 
de reserves. Met name de kosten 
voor de beide publicaties (NJG  
en Geo.brief) behoeven aandacht. 
Er is zicht op een reductie van de 
drukkosten van de Geo.brief (na 
onderhandelingen heeft de drukker 
de prijzen verlaagd) en de bijdrage 
aan de Stichting NJG kan blijvend 
omlaag door de overstap naar een 
andere uitgever. Om tot een sluiten-
de begroting voor 2015 te komen 
zal echter toch de contributie 
moeten worden verhoogd, iets  
wat al meer dan tien jaar niet is 
gebeurd. Vanuit de vergadering 
worden enkele vragen gesteld. 
Aad van Zuuren suggereert om  
ev. naar 6 uitgaven per jaar van 
de Geo.brief terug te gaan. Dit 

wordt door het bestuur slechts in 
uiterste nood overwogen. Klaas 
Maas vraagt naar het hoe en wan-
neer van het opheffen van de vrij-
stelling voor BTW voor NJG. Hans 
Doornenbal antwoordt namens 
SNJG dat de accountant voor wat 
dit punt betreft heeft teruggekeken 
naar afspraken gemaakt in 2001. 
Shirley van Heck vraagt meer 
informatie over de kostenpost van 
ca. 12.000 euro voor de diensten 
van het KIVI, die dus binnenkort 
beëindigd zullen worden. De details 
zijn vastgelegd in het handboek. 
De indruk is dat dit niet veel goed - 
koper zal kunnen. Tot slot zijn er 
nog vragen over de bijdrage aan 
EFG (European Federation of Geo-
logists). Dit is een overkoepelende 
Europese federatie waarbij KNGMG 
is aangesloten. EFG doet meer dan 
alleen de accreditatie. Men lobbyt 
o.a. in Brussel. De voorzitter stelt 
voor de contributie per 1-1-2015 
te verhogen naar resp. 80 euro 
voor gewone leden, 50 euro voor 
AIO’s en 20 euro voor studenten. 
De vergadering neemt dit voorstel 
bij acclamatie aan.

7. Verslag van de kascommissie 
en décharge van het hoofdbestuur
De kascommissie bestaande uit de 
leden Möckel en Floor krijgt het 
woord. Zij leggen een verklaring af, 
waarin gesteld wordt dat de boeken 
en bescheiden gecontroleerd zijn, 
dat de door hen gevraagde inlich-
tingen door de penningmeester 
zijn verstrekt en dat exploitatie-
rekening en balans naar hun 
mening een getrouw beeld geven. 
De kascommissie bedankt de  
penningmeester en stelt voor het 
bestuur te dechargeren. De begro-
ting voor 2014 wordt door de  
vergadering goedgekeurd en het 
bestuur wordt gedechargeerd voor 
de boekhouding over 2013. Het 
bestuur bedankt de commissie. 
Beide leden van de kascommissie 
zijn bereid dezelfde taak volgend 
jaar weer op zich te nemen. 

8. Bestuurswisselingen
Dr. Jan Stafleu (TNO) wordt voor-
gedragen en door de vergadering 
geaccepteerd als nieuwe secretaris. 

Met Jan is dan ook TNO weer ver-
tegenwoordigd in het bestuur, iets 
waar alle partijen aan hechten. 
Omwille van een goede overdracht 
zal Barthold Schroot nog tot het 
einde van dit jaar gewoon bestuurs -
lid blijven. Verder treedt per 
onmiddellijk Anco Lankreijer af, 
omdat hij inmiddels zeven jaar 
gediend heeft. Via Els Ufkes blijft 
de VU in het bestuur vertegen-
woordigd.

9. Rondvraag
-  Peter Floor vraagt meer informa-

tie over de verspreiding van het 
in 2012 uitgekomen jubileum-
boek ‘Dutch Earth Sciences’.  
De voorzitter laat een overzicht 
zien. Er zijn twee jaar geleden 
1300 exemplaren gedrukt. Alle 
805 leden hebben er in maart 
2012 één gekregen en sindsdien 
zijn 65 exemplaren aan nieuwe 
leden verstuurd. Verder zijn  
ook gratis exemplaren verzonden 
aan o.a. de sponsoren, zuster-
verenigingen in Europa, musea 
en ambassades. Via het  
KNGMG-bureau en via de Geo-
logical Society of London zijn  
120 exemplaren verkocht.  
Op dit moment resteert nog een 
voorraad van 161 exemplaren. 
Sinds een half jaar is een PDF-
versie van het boek te down-
loaden van de KNGMG-website. 
Voor leden is dit gratis, voor  
derden niet.

-  Het huidige reglement stelt dat 
de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning toekomt aan 
‘een persoon die zich op weten-
schappelijk, maatschappelijk of 
onderwijskundig gebied voor de 
(toegepaste) aardwetenschap-
pen in Nederland uitzonderlijk 
verdienstelijk heeft gemaakt’. 
Er zijn wat dit betreft twee pun-
ten van kritiek, verwoord door 
Tom Reijers, die door meerdere 
leden gedeeld worden: ten eerste 
het gegeven dat de laatste jaren 
de penning vrijwel uitsluitend 
aan hoogleraren gegund is, 
waarmee alleen de wetenschap - 
pelijke verdiensten zijn bena-
drukt. Ten tweede pleiten Tom 
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Voorafgaand aan de KNGMG- 
Jaarvergadering van afgelopen mei 
– zie verslag in deze Geo.brief – 
heeft het Hoofdbestuur de Genoot-
schapsraad bijeen geroepen. De 
Genootschapsraad bestaat uit het 
Hoofdbestuur en zijn adviseurs. 
Deze zijn onder meer de voorzitters 
van de acht kringen of hun vertegen-
woordiging en de representanten van 
de aardwetenschappelijke studie-
verenigingen. Een vergadering van 
liefst zestien KNGMG-leden en… 
niet-leden! Dit alles conform de  
statuten en het algemeen reglement 
van het KNGMG. Sinds 2008 was de 
raad niet meer officieel bijeen 
geweest en zijn er uitsluitend 
adviezen per e-mail ingewonnen. 
Het huidige bestuur wil graag de 
banden met de kringen en studenten 
versterken en heeft met deze verga-
dering de aanzet daartoe gegeven. 
Het is de bedoeling dat de raad  
tenminste eenmaal per jaar bijeen-
komt. In deze vergadering is 
gesproken over de lopende discus-
sie over de toekenningscriteria voor  
de Van Waterschoot van der Gracht-
penning. De penning is in 1950 
ingesteld voor personen die “zich 
op wetenschappelijk, maatschappe-
lijk of onderwijskundig gebied voor 
de toegepaste aard wetenschappen 
in Nederland uitzonderlijk verdien-
stelijk hebben gemaakt”, waarbij de 
“persoon en zijn/haar expertise een 
duidelijke binding met Nederland 
moet hebben”. De discussie is onder 
andere aangewakkerd door een 
open brief (Geo.brief mei 2014). De 
penning is een bijzondere, waarde-
volle en eervolle onderscheiding. 
Sommigen menen dat deze al te vaak 
aan een afscheid nemend hoogleraar 
wordt toegekend, waarmee wel de 
wetenschappelijke verdiensten aan-
dacht krijgen, maar de maatschappe-
lijke of onderwijskundige aspecten 
worden onderbelicht. 
Daarnaast is er discussie over de 
aard van de binding met Nederland. 
De open brief houdt een pleidooi 
voor ruimere criteria. Dit zou beteke-
nen dat reglementen moeten worden 
aangepast of dat een soepeler toe-
passing ervan kan volstaan. Over 
beide aspecten zijn de meningen 
binnen het KNGMG en de Genoot-

schapsraad verdeeld. De bepalingen 
‘in Nederland’ en ‘binding met 
Nederland’ zijn in het verleden zoda-
nig breed opgevat, dat het Hoofdbe-
stuur voor de toekenning van de 
penning voor dit jaar de opvatting 
huldigt dat ook de (voormalige) 
overzeese rijksdelen hier onder val-
len. Maar deze discussie is nog niet 
afgerond. 
Voor 2014 heeft het Hoofdbestuur 
besloten twee Van Waterschoot van 
der Grachtpenningen toe te kennen. 
In de volgende Geo.brief zullen de 
geselecteerden uitgebreid gepresen-
teerd worden. Het bestuur bedankt 
degenen die de voordrachten hebben 
verzorgd en hoopt van harte dat de 
ondertekenaars die geen leden zijn 
dit spoedig worden. Nieuwe leden 
zijn per slot belangrijk voor de toe-
komst van ons genootschap. 
Dat brengt mij op de toekomstige 
ontwikkelingen. Het KNGMG moet 
mee in de veranderende wereld. Het 
bestuur wil de komende tijd nadruk-
kelijk de volgende zaken onder de 
loep nemen: (i) de realisatie van  
de (beroeps-)belangenvereniging, 
(ii) het karakter van de netwerk-
organisatie en (iii) de wens om een 
brug te vormen naar de maatschap-
pij. Hiertoe is mede de commissie 
‘Toekomstvisie KNGMG’ benoemd 
bestaande uit Hemmo Abels (bestuur), 
Roula Dambrink, Pim Kaskes en 
Peter de Ruiter. Doel is voor eind 
2014 te komen tot 1 à 2 pagina’s 
met scenario’s en aanbevelingen. 
Uw individuele inbreng is uiteraard 
van harte welkom bij de leden van 
deze commissie. Ook het meedenken 
van de kringen is van groot belang. 
De studenten van Utrecht hebben al 
aangegeven dat de naamsbekend-
heid van het KNGMG veel beter zou 
kunnen. Dat zal in Amsterdam en 
Delft vast niet veel beter zijn.

Maar eerst verheug ik me op rest van 
dit bestuursjaar: de Staringlezing op 
8 oktober (Naturalis), de Kringendag 
in samen werking met Kring Noord in 
november (Drente) en mogelijk een 
symposium rondom de geologie van 
Suriname. Het KNGMG is alive and 
kicking.

Lucia van Geuns

.van het bestuur

Toekomst op één of twee A4-tjes?

Alle KNGMG-nieuwsbrieven  
nu digitaal beschikbaar
Alle nummers van de nieuwsbrief van het KNGMG, van 1975 tot nu, 
zijn digitaal beschikbaar via de website van het genootschap. De pdf’s 
zijn te vinden via: http://www.kngmg.nl/publicaties/geobrief.html

.kngmg

alsmede Klaas Maas in de ver-
gadering ervoor aan het begrip 
‘maatschappelijke verdienste’ 
een ruimere invulling te geven. 
Er is enige discussie of met 
name door in Nederland opge-
leide, maar in het buitenland 
werkzame geologen in aanmer-
king moeten kunnen komen 
voor de penning, dit vanwege 
het feit dat zij zich vaak als 
ambassadeur van de Neder-
landse opleidingen manifeste-
ren. Dit zou inhouden dat het 
begrip ‘in Nederland uitzonder-
lijk verdienstelijk ….’ moet 
worden heroverwogen. Lucia 
antwoordt dat het bestuur van 
mening is dat dit mogelijk een 
aanpassing van de reglementen 
vergt. Anderen menen dat een 
soepeler toepassing van de  

huidige criteria zou volstaan. 
Vlak voor deze vergadering is 
deze zaak ook in de Genoot-
schapsraad besproken. Dit is 
een inhoudelijke discussie en 
niet slechts het toepassen van 
een administratief criterium, 
zoals Tom in zijn brief stelde. 
Het bestuur zal zich op dit ver-
zoek beraden en een eventueel 
voorstel voor wijziging na het 
verkrijgen van advies van de 
Genootschapsraad voorleggen 
aan de leden alvorens hierover 
een besluit te nemen.

10. Sluiting
Kort na 17.00 sluit de voorzitter 
de vergadering.

Barthold Schroot, secretaris
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Steeds duidelijker is in het straat-
beeld te merken dat het referen-
dum dichterbij komt. Er wordt 
gedacht dat een van de belang-
rijkste redenen voor het streven 
naar onafhankelijkheid de fossiele 
brandstoffen zijn die zich in het 
Schotse deel van de Noordzee 
bevinden. Dat is geen vreemde 
gedachtegang, want het Schotse 
aandeel in de olieproductie was  
in de periode 2000–2012 groter 
dan 90%. Voor gas is dat iets 
meer dan 50%. Omdat ondergete-
kende in Aberdeen woont, en zelfs 
stemgerechtigd is, leek het logisch 
om een impressie te geven van de 
discussie, vooral rondom de ener-
giesector. Zoals de meeste lezers 
van de Geo.brief zullen weten, is 
Aberdeen de olie- en gashoofdstad 
van Schotland of zelfs Europa. 
Allereerst een observatie.

Onzekerheden
Voor de kust van Aberdeen ligt ten 
noorden van de havenmond altijd 
een aantal serviceschepen te wach-
ten op een nieuwe lading voor een 
van de vele platformen op de Noord-
zee. De laatste tijd lijkt het aantal 
schepen groter dan twee jaar geleden; 
er is schijnbaar minder materiaal te 
transporteren. Er wordt gespeculeerd 
dat dat kan worden verklaard door 
de onzekerheden rondom het refe-
rendum. Als Schotland onafhanke-
lijk wordt, hoe zal het investerings-
klimaat rondom exploratie en  
productie dan veranderen? 
Het is een feit dat het aantal 
exploratieboringen dit jaar erg laag 
ligt. Is dit ook een effect van het 
referendum? Het is niet helemaal 
duidelijk; oliemaatschappijen 
hebben zich (nog) niet en masse 
uitgesproken over het referendum 
en er zijn andere verklaringen te vin-
den voor het lagere aantal boringen, 
zoals het slechte weer en de steeds 
hogere kosten in de Noordzee.

Wat er in de hogere regionen van de 
grote oliemaatschappijen ook wordt 
gedacht, de gemeente Aber deen 
heeft zich al uitgesproken over de 
onafhankelijkheidskwestie. Jaarlijks 
krijgen alle inwoners van Aberdeen 
een brief met daarin de hoeveelheid 
gemeentebelastingen voor het 
komende jaar. Onderaan die brief 
staat dat de gemeente voorstander 
is van de Unie met Groot-Brittannië. 
Die tekst heeft natuurlijk behoorlijk 
wat stof doen opwaaien. Feit is dat 
de gemeente (waar de Scottish  
National Party niet in de gemeente-
raad vertegenwoordigd is) het olie- 
en gascentrum van Schotland is en 
dat het bestuur de huidige situatie 
wil handhaven. 

Effecten
In de media wordt veel gediscusi-
eerd over een onafhankelijk Schot- 
land en de olie- en gassector. Een 
paar weken geleden opende het 
BBC Radio 4 nieuws met de toe-
komstplannen van zowel de Schotse 
als de Britse overheden. Londen 
wijst vooral op de dalende pro-
ductie en de toenemende kosten 
om platforms te ontmantelen 
wanneer een veld uit productie 
wordt genomen. Het argument is 
dat dit veel beter kan worden 
gedragen door een groot land met 
een grotere diversiteit aan inkom-
sten. Edinburgh daarentegen zegt 
dat het een ‘oil fund’ in het leven 
wil roepen zoals in Noorwegen. 
Professor Alex Kemp en Linda 
Stephen van de Universiteit van 
Aberdeen hebben een memoran-
dum gepubliceerd over de kwesties 
waar Schotland mee te maken krijgt 
indien het onafhankelijk wordt. 
Allereerst moeten de grenzen van 
het Schotse Continentale Plat wor-
den herzien. Daarnaast moet er 
een nieuw belastingstelsel worden 
opgezet. Aangezien het huidige 
systeem erg complex is, zal dat 

veel expertise vergen. Verder moe-
ten regelingen worden getroffen 
op het gebied van procedures voor 
het toekennen van vergunningen 
voor boringen, het ontwikkelen van 
velden, de rol van de overheid en 
het ontmantelen van infrastructuur. 
Er is veel media-aandacht voor de 
investeringsrisico’s gerelateerd 
aan een potentieel Schotse onaf-
hankelijkheid. Het is makkelijk 
om te beweren dat het beter zou 
zijn dat Schotland onderdeel blijft 
van de Unie, omdat alles dan bij 
het oude blijft. Kemp wijst er in 
zijn memorandum echter op dat 
de Schotse regering in Edinburgh 
al garanties heeft afgegeven op 
het gebied van belasting, ontman-
teling van infrastructuur en het 
honoreren van de huidige vergun-
ningen. Hij geeft ook aan dat de 
investeringsrisico’s in Rusland of 
Irak (wat de huidige ontwikkelingen 
weer laten zien) ten opzichte van 
Schotland waarschijnlijk altijd veel 
hoger zullen zijn. Tenslotte kan niet 
worden beweerd dat stabiliteit 
gegarandeerd wordt door het hand-
haven van de huidige situatie, want 
de Britse overheid heeft afgelopen 
jaren een aantal keren geheel 
onverwachts de belastingsregels 
aangescherpt (2002, 2006 en 
2011). Dit leidde natuurlijk tot 
veel protest en verontwaardiging.

Toekomst
Naast fossiele brandstoffen heeft 
Schotland veel te bieden op het 
terrein van duurzame energie. Het 
presenteert zichzelf als de plek 
waar groene energie kan worden 
opgewekt. Er is immers veel wind 
en getij – 25% van het totale 
potentieel in Europa – en 10% van 

de Europese golfenergie. Daarom 
heeft Alex Salmond de ontwikke-
ling van groene energie tot een 
speerpunt van zijn beleid gemaakt. 
Zijn doel is om in 2020 100% 
groene elektriciteit te leveren in 
Schotland. Er is echter wel een 
groot verschil in belastinginkomsten 
tussen de olie- en gassector en de 
groene sector. Severin Carrell geeft 
in een column in The Guardian 
van 8 april dit jaar aan dat de 
groene sector nog sterk van subsi-
dies afhankelijk is en daardoor 
nog lang niet kan wedijveren met 
de olie en gas op het gebied van 
belastinginkomsten. Wind, golf/
getij en zonne-energie zouden pas 
inkomsten genereren na 2020.
Duidelijk is dat er in Londen en 
Edinburgh verschillende inzichten 
bestaan over de toekomst van de 
olie- en gassector. Los hiervan 
staat dat de productie al langere 
tijd aan het dalen is en dat de 
infrastructuur veroudert. Sir Ian 
Wood, die een leven lang gewerkt 
heeft in de Schotse olie-industrie, 
heeft daarom in februari dit jaar 
een invloedrijk rapport gepresen-
teerd waarin hij een aantal advie-
zen geeft om de economische 
winning zo lang mogelijk in stand 
te houden. De belangrijkste punten 
zijn dat de overheid een krachtigere 
hand moet krijgen en dat de indus-
trie meer moet samenwerken. Of 
het beleid nu uit Londen of uit 
Edinburgh komt, er zal zeker wat 
moeten veranderen om de produc-
tie in het Britse dan wel Schotse 
deel van de Noordzee op de lange  
termijn te garanderen. 

Henk Kombrink
henkkombrink@hotmail.com

.politiek

Het Schotse referendum – een impressie

Op donderdag 18 september gaat Schotland naar de stembus om te 
kiezen voor of tegen onafhankelijkheid. Die uitslag kan de meer dan 
300 jaar oude Unie met Engeland op losse schroeven zetten.  
De Scottish National Party (SNP) van Alex Salmond, die sinds de 
Schotse parlementsverkiezingen in 2007 aan de macht is, had destijds 
als belangrijke verkiezingsbelofte dat er een referendum zou worden 
georganiseerd omtrent een onafhankelijk Schotland. 

Zicht op de haven van Aberdeen.



augustus 2014   Geo.brief    5

.collectie

Uit de badlands van Montana:

Een T. rex voor Naturalis

Museum Naturalis gaat vernieuwen. Naast het bestaande gebouw gaat binnenkort de eerste paal  
de grond in voor de nieuwbouw. Over een paar jaar staat er een volledig nieuw museum met een 
volledig nieuwe, veel grotere opstelling. Eén van de nieuwe zalen is de grote dinosauruszaal. Vorig 
jaar groef Naturalis een skelet van een Tyrannosaurus op in de badlands van Montana. De dertien 
meter lange dinosaurus komt binnenkort hopelijk naar Leiden, als eerste T.rex in een museum  
buiten Noord-Amerika.

Het rechter kuit- en scheenbeen van T. rex.
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Ook nu al heeft het museum in Leiden een 
mooie collectie dinosauriërs die een goed 
overzicht geeft van de diversiteit van deze 
succes volle diergroep uit het Mesozoïcum. 
Met Camarasaurus staat er een forse sauro-
pode, als voorbeeld van de karakteristieke 
langnekdino’s uit de Jura. Het dier gaat ver-
gezeld van tijdgenoot Stegosaurus, de dino 
met de opvallende driehoekige stekels op  
de rug. Van de gehoornde dinosauriërs is  
Triceratops present, samen met de “eenden-
snaveldino” Edmontosaurus. En ook van  
de allereerste dino’s is een mooi voorbeeld 
aanwezig: de oer-langnekdino Plateo saurus. 
Daarmee zijn bijna alle dinosaurusgroepen 
van de partij, behalve dan de vleesetende 
dino’s. Een bezoek aan de dinosauriërs van 
Naturalis is op dit moment een oertijdsafari 
naar Vega Park.

Opgraving
Voor de nieuwe opstelling stond er daarom 
één dino hoog op het verlanglijstje: een  
aansprekend fossiel van een vleesetende 
dino. De meest tot de verbeelding sprekende 
vleesetende dino is zonder meer Tyrannosau-
rus rex. Maar deze grote vleeseter is niet 
alleen de meest bekende dinosauriër, het is 
ook een tamelijk zeldzaam fossiel. Niet iets 
wat op commando uit de grond te halen valt. 
Bovendien wil Naturalis niet ‘een dino van 
de plank’ aanschaffen (als je die al zou kun-
nen krijgen). Doel is om straks in de tentoon-
stelling het héle verhaal te kunnen vertellen: 
het verhaal vanaf het moment dat de eerste 
schep de grond in gaat, de opgraving, het 
prepareerwerk, het onderzoek, en de ver-
rassingen en de ver halen die daar achter 
vandaan komen, om daarmee het skelet, 
zoals dat uiteindelijk in het museum terecht- 
komt, in context in te bedden.
Het verhaal van de T. rex begon een jaar 

geleden in Wyoming, waar we aan de slag 
gingen op een plek waar eerder al een paar 
veelbelovende stukjes tyrannosaurusbot 
tevoorschijn waren gekomen. Naturalis doet 
de opgravingen samen met het Black Hills 
Institute, specialisten die opgravingen, pre-
pareerwerk en montage van fossielen voor 
musea faciliteren. Uiteindelijk hebben we 
meer dan vierhonderd kubieke meter sedi-
ment verplaatst, maar meer dan een voet en 
een paar scherfjes poot van T. rex kwam er 
niet tevoorschijn. Wél legden we in dezelfde 
lagen vier skeletten van Triceratops bloot, 
maar dat was niet waar we naar op zoek 
waren. Gelukkig was het bij de tweede poging 
raak. Op een ranch in Montana staken aan 
de ene kant van een heuveltje wat stukjes 
van een heup naar buiten en uit dezelfde 

laag aan de andere kant van het heuveltje 
kruimelden stukjes T. rex-schedel uit de 
grond. De rest van het skelet moest daar wel 
tussen zitten. En dat bleek ook zo te zijn. 
Eind van de zomer kwam in een tijdsbestek 
van twee weken botje voor botje een schitte-
rend bewaard gebleven T. rex-skelet uit het 
zand van de Hell Creek Formation tevoor-
schijn. De opgraving ging verbijsterend mak-
kelijk en de botten zijn in verbazend goede 
conditie. Bovendien blijkt het dier ongebrui-
kelijk compleet. De schedel is aanwezig, de 
nek, de rug, de ribben zijn bewaard gebleven, 
net als één kant van de schoudergordel, de 
heup, grote delen van de staart, en de rech-
ter achterpoot – minus de voet.

Onderzoek
Het skelet ligt inmiddels in het lab van 
Black Hills, waar ook de komende maanden 
nog hard gewerkt wordt aan de enorme 
prepareerklus – een klus waarbij het skelet 
bot voor bot uit de zandsteen (ingepakt in 
beschermende gipsverbanden) tevoorschijn 
gehaald wordt. Intussen stapelen de onder-
zoeksvragen zich op. Tijdens de opgraving 
werd al duidelijk dat het hier om een zeer 
groot, volwassen exemplaar gaat en dat de 
botten tamelijk massief zijn. Het gaat om 
de ‘robuuste vorm’. T. rex komt in een wat 
slankere en een wat steviger variant voor 
en het idee was al jaren dat het daarbij  
om seksuele dimorfie gaat. De vraag of de 
robuuste of de gracile vorm de mannetjes 
of vrouwtjes vertegenwoordigt, lijkt inmid-
dels beantwoord, want in één van de (reeds 
eerder ontdekte) robuuste rexen zijn kalk-
afzettingen in het bot ontdekt die als  
kalkvoorraad dienden voor de aanmaak van 
eierschaal. De robuuste ‘Leidse’ rex is, 
naar het zich laat aanzien, een dame op 
leeftijd. Een dame die heel wat heeft mee-Een overzicht van een deel van de site.

Een gearticuleerd deel van de staart.
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gemaakt. We hebben nog lang niet alle 
botten in detail kunnen bestuderen, maar 
alleen al de beschadigingen die we op haar 
botten tegenkwamen tijdens de berging van 
het skelet, bieden genoeg aanknopings - 
punten voor een spectaculair gevuld medisch 
dossier. Haar rechter snuitpunt lijkt flink 
aangevreten door een botontsteking; achter-
in haar schedel is ze door een andere rex 
gebeten (de tandafdrukken staan nog in 
haar kaakbot!) en verschillende andere bot - 
ten vertonen sporen van geheelde breuken 
of andere aandoeningen. We kijken er naar 
uit om deze verwondingen straks in meer 
detail te bestuderen, onder meer met hulp 
van CT-scanning en met de inbreng van 
medisch specialisten. Samen met het iso-
topenlab van de VU hopen we haar levens-
geschiedenis wat verder in beeld te krijgen, 
door groeilijn-voor-groeilijn de stabiele- 
isotopensamenstelling van haar tandglazuur 
te analyseren. En uiteraard gaan er een paar 
slijpplaatjes van dwarsdoorsnedes door haar 
botten gemaakt worden. Want hoe oud was 
deze dame? De oudste rex die we tot dus-
ver kennen was minimaal 29 jaar, maar dit 
exemplaar lijkt in alle opzichten heel, héél 
oud – ze was de dertig waarschijnlijk al 
ruim gepasseerd. Deze vondst gaat ons de 
komende jaren een uniek kijkje bieden in 
het leven van T. rex op het punt dat de 
pensioengerechtigde leeftijd in zicht kwam.

Origineel
Plastic kopieën van T. rex zijn in veel musea 
te zien, maar originele skeletten kom je 
niet vaak tegen. Tot dusver kennen we 
slechts twee skeletten die meer dan 50% 
compleet zijn. Wie een originele T. rex wil 
zien moet hoe dan ook naar Noord-Amerika, 
want buiten Canada en de VS zijn geen  
originele tyrannosaurusskeletten te zien. 
Als het fossiel in Naturalis landt, wordt het 
het eerste T. rex-skelet dat buiten Noord-
Amerika te zien is. Maar het fossiel komt 
niet vanzelf naar Leiden. Omdat het skelet 
uitzonderlijk compleet is, gaat het prepareer- 
en montagewerk veel meer tijd in beslag 
nemen en dus veel duurder worden dan we 
hadden gedacht. Daarnaast ontvangt de 
landeigenaar een marktconforme vergoeding 
én brengt het onderzoek en de inbedding 
in de museale opstelling de nodige kosten 
met zich mee. Naturalis is dus een fund-
raisingcampagne begonnen om het onver-
wacht complete fossiel inderdaad naar  
Leiden te kunnen halen. Behalve bijdragen 
uit grotere fondsen en sponsorbijdragen van 
personen en bedrijven die een bot adopteren, 
hebben we ook een enthousiaste groep 
donoren van de actie ‘Tientje voor T. rex’. 
Eind juni konden we een tussenstand van 
meer dan drie miljoen euro melden. Daar-
mee zijn we al over de helft en we hopen 
dus eind van het jaar daadwerkelijk het 
fossiel naar Nederland te kunnen halen. 

En de betrokkenheid van de Tientje voor  
T. rex-donoren bleef niet beperkt tot finan-
ciële bijdragen. Tijdens het Tyrannosaurus-
puzzelweekend in Naturalis konden we met 
hulp van enkele honderden geïnteresseerden 
een aantal botfragmenten in elkaar puzzelen. 
Want een klein deel van de T. rex is al even 
in Leiden op bezoek geweest. Tijdens het 
pinksterweekend mochten we een grote doos 
met scherfjes botmateriaal verwelkomen. 
Geen complete botten, maar gebroken stuk-
ken bot die al van de helling waren gespoeld 
vóór het fossiel ontdekt was. Materiaal dat 
we stukje voor stukje uit de puinhelling 
gezeefd hebben. Met driehonderd uur zoek-, 
pas- en puzzelwerk kon ook uit dit botgruis 
nog een deel van een nekrib en een paar 
andere fragmenten teruggepuzzeld worden.

In 2017 gaat het nieuwe Naturalis open. 
Met, als alles goed gaat, de nieuwe T. rex 
als middelpunt van de nieuwe dinosaurus-
zaal. Maar ook rondom de verbouwing blijft 
het museum zoveel mogelijk open. In 2016 
staat een grote T. rex-tentoonstelling op 
het programma, een expositie waarin het 
verhaal van deze vondst en al het onder-
zoek eromheen centraal staat.

Anne Schulp
www.naturalis.nl / www.tientjevoortrex.nl
twitter: @anneschulp, @museumnaturalis

Foto’s: Servaas Neijens

Gezicht van boven op de linkerzijde van de schedel. Van linksboven met 
de klok mee: Bouchra Filali (met strohoed), Dan Farrar, Clayton Phipps, 
Peter Larsson (met mesje) en Anne Schulp.

8 oktober 2014, Naturalis Leiden

Staringlezing: Een T. rex voor Leiden

.aankondiging staringlezing

Op woensdag 8 oktober zal dr. Anne Schulp, 
paleontoloog bij Naturalis Biodiversity Center, 
Leiden, de Staringlezing verzorgen. De titel van 
de lezing is:

“Een T. rex voor Leiden”

Voorlopig programma:
15.00  ontvangst en rondleiding ‘achter de 

schermen’ (max. 25 personen)
16.00 Staringlezing (max. 100 personen)
17.00 borrel

Locatie: 
Naturalis Biodiversity Center, te Leiden.

Anne Schulp is paleontoloog en als onderzoeker 
verbonden aan Naturalis Biodiversity Center. 

Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar 
dino’s en andere sauriërs. Dinovoetsporen hebben 
zijn speciale interesse. In 2006 promoveerde hij op 
onderzoek aan mosasauriërs, de grote zeereptielen 
die aan het einde van het Krijt de zeeën onveilig 
maakten. In 2012 was Anne Schulp betrokken bij 
het opgraven van een 13 meter lange mosasaurus 
in Maastricht. Vorig jaar groef hij in Montana een 
skelet op van Tyrannosaurus rex – een skelet dat 
Naturalis nu naar Nederland gaat halen, als  
‘centerpiece’ in de nieuwe dinosauruszaal.

Voorafgaand aan de lezing heeft u de mogelijk-
heid om het museum te bezoeken. U kunt zich 
voor de rondleiding en/of de lezing aanmelden 
door een mail te sturen naar kngmg@kivi.nl. 

De kosten voor niet-leden zijn € 10 p.p.
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.zaken overzee

Koper winnen in de Andes

Na mijn studie Mining Engineering aan de TU Delft, stond ik te springen om alle geleerde theorie  
in praktijk te brengen en te werken in een mijn als ingenieur, het liefste in een spannend buitenland. 
De grote open pit mijnen zoals Grasberg (Papoea, Indonesië), Bingham Canyon (Utah, VS) en 
Chuquicamata (Chili) spraken tijdens mijn studie al erg tot mijn verbeelding en mijn voorkeur  
ging daarom ook uit naar een grote open pit mijn. Mijn vriendin Esther was 3 jaar eerder tijdens 
vrijwilligerswerk in Peru verliefd geworden op Zuid-Amerika, een continent dat mij ook erg interessant 
leek en dus gingen we op zoek naar een baan in een grote open pit mijn in Zuid-Amerika!

Minera Escondida in de Atacama woestijn. ‘Escondida betekent ’verborgen’, omdat het ertslichaam door 300 m sediment was bedekt en pas door de aller-
laatste exploratieboring werd geraakt.  |  Foto: Esther Blase
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Helaas was de mijnbouw toen ik afstudeerde 
niet meer booming en we begrepen dat het 
misschien niet realistisch was om al te 
kieskeurig te zijn en dat het vooral belang-
rijk was iéts te vinden. Zo begonnen we  
met het versturen van heel veel sollicitaties. 
Spanje, Panama, Ghana, Australië, Peru, 
Canada, Rusland, Burkina Faso, met elk 
continent heb ik wel contact gehad via 
e-mail, telefoon en/of Skype.

Contract
Na een tijd proberen vanuit Nederland zon-
der iets concreets te vinden, besloten we 
dat het misschien een beter idee was om 
naar een land toe te gaan en het daar te 
proberen. Omdat we graag in Chili zouden 
willen wonen en werken, besloten we in 
mei vorig jaar naar Santiago te vliegen. Ik 
had al meerdere contacten opgedaan, met 
wie ik vanuit Nederland afspraken maakte. 
We deden ons huisje in de onderhuur, zei-
den onze (tijdelijke) baan op en vertrokken 
voor drie maanden naar Santiago.
Gelukkig bleken veel bedrijven geïnteres-
seerd, al was het alleen maar omdat ze nog 
nooit hadden gehoord van een Nederlander 
die naar Santiago vliegt om werk te zoeken. 
Een van de bedrijven waarmee ik sprak was 
BHP Billiton dat drie kopermijnen in het 
noorden van Chili heeft, waaronder Escon-
dida, de grootste mijn ter wereld. 
Het gesprek verliep erg goed en ik begon 
aan de selectieprocedure voor hun graduate 
program in Chili. Na twee maanden inter-
views, medische evaluaties, psychologische 
tests en wat al niet meer, hoorde ik vijf 
dagen voordat onze terugvlucht gepland 
stond dat ik een contract voor onbepaalde 
tijd aangeboden kreeg dat ik in Amsterdam 
bij de consul van Chili kon tekenen.
Met dit contract kon ik meteen mijn Chi-
leense werkvisum aanvragen wat, vanwege 
de dodelijke combinatie van Chileense en 
Nederlandse bureaucratie, iets meer werk 
bleek dan eerder gedacht... Maar na twee 
maanden geregel in Nederland waren we 
helemaal klaar om naar Chili af te reizen!

Escondida
Ik werk nu inmiddels bijna tien maanden in 
Escondida en heb het ontzettend naar mijn 
zin. Voor een mijnbouwkundig ingenieur die 
geïnteresseerd is in open pit mijnbouw is 
Escondida werkelijk de heilige graal. 
Escondida ligt op 3500 m boven zeeniveau 
midden in de Atacama woestijn tussen de 
vulkanen van de Andes. Het is de grootste 
mijn ter wereld en hij produceert per jaar 
ongeveer 1,200,000 ton koper, bijna 6% 
van de totale wereldproductie. Hiernaast 
produceert Escondida ook nog een aan-
zienlijke hoeveelheid zilver en goud. De 
mijn bestaat uit twee pits waaruit samen 
per dag ongeveer 1,1 miljoen ton materiaal 
wordt gemijnd. De dimensies van Escondi-

da zijn werkelijk ongelooflijk. Er werken 
ongeveer 15.000 mensen en het is daar-
mee een soort kleine stad. 
Ik werk als short term planner in een team 
van zes mensen dat elke maand een pro-
ductieplanning maakt voor de komende 
drie maanden. Escondida heeft maar liefst 
23 shovels (waarvan een deel elektrisch), 
18 drills, 160 trucks en telt drie verschil-
lende verwerkingsprocessen (wat te maken 
heeft met het soort erts – oxide, sulfide – 
en het ertsgehalte) die allemaal hun eigen 
eisen hebben voor het materiaal dat we 
erheen sturen. Het is daarom elke maand 
weer een enorme uitdaging om met een 
plan te komen dat voldoet aan alle eisen 
vanuit de processen. We hebben zojuist 
het financiële jaar afgesloten en hebben, 
ondanks veel vertragingen vanwege sneeuw 
en de aardbeving van april, ons jaardoel 
qua hoeveelheid geproduceerd koper 
behaald. Dit werd, typisch Chileens, met 
een barbecue en rode wijn gevierd!

WK
Het team waarin ik werk bestaat verder 
alleen maar uit Chilenen en alles is in het 
Chileens (niet hetzelfde als Spaans!) wat 
me steeds beter afgaat. Er heerst een hele 
goede werksfeer en ik voelde me eigenlijk 
vanaf dag 1 op mijn gemak. Het enige 
moment tot nu toe dat ik me wat opgelaten 
voelde was tijdens de WK wedstrijd Neder-
land – Chili die ik als enige Nederlander met 
een paar honderd bloedfanatieke Chileense 
mijnbouwers heb gekeken, maar zelfs toen 
(2-0 voor Nederland) bleven ze allemaal 
vriendelijk! 
Ik werk 4 dagen per week in shifts van  
12 uur, wat betekent dat ik van maandag 
t/m donderdag op de mijn leef en donder-
dagavond naar Antofagasta reis waar Esther 
en ik wonen, wat ongeveer 2,5 uur rijden 
is. In het kamp van de mijn is een biblio-
theek, een pub, een sportzaal en zelfs een 
zwembad, dus we hoeven ons niet te ver-
velen! Elke week voetballen we met ons 
team tegen andere afdelingen in een voet-
balcompetitie, wat, zeker in het begin, wel 
eventjes zwaar was vanwege de hoogte.
Het werken in deze shifts bevalt me prima. 
Ik heb altijd een weekend van drie dagen, 
waarin we Antofagasta en omgeving kun-
nen verkennen. 

Antofagasta
Toen we in Santiago waren en vertelden dat 
we waarschijnlijk in Antofagasta zouden 
gaan wonen, bleek men niet alleen maar 
lovend te zijn over de stad. Het zou er vies, 
saai en onveilig zijn. We wonen er nu tien 
maanden en kunnen stellen dat dit een 
verkeerd beeld is. Antofagasta heeft ons 
positief verrast en we vinden het een hele 
leuke stad om in te wonen. 
Antofagasta ademt mijnbouw. De stad is 

gesticht als mijnbouwhaven en de helft van 
de bevolking werkt nog steeds in deze sector. 
Wanneer je de woestijn in rijdt kom je langs 
allerlei spookstadjes en ruïnes die stammen 
uit de tijd dat er zilver en salpeter werd 
gemijnd. Om de 4 uur piept er een trein 
door het centrum die het koper uit de mijnen 
naar de haven brengt en terug rijdt met 
explosieven en gigantische banden. 
De omgeving is spectaculair leeg. De stad 
ligt midden in de Atacama woestijn aan de 
kust en je hoeft maar 20 minuten te rijden 
en je kan surfen en kamperen op een leeg 
strand of sterren kijken in de woestijn. Ver-
der wonen er ook gewoon 300.000 mensen, 
dus zijn er allerlei parken, uitgaansgebieden 
en boulevards. En het allerbeste: het wordt 
hier nooit echt koud, er zijn zelden wolken 
en het regent nooit!
Om minder afhankelijk te worden van 
alleen mijnbouw zet de stad zich erg in om 
innovatie en duurzaamheid te promoten en 
omdat dit Esthers vakgebied is, heeft ook 
zij snel een baan gevonden die ze heel 
leuk vindt. Zo hebben we in korte tijd al 
een heel leventje op kunnen bouwen in 
Chili en genieten we volop van alle nieuwe 
dingen om ons heen. Bijna dagelijks worden 
we wel geconfronteerd met kleine of grote 
verschillen met Nederland. Zo kwamen we 
eerst nog netjes om 9 uur aan op een 
feestje als dat op de uitnodiging vermeld 
stond en brachten we biertjes mee. Nu 
weten we dat er in dat geval eigenlijk van 
ons verwacht wordt rond 11 uur eens op te 
komen dagen met een fles wijn…

Subductie
Anders dan het heerlijke weer en feestjes 
met wijn, zijn er ook verschillen met 
Nederland waar we iets langer over doen/
hebben gedaan om aan te wennen. Chili 
ligt op een subductiezone, wat naast de 
enorme rijkdom aan grondstoffen ook nega-
tieve gevolgen heeft. Esther en ik komen 
allebei niet uit Groningen, dus de bijna 
dagelijkse aardbevingen die het noorden 
van Chili doen schudden, waren zeker in 
het begin even wennen. En sinds de aard-
beving begin april van 8,4 op de schaal 
van Richter bij Iquique (300 km ten noor-
den van Antofagasta), waarbij Esther moest 
evacueren vanwege de tsunami, hebben we 
nu een speciale aardbevingstas bij de deur 
liggen met zaken als zaklamp, kleding en 
water. 
Vanwege al deze grote en kleine verschillen 
met Nederland hebben we nog steeds soms 
een beetje het gevoel dat we op vakantie 
zijn, wat een heel prettig gevoel is! We zijn 
dan ook nog lang niet uitgekeken op het 
werken en wonen in het droge, lege en 
vooral ontzettend mooie noorden van Chili!

Guus van Schijndel
guusvanschijndel@gmail.com



 10    Geo.brief   augustus 2014

.njg publicatieprijs 2014

De Limes in West-Nederland – 
Romeinse militaire constructies  
en het landschap

Marieke van Dinter heeft op 9 april j.l. tijdens het Nederlands Aardweten schappelijk Congres (NAC12)  
de NJG-award gekregen voor haar artikel ‘The Roman Limes in the Netherlands: how a delta landscape 
determined the location of the military structures’ (NJG, 92(1), 11–32). Deze prijs wordt eens in de 
twee jaar uitgereikt aan de auteur van het beste artikel dat de afgelopen twee jaar in Netherlands 
Journal of Geosciences verschenen is.

Marieke van Dinter aan het werk bij een opgraving.
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Sinds 2009 ben ik als deeltijd-promovenda 
verbonden aan de UU (faculteit Geoweten-
schappen, departement Fysische Geografie). 
Daarnaast werk ik bij het Archeologisch 
Diensten Centrum (ADC Archeoprojecten) 
in Amersfoort, waar ik vooral paleogeografi-
sche reconstructies maak van opgravings-
terreinen. Het NJG-artikel maakt deel uit 
van mijn promotieonderzoek dat uitgevoerd 
wordt binnen het ‘Domplein 2013’-project 
(www.uu.nl/vkc/archaeology), dat zich richt 
op interdisciplinair onderzoek van het 
menselijk verleden en de landschappelijke 
context. 

Paleogeografie van de West- 
Nederlandse Limes
Het NJG-artikel is gebaseerd op de paleo-
geografische kaart van de West-Nederlandse 
Limes. Deze kaart is gemaakt in het kader 
van het ‘Oogst van Malta’-project ‘A sus-
tainable frontier? The establishment of the 
Roman frontier in the Rhine delta’. Hierin 
wordt onderzoek gedaan naar de geschie-
denis van de Romeinse rijksgrens, de Limes, 
tussen het Romeinse fort bij Vechten  
(Bunnik) en de Noordzee, in de periode  
40 – 140 na Chr. Centraal staat de wissel-
werking tussen de militaire constructies en 
het landschap. Onderzoek is gedaan vanuit 
fysisch-geografisch, archeo-zoölogisch, 
archeo-botanisch en archeologisch per-
spectief. 
In het artikel wordt een gedetailleerde 
beschrijving gegeven van het landschap  
in de Romeinse tijd en worden verbanden 
gelegd tussen de ligging van de Romeinse 
militaire forten en het landschap. Uit de 
kaart blijkt dat de oevers van de Rijn een 
relatief smalle, begaanbare zone vormden 
in een uitgestrekt veengebied. De veen-
riviertjes in het gebied, zoals de Meije, Aar 
en Grecht, liepen niet dood, zoals tot nu 
toe werd aangenomen, maar vormden een 
complex en onderling verbonden netwerk 
dat in verbinding stond met de Vecht. Ook 
de veenriviertjes ten zuiden van de Rijn, 
zoals de Oude Bodegraven en de Gouwe, 
vormden een netwerk. Deze riviertjes stonden 
in verbinding met de Hollandsche IJssel. 
Alle riviertjes waren bevaarbaar en vorm-
den daarmee potentiële invalsroutes voor 
de ‘barbaren’. 
Vrijwel alle Romeinse castella zijn aange-
legd direct aan de Rijn, op plaatsen waar 
de veenriviertjes en de Vecht in de Rijn 
uitmondden, ongeacht de samenstelling en 
hoogte van de ondergrond. Vooral voor de 
soldaten in het fort in Alphen aan de Rijn 
zal dit geen pretje zijn geweest, want het 
fort werd in een voormalige, zompige rest-
geul gebouwd. Tussen de forten werden 
wachttorens neergezet. Deze werden zo 
aangelegd dat ze optimaal zicht verleenden 
op de rivierbochten tussen de forten. Op 
deze manier werd de hele Rijn bewaakt om 

de veiligheid van deze belangrijke trans-
portader te garanderen. 

Bevoorrading van het Romeinse leger
Samen met Laura Kooistra (paleobotanie), 
Monica Dutting (paleozoölogie), Pauline 
van Rijn (houtspecialist) en Chiara Cavallo 
(paleozoölogie), werkzaam in hetzelfde 
‘Oogst van Malta’-project, heb ik een reken- 
model opgesteld om de productiemogelijk-
heden voor hout, graan en vlees te kwanti-
ficeren voor dit deel van de Limes. We wilden 
een schatting maken van de arealen grond 
die nodig moeten zijn geweest om het leger 
en de lokale bevolking van hout, graan en 
vlees te voorzien en van de mogelijkheden 
van surplusproductie door de lokale bevol-
king. Dit was tot dat moment nooit onder-
zocht, mede door de complexiteit van de 
vraagstelling en het ontbreken van geschik-
te datasets. Toen we met het onderzoek 
begonnen was de algemene consensus dat 
zowel het landschap als de lokale boeren-
bevolking beperkende factoren vormden en 
dat het graan en vlees voor het leger werden 
geïmporteerd. Ons onderzoek beperkt zich 
tot de eerste honderd jaar na aankomst van 
het Romeinse leger in dit gebied. 
Met de nieuwe, gedetailleerde paleogeo-
grafische kaart konden we de beschikbare 
landoppervlakten per landschapseenheid 
vaststellen. De benodigde hoeveelheden 
hout (in m3) en graan en vlees (in kCal) 
zijn berekend op basis van een geschatte 
bevolkingsomvang en de gebruikte land-
bouwmethodes – grotendeels gebaseerd op 
aannames – en vervolgens omgezet naar km2. 
Een vergelijking van de totale benodigde hoe-
veelheid grond (km2) en de beschikbare 
grond (km2) gaf verrassend aan dat in de 

periode 40–70 na Chr. meer dan genoeg 
grond aanwezig was om zowel de militairen 
als de lokale bevolking van voldoende hout, 
graan en vlees te voorzien. In de periode 
70–140 na Chr., de periode waarin civiele 
kampdorpen naast de forten aanwezig 
waren, vormde het landschap mogelijk wel 
een beperkende factor. 
Het hout, zowel bouw- als brandhout, kon 
gedurende de hele periode in principe in 
de lokale omgeving worden verzameld.  
Uit onderzoek is gebleken dat het Romein-
se leger in eerste instantie, tussen 40–70 
na Chr., houtsoorten zoals es, iep, eik en 
Spaanse aak, gebruikte voor de bouw van 
de forten. Het hout was afkomstig uit de 
restanten van natuurlijke, hardhout-ooibossen 
die nog op de omliggende oeverwallen  
aanwezig waren. Rond 70 na Chr. waren 
deze bossen echter ‘uitgeput’ en ging het 
Romeinse leger grootschalig over op elzen-
hout dat afkomstig was uit nieuw aangeleg-
de grienden. De griendcultuur is dus al 
tweeduizend jaar oud!
De plaatselijke bevolking kon in de gehele 
periode in principe genoeg extra graan pro-
duceren om het leger te voeden. De surplus-
productie verschilde echter per subregio. In 
het centrale deel van het onderzoeksgebied, 
tussen Woerden en Alphen aan de Rijn, 
lukte dit niet omdat er te weinig mensen 
woonden. De rurale populatie in het dicht-
bevolkte kustgebied en in het Kromme 
Rijngebied kon dit tekort echter aanvullen. 
Daarnaast werden de graansoorten die niet 
lokaal geproduceerd werden geïmporteerd. 
De lokale vleesvoorziening, die vooral 
bestond uit rundvlees, was echter overal 
problematisch. De bevolking zou onwaar-
schijnlijk grote kuddes hebben moeten 

Vereenvoudigde paleogeografische kaart van de West-Nederlandse Limes zone.
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De resultaten van bovenstaande onderzoe-
ken zijn in twee artikelen gepubliceerd in 
Journal of Archaeology in the Low Coun-
tries (2013, nr. 4-2 & 2014, nr. 5).

Tradities
Voor mijn dissertatie heb ik met Wilko van 
Zijverden verder een artikel geschreven 

over de bewoning op crevasse-complexen. 
De gegevens daarvoor zijn vooral afkomstig 
van archeologisch onderzoek dat is uitge-
voerd in verband met de aanleg van de 
Betuweroute-spoorlijn. (Van Dinter & Van 
Zijverden, 2010, Netherlands Journal of 
Geosciences, 89(1), 21 – 34.) Verder ben 
ik nu, in samenwerking met Kim Cohen, 
Hans Middelkoop, Wim Hoek, Esther 
Stouthamer en Esther Jansma, bezig met 
het laatste artikel voor mijn proefschrift.  
In dit artikel reconstrueren we de ontwik-
keling van de rivierlopen in en om Utrecht 
vanaf de Romeinse tijd tot 1122 na Chr., 
het moment waarop de Kromme Rijn bij 
Wijk bij Duurstede werd afgedamd. Deze 
reconstructie is gebaseerd op opgravingen 
bij de Vinex-wijk Leidsche Rijn en de 
kleinschalige opgravingen in de binnenstad 
van Utrecht. 

Multidisciplinair onderzoek is buitengewoon 
interessant, maar het bleek moeilijk om 
een brug te slaan tussen de wetenschappe-
lijke archeologische en geologische wereld. 
Beide wetenschappen verschillen enorm in 
denk- en schrijftradities. Het schrijven van 
dit soort artikelen vergt veel laveren tussen 
tradities en veel geduld. Bovendien kost het 
de nodige moeite om ze gepubliceerd te 
krijgen, omdat het onderwerp per definitie 
net buiten de scope van tijdschriften valt. 
Mijn prijswinnende artikel is bijvoorbeeld 
geweigerd door een tijdschrift over Romeinse 
archeologie, omdat men niet begreep waar 
het artikel over ging en de archeologische 
relevantie er niet van inzag. Daarom ben ik 
dankbaar dat NJG de resultaten van mijn 
interdisciplinair onderzoek wilde publiceren.

Marieke van Dinter

Publicaties
De besproken artikelen zijn allen te downloaden via Academia.edu: 
https://uu.academia.edu/vandintermarieke of https://archeologie.
academia.edu/MariekevanDinter.
Wie geïnteresseerd is in meer informatie, kan mailen naar 
m.vandinter@uu.nl of m.van.dinter@archeologie.nl.

houden, tot wel 150 koeien per huishouden, 
om genoeg extra vlees te kunnen produceren 
om te voldoen aan de vraag van het leger. 
Een groot deel van het vlees zal dus van 
verder weg zijn geïmporteerd. Het werd 
vermoedelijk aangevoerd vanuit het centra-
le en oostelijk deel van het Nederlandse 
rivierengebied. 

Reconstructie van rivierlopen in a. de Romeinse tijd en b. rond 1122 na Chr. in de omgeving van Utrecht. (a) Romeinse tijd; (b) 1122 AD

Doorsnedes met landschappelijke eenheden in a. oostelijke, b. centrale en c. westelijke deel van de 
West-Nederlandse Limes

(a) (b)
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Het zal KNGMG-leden die regelma-
tig de Geo.brief lezen niet zijn ont-
gaan dat er enkele ontwikkelingen 
zijn geweest ten aanzien van het 
Netherlands Journal of Geosciences; 
kortweg NJG. Deze bijdrage is be - 
doeld om een overzicht te geven 
van wat er zo al is gebeurd en van 
de toekomstverwachtingen van NJG.

Toen TNO en KNGMG in 1999 
besloten hun wetenschappelijke  
uitgaven (Geologie & Mijnbouw  
en Mededelingen van NITG-TNO) 
samen te brengen als NJG, is er 
een bestuur gevormd bestaande  
uit twee vertegenwoordigers van  
elk van de twee Stichters: Stichting 
NJG (SNJG). Dit bestuur zorgt 
ervoor dat het blad op een weten-
schappelijke en commercieel ver-
antwoorde wijze wordt uitgegeven. 
De editor in chief (op dit moment 
Ronald van Balen) en zijn editorial 
board dragen de verantwoordelijk-
heid voor de invulling van het blad 
dat vier maal per jaar verschijnt.
Gezien de gezonde financiën van 
NJG en het grotendeels zelfstandig 
opereren van de editorial board 
was er tot voor kort weinig te doen 
voor het SNJG-bestuur. Dat is vrij 
plotseling veranderd door twee 
ontwikkelingen:
•	 	Beide Stichters, in het bijzonder 

het KNGMG, moeten bezuinigen 
op hun jaarlijkse bijdragen.

•	 	De	uitgever	van	NJG	(de	univer-
siteitsbibliotheek van Utrecht) 
drong sterk aan op het zgn. 
‘Open Access’, wat wil zeggen 
dat alle artikelen van het blad 
onbeperkt beschikbaar zouden 
komen via internet. Dit zou 
uiteraard belangrijke conse-
quenties hebben voor de 
exploitatie van NJG. 

Na rijp beraad en overleg met de 
Stichters, rekening houdend met 
de uitkomsten van een consultatie 
over NJG onder de leden van 
KNGMG, heeft SNJG besloten om 
NJG onder te brengen bij Cambridge 
University Press (CUP). Dit levert 
een flinke besparing op de kosten, 
waardoor de Stichtersbijdragen 
kunnen worden gehalveerd. De 
overgang gaf uiteraard enige on - 

zekerheid: we waren altijd zeer 
tevreden over de professionele 
opmaak van het blad. En de flexi-
bele werkwijze met zowel de vorige 
opmaker als de toenmalige uitge-
ver beviel altijd erg goed.
De formele overgang naar CUP vond 
plaats op 1 januari 2014. Na een 
half jaar kunnen we rapporteren 
dat alles uitstekend verloopt.  
De financiën zijn onder controle, 
onze administratie is aanzienlijk 
vereenvoudigd, de samenwerking 
van onze editorial board met CUP 
is prettig en het blad ziet er nog 
steeds prima uit. Verder zijn de 
eerste indrukken van de marketing 
door CUP erg goed.

Een vast onderdeel van de SNJG-
vergaderingen is de ‘scope’ van 
NJG. We zien geen reden om de 
scope, zoals die al jaren is, te ver-
anderen: de geologie van Neder-
land en aangrenzende gebieden, 
zonder specifieke geologische 
specialisatie. NJG lijkt duidelijk 
in een behoefte te voorzien. Het 
gevolg is ook dat er een veelzijdig 
aanbod van geologie valt te lezen 
in ons blad. Van diepe ondergrond 
tot net onder het maaiveld, van 
geofysische interpretatie tot 
moderne afzettingsprocessen. Het 
succes van de formule blijkt uit de 
citatie-index van 0,9, die positief 
vergelijkt met soortgelijke bladen. 
Onlangs viel in een ingezonden 
brief aan de Geo.Brief de mening 
te lezen dat de scope van het  
blad was veranderd van algemeen 
geologisch en mijnbouwkundig 
naar geomorfologisch en fysisch-
geografisch. Daar is geen sprake 
van; de scope is al jaren onveran-
derd. Hiervoor wordt ook nog even 
gewezen op het dikke issue 4 van 
2012 dat geheel aan de diepe 
ondergrond en petroleumgeologie 
was gewijd. Afgezien daarvan 
reflecteert de inhoud van het blad 
het aanbod van artikelen en –  
binnen de grenzen van de scope – 
niet het beleid van de redactie. 

De laatste jaren is er een gezonde 
afwisseling geweest van special 
issues met reguliere issues. We 
moeten er wel zorg voor blijven 

dragen dat er elk jaar voldoende 
reguliere issues zijn zodat auteurs 
niet te lang moeten wachten tot-
dat hun bijdrage in print verschijnt. 
Bij CUP verschijnen nieuwe arti-
kelen gelukkig meteen online in 
de vorm van FirstView Articles.
Dit jaar is ook weer de NJG publi-
cation award uitgereikt. Dit maal 
Marieke van Dinter met haar  
artikel “The Roman Limes in the 
Netherlands: how a delta land-
scape determined the location of 
the military structures” (zie elders 
in dit nummer van de Geo.brief). 
Voortaan zal op elke NAC-bijeen-
komst een NJG publication award 
worden toegekend. Ditmaal vond 
de redactie van NJG vooral het 
multidisciplinaire karakter van het 
artikel doorslaggevend voor de 
toekenning van de prijs.

Wat zijn de toekomstverwachtin-
gen voor NJG?
•	 	Het	bestuur	van	SNJG	zal	de	

scope van het blad voortdurend 
blijven bespreken, en staat open 
voor suggesties van stichters 
TNO en KNGMG. 

•	 	De	verwachting	is	dat	de	kosten	
voor de Stichters de komende 
jaren 8000 euro per jaar zal 
blijven. Met zo’n 800 leden is 
dit slechts 10 euro per KNGMG 
lid per jaar: niet veel dus! 

•	 	Uit	een	KNGMG-enquête	van	
enkele jaren geleden bleken 
veel KNGMG-leden prijs te 
stellen op de papieren NJG.  
De wereld verandert echter 
snel, en het lijkt onvermijdbaar 
dat in de toekomst de papieren 
uitgave van NJG gaat verdwijnen. 
Dit zal een aanzienlijke kosten-
besparing opleveren, en zou de 
Stichtersbijdrage zal nog verder 
teruggebracht kunnen worden. 
Alhoewel SNJG zelfstandig 
beslissingen mag nemen, zal 
de SNJG altijd overleg plegen 
met beide Stichters over ingrij-
pende beslissingen.

•	 	Open	Access	is	ook	een	onder-
werp dat aandacht zal blijven 
vragen. Met de overgang naar 
CUP is Open Access voorlopig 
van de baan. Er is echter een 
toenemend aantal wetenschap-

pelijke tijdschriften dat gebruik 
maakt van Open Access. Om de 
kosten te dekken vragen Open 
Access tijdschriften van auteurs 
een financiële bijdrage in de 
orde van 2500 tot 3000 euro 
per artikel. Sommige sponsors 
voor wetenschappelijk onder-
zoek stellen als eis dat er wordt 
gepubliceerd in een Open Access 
tijdschrift. Het is de vraag wat 
het gevolg zou zijn voor de 
kopij van NJG als auteurs moe-
ten gaan betalen om een arti-
kel geplaatst te zien. Hybride 
vormen van Open Access zijn 
ook mogelijk bij CUP: daarbij 
kunnen artikelen met een 
auteursbijdrage direct online 
beschikbaar worden gemaakt 
en andere alleen voor betalen-
de abonnees. We zullen zien 
hoe zich dit gaat ontwikkelen.

•	 	Inmiddels	zijn	oude	jaargangen	
(1961 tot en met 1999) van 
Geologie en Mijnbouw gescand. 
Zij zullen samen met de afgelo-
pen jaargangen van NJG (2000 
tot en met heden) beschikbaar 
worden gemaakt, al is nu nog 
niet duidelijk op welke manier.

Samenvattend; de NJG heeft een 
vrij roerige tijd achter de rug. Maar 
nu het stof is neergedaald kunnen 
we stellen dat de financiën ge zond 
zijn met een halvering van de 
Stichtersbijdrage; dat er voldoen-
de aanbod is van goede artikelen; 
dat de samenwerking met Cam-
bridge University Press zeer prettig 
verloopt; en dat de citatie index 
op een goed niveau is, en stijgen-
de. De toekomst van NJG ziet er 
goed uit.
Tenslotte, na 7 jaar het KNGMG 
vertegenwoordigd te hebben in het 
bestuur van de SNJG heeft Aad 
van Zuren onlangs zijn taken over-
gedragen aan Hemmo Abels. Het 
bestuur zeer dankbaar dat we 
gebruik hebben kunnen maken van 
de inzet en het inzicht van Aad!

Namens het bestuur van de SNJG
Jan de Jager

Hans Doornenbal
Michiel van der Meulen

Hemmo Abels

.njg

Netherlands Journal of Geosciences
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Glaciale cycli kenmerken het klimaat op 
aarde gedurende het Kwartair. Glacialen, 
koude perioden met veel landijs op het 
Noordelijk Halfrond, worden afgewisseld 
met interglacialen, waarin dit landijs gro-
tendeels is verdwenen. De hoeveelheid 
instraling die de hoge breedtegraden op 
het Noordelijk Halfrond tijdens de zomer 
ontvangen, is van grote invloed op deze 
afwisseling van glacialen en interglacialen. 
Maar de atmosfeer, en daarmee het klimaat, 
wordt ook intern bepaald, bijvoorbeeld door 
de concentratie van broeikasgassen. Ook 
de aanwezigheid van landijs heeft effect  
op het klimaat, en dat is een van de onder-
werpen van het promotieonderzoek. 

Gekoppeld landijs-klimaatsysteem
IJs heeft een hoger albedo dan de onderlig-
gende grond, dat wil zeggen dat het meer 

.promotie

Wisselwerking tussen ijs kappen en klimaat 
gedurende de laatste 800.000 jaar

Promovendus Lennert Stap.

Lennert Stap is anderhalf jaar bezig met zijn promotieonderzoek op het IMAU 
(Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht). Hij doet onderzoek 
naar de klimaatdynamica van ijstijden. In dit artikel beschrijft hij de interactie 
tussen landijs en klimaat tijdens de afgelopen 800.000 jaar door een 
klimaatmodel aan een ijsdynamisch model te koppelen.

zonlicht reflecteert. Dit resulteert in een 
lagere temperatuur. Ook zorgt het ontstaan 
van een ijskap ervoor dat het landoppervlak 
hoger in de atmosfeer komt te liggen, waar 
de temperatuur lager is. Wanneer er dus 
een ijskap ontstaat omdat de instraling op 
het Noordelijk Halfrond tijdens de zomer 
zwak is en de gevallen sneeuw niet kan 
wegsmelten, heeft dit een verkoelend 
effect op het klimaat, zodat meer ijs kan 
ontstaan, enzovoort. De initiële klimaatver-
andering wordt zo versterkt; dit heet een 
positieve terugkoppeling. 
We gebruiken computermodellen om een 
consistent beeld te krijgen van de rol van 
instraling van de zon, broeikasgasconcen-
tratie in de atmosfeer en landijs op het kli-
maat. Al langere tijd bestaan er modellen 
die het klimaat beschrijven en modellen 
die het microklimaat en de dynamica van 

ijskappen simuleren. In een recente publi-
catie (Stap et al., 2014), koppelen we 
deze modellen aan elkaar, om zo de wissel-
werking tussen landijs en klimaat te kunnen 
bepalen. Dit houdt in dat (in de computer-
simulatie) de vorming van ijskappen wordt 
aangedreven door een temperatuur uit het 
klimaatmodel die representatief is voor  
het gebied waar de ijskap ligt. Het klimaat-
model wordt vervolgens aangedreven door 
een hoeveelheid ijs en een hoogte van het 
aardoppervlak die door de ijsmodellen zijn 
bepaald. Omdat we willen kijken naar grote 
tijdschalen, kunnen we niet de meest 
geavanceerde modellen gebruiken; deze 
zouden dan te lang moeten draaien. We 
zijn daarom aangewezen op eenvoudiger 
modellen, wat weer als voordeel heeft dat 
deze vaak doorzichtiger zijn en we een grote 
hoeveelheid modeltests kunnen uitvoeren. 
We hebben gekozen voor een eendimensio-
naal ijskapmodel, met vijf versies voor de 
vijf belangrijke ijskappen tijdens de gesimu-
leerde periode: Oost- en West-Antarctica, 
Groenland, de Euraziatische ijskap en de 
Noord-Amerikaanse ijskap. Verder gebrui-
ken we een breedtegraadsgemiddeld ener-
giebalans-klimaatmodel.

Perito Moreno Gletsjer, Patagonië, Argentinië.  |  Bron: Wikipedia
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aarde om de zon, en daarmee de instraling 
ontvangen op aarde, is tot zeer lang gele-
den nauwkeurig berekend. Daarnaast zijn 
gegevens over de CO2-concentratie nodig. 
Deze zijn gebaseerd op metingen aan ijs-
kernen en gaan tot ongeveer 800.000 jaar 
terug. Ze beperken daarmee de tijdsperiode 
waarover we berekeningen kunnen uitvoeren. 
Voor validatie van de berekeningen gebruiken 
we geologische data over de stand van de 
zeespiegel, die op deze tijdschalen bijna 
uitsluitend wordt bepaald door de aanwezi-
ge hoeveelheid landijs. Als het gekoppelde 
model goed gecalibreerd is, dan moet het 
niet alleen een juiste hedendaagse tempe-
ratuur op elke breedtegraad simuleren, maar 
moet ook het verschil met het Laatste Glaci-
ale Maximum (LGM, ongeveer 20.000 jaar 
geleden) in overeenstemming zijn met een 
recente reconstructie aan de hand van geo-
logische data. Uit de resultaten van de 
simulatie blijkt dat het model adequaat  
klimaat en ijsvolume berekent. Nu kunnen 
we alternatieve scenario’s testen.

Resultaten: invloed van ijs op het  
klimaat
Het belangrijkste doel van deze studie is het 
kwantificeren van de invloed van landijs op 
het klimaat. We vergelijken de uitvoer van 
het gekoppelde model daarom met de uitvoer 
van het model wanneer de terugkoppeling 
van landijs naar klimaat is doorgesneden. 
Het ijskapmodel draait dan nog steeds met 
gegevens van het klimaatmodel, maar het 
klimaatmodel wordt consequent aangedre-
ven met het hedendaagse ijsvolume. In deze 
hypothetische situatie worden CO2 en zonne-
instraling nog wel gevarieerd. Uit een ver-
gelijking tussen de gekoppelde en de niet-
gekoppelde simulatieresultaten blijkt dat 

mondiaal gemiddelde temperatuursveran-
deringen ten opzichte van de als referentie 
geldende pre-industriële (PI, gedefinieerd 
als 1850) temperatuur, sterker zijn als de 
landijs-klimaat-terugkoppeling aanstaat. 
Hoe meer ijs, hoe groter de extra afname 
van de temperatuur. Tijdens maximale gla-
ciale condities, met grote ijskappen op het 
Noordelijk Halfrond, versterkt de aanwezig-
heid van het ijs de temperatuurdaling tot 
wel 2,6 maal. 
Door alleen informatie over albedo-verande-
ring, of alleen informatie over oppervlakte-
hoogte-verandering ten gevolge van de ijs-
kappen in het klimaatmodel mee te nemen, 
kunnen we onderscheid maken tussen de 
effecten van deze twee factoren. Het blijkt 
dat vooral het albedo belangrijk is voor de 
invloed van ijs op het klimaat. Oppervlakte-
hoogte-veranderingen spelen een aanzienlijk 
kleinere rol. Verder hebben we nog gekeken 
naar het effect van ijskappen op de polaire 
versterking van klimaatverandering, ofwel 
de versterking van mondiaal gemiddelde 
temperatuursveranderingen op hogere 
breedtegraden. De verhouding tussen tem-
peratuursveranderingen ten opzichte van PI 
op hoge breedtegraad (40-80ºN, grofweg 
het gebied waar ijs groeit op het Noordelijk 
Halfrond) en mondiaal gemiddelde tempe-
ratuursveranderingen, wordt ongeveer 94% 
groter door de terugkoppeling van ijskappen 
op het klimaat. Dat betekent dat het relatief 
kouder wordt op hoge breedtegraden, en de 
polaire versterking dus intenser is. Kortom, 
het onderzoek toont aan dat veranderingen 
van het landijs een zeer belangrijke rol spelen 
in het klimaat op lange tijdschalen. 

Lennert Stap, IMAU, Institute for Marine and 
Atmospheric research Utrecht, Utrecht University, 

L.B.Stap@uu.nl

Dit onderzoek, onder leiding van dr. Roderik van de Wal, wordt 
gefinancierd vanuit het Open Programma van NWO Aard- en 
Levenswetenschappen.
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Invoer van zonne-instraling (Laskar et al. 2004) 
en CO2-concentratie (Jouzel et al., 2007), en ver-
der uitvoer van Noordelijk Halfrond-tempera-
tuur (40-80O N gemiddeld), zeespiegel t.o.v. 
huidig, en mondiaal gemiddelde temperatuur. 
Stippellijnen geven pre-industriële waarden 
weer.

Aandrijving en set-up van het model
De aandrijving van het gekoppelde klimaat-
ijskapmodel bestaat uit instraling van de zon 
en CO2-concentratie, waarbij we de niet-
CO2-broeikasgassen door middel van een 
vaste factor meenemen. De baan van de 

Het KNGMG kan jaarlijks een 
prijs uitreiken, de Escherprijs, 
voor de beste afstudeerscriptie 
van studenten van een master-
opleiding (toegepaste) aard-
wetenschappen.  
De prijs, vernoemd naar de 
Leidse Hoogleraar Algemene 
Geologie prof. dr. B.G. Escher 
(1885-1967), is ingesteld om 
innovatief onderzoek en een 
gedegen verslaggeving hiervan 
te bevorderen. 
De jury van de Escherprijs 
bestaat uit aardwetenschap-
pers uit het bedrijfsleven,  

de (semi-) overheid of de  
universitaire wereld. Naast een 
bedrag van 2500 euro ontvangt 
de winnaar een oorkonde, een 
jaar lidmaatschap van het 
KNGMG en een uitnodiging om 
te publiceren in The Nether-
lands Journal of Geosciences. 
Het prijzengeld van de 
Escherprijs wordt beschikbaar 
gesteld door Shell. 
Denkt u in aanmerking te 
komen voor de prijs of bege-
leidt u een student wiens/wier 
scriptie bovengemiddeld is, 
stuur dan de scriptie naar  

het secretariaat van het 
KNGMG onder vermelding  
van ´Escherprijs’. 
De uiterste inzenddatum is  
1 oktober 2014.

Het adres van het  
secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424 
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23 
2514 AP Den Haag
E-mail: kngmg@kivi.nl

.oproep escherprijs 2014/2015
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Direct is duidelijk welke fossielen-
jagers ervaring hebben in Twente. 
Die pakken heel zakelijk een grote 
plastic zak en vullen hem gauw 
met enkele kilo’s klei. “Om thuis 
te drogen en te zeven”, verklaart 

.excursies

En wonder boven wonder duikt er 
af en toe nog een fossiel op ook!
Eerder deze dag waren er de 
praatjes van het minisymposium. 
In drie presentaties in natuur-
museum Natura Docet stelden 
kenners Eric Mulder, Maarten  
van den Bosch en Martin Cadée 
iedereen op de hoogte van de 
opgravingsgeschiedenis van  
Twente, het geologische kader en 
de prachtige fossielen die Twente 
heeft opgeleverd. Bovendien 
bewees het symposium wederom 
dat vakidioten nog steeds 

Zon en zeefossielen in Twente

Wat is er nou lekkerder dan wroeten in de klei? Vraag het de gemid-
delde paleobioloog en hij zal niet gauw iets fijners verzinnen. Dat 
bleek ook weer op de zonovergoten vrijdagmiddag van 16 mei. Op 
een kleihoop in het bos bij Rossum (Twente) staat een groep liefheb-
bers. Op initiatief van de Paleobiologische Kring hebben zij zich ver-
zameld om naar fossiele haaientanden, gehoorbeentjes en foramini-
feren te zoeken. Als de eerste schop de Oligocene klei aansnijdt, vol-
gen er snel meer.

Dat we in Nederland veen hebben 
weet iedereen. Dat we dat vroeger 
als turf verstookten ook. Hoe en 
waarom dat veen in Nederland  
is ontstaan is voor de meesten 
echter een raadsel, zelfs voor  
veel aardwetenschappers die  
al jaren onder zeeniveau in het 
veengebied wonen. 

Gestoken kern
Hoog tijd dus voor een PGK-
excursie over alle aspecten van 
veen in West-Nederland. Tweeën-
dertig leden trokken op 11 april 
door het veengebied van Reeuwijk 
en Nieuwkoop, een gebied dat deel 
uitmaakte van een veenmoeras 
dat zich langs de kust uitstrekte 
van Zeeland tot Groningen. De 
groei van het veen in dat gebied 
kwam rond 5000 jaar geleden op 
grote schaal op gang doordat de 

lengte bekeken en geïnterpreteerd. 
De boring toonde de ontstaans-
wijze van het gebied, waarbij  
ook de getijdefasen uit het Vroeg-
Holoceen goed herkenbaar waren. 
Sophie Visser legde tijdens de 
busreis naar de Nieuwkoopse  
plassen de boeiende historisch- 
geografische ontwikkeling van het 
gebied uit. Het veenmoeras werd 
vanaf het jaar 1100 ontgonnen 
vanaf zogeheten ontginningsbases, 
zoals bestaande riviertjes. Slootjes 
werden om de 110 m loodrecht  
op die basis gegraven tot ongeveer 
1200 m het moeras in. Zo werd 
het veen ontwaterd en ontstonden 
de nog steeds herkenbare verka-
velingspatronen: de zogeheten 
cope-ontginning (een cope is een 
contract of overeenkomst om een 
gebied, perceel te mogen ontgin-
nen). De constante ontwatering 

zorgde voor inklinking en oxidatie 
van het veen. De bodemdaling die 
hiermee gepaard gaat, zorgde voor 
hoge grondwaterstanden en dat 
maakte akkerbouw al gauw onmo-
gelijk, waardoor het veengebied 
nu voornamelijk uit weilanden 
bestaat. 

Bulaeus Brack
Vanaf de 16e eeuw werd veen 
steeds meer op grote schaal 
gewonnen als brandstof. Nu werd 
ook beneden de grondwaterspiegel 
gewonnen en er ontstonden grote 
plassen. Die moesten in sommige 
gevallen na beëindiging van de 
winning drooggelegd worden om 
problemen door golferosie te voor-
komen. In deze droogmakerijen ligt 
het maaiveld 4 tot 5 m beneden 
zeeniveau en is het meeste veen 
verdwenen. Omdat door de eerder 

Veen in Nederland

Hoe geologie de vaderlandse geschiedenis beïnvloedde
barrière-eilanden met elkaar ver-
bonden raakten en de kustlijn 
zich sloot. Dit was mogelijk door-
dat de snelheid van zeespiegel-
stijging na de laatste IJstijd aan-
zienlijk afnam. Aanvankelijk 
vormden zich grote grond water-
gecontroleerde laagveenmoerassen 
waardoorheen de rivieren traag 
naar zee stroomden. Laagveen 
bestaat voornamelijk uit riet en 
bosveen. Bovenop het laagveen 
begon na verloop van tijd hoog-
veen te groeien. Hoogveen bestaat 
uit veenmos en is onafhankelijk 
van de grondwaterspiegel; het kan 
daar vele meters bovenuit groeien 
in zogeheten veenkussens (raised 
peat bogs).
Om een idee te krijgen van het 
veen werd op het land van Dirk 
Vergeer in Reeuwijk een met de 
hand gestoken kern van 12 meter 

Fossielen zoeken in het bos bij Rossum.

molluskenkenner Pieter Gaemers, 
“Het is heel moeilijk om hier met 
de hand wat te vinden”. Hij kijkt 
rustig toe hoe de fossiellustige 
onervarenen de klei doorwroeten 
onder het motto ‘hoop doet leven’. 

bestaan. De liefhebberij, het ple-
zier en toch ook de ernst die tij-
dens het symposium aanwezig 
waren logen er niet om.
Het zijn diezelfde liefhebberij, 
plezier en ernst die iedereen 
bewogen tot een gezamenlijk 
teleurgesteld ‘Ahhh’ toen het fos-
sielen zoeken op de kleibult voor-
bij was. Daarna gaf conservator 
Eric Mulder een rondleiding in 
Natura Docet. Het is een sympa-
thiek museum dat de klassieke 
stijl van het meer dan 100 jaar 
oude museum combineert met 
moderne snufjes. Zoals het goede 
paleobiologen betaamt  waren zij 
nauwelijks uit de geologiekamer 
weg te slepen. Toch weet Eric de 
groep te verleiden met een 3D-film 
en een echte koningspython.
Dan zit de dag erop. Voldaan bor-
relen de aanwezigen onder toe-
ziend oog van de zon. Niet ieder-
een heeft fossielen gevonden, maar 
het is goed zo. Iedereen geniet.  
Als vakidioten onder elkaar.

Sjors van Broekhuizen
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In de veenweide in Reeuwijk. Rechts de 12 m lange boring.  |  Foto: Jack Gerrits

.aankondiging

De Aardwetenschappelijke Loop-
baandag is een landelijke carrière - 
dag die elke twee jaar georgani-
seerd wordt door de Stichting 
Aardwetenschappelijke Loopbaan-
dag (SAL) in samenwerking met 
het Koninklijk Nederlands Geolo-
gisch Mijnbouwkundig Genoot-
schap (KNGMG). De volgende 
Loopbaandag zal gehouden worden 
op vrijdag 13 februari.

Deze dag probeert zoveel mogelijk 
studenten, alumni en bedrijven 
binnen de aardwetenschappen in 
breedste zin – geologie, geotechniek, 
fysische geografie, milieu- en 
bodemkunde, geo-archeologie, 
hydrologie en GIS – met elkaar in 
contact te brengen. Voor studen-

VU Amsterdam, 13 februari 2015

Aardwetenschappelijke  
Loopbaandag 2015

ten is het belangrijk om al tijdens 
hun opleiding kennis te maken 
met de arbeidsmarkt en mogelijke 
toekomstige werkgevers.
Op deze dag zullen lezingen, 
workshops en een debat worden 
georganiseerd, en er is een groots 
opgezette bedrijvenmarkt waarin 
bedrijven, instanties en verenigin-
gen zich kunnen presenteren. 

Datum: vrijdag 13 februari 2015 
Locatie: het Hoofdgebouw van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam

Mocht u interesse hebben in deel-
name aan de Loopbaandag, neem 
dan contact op via: bestuur@sald.nl
Voor meer informatie: www.sald.nl.

genoemde bodemdaling de polders 
niet meer natuurlijk ontwaterden, 
werden gemalen aangelegd.
Om de polders in het veengebied 
van Reeuwijk droog te houden, 
wordt een uitgebreid netwerk van 
sloten en kanalen gebruikt. Aan-
vankelijk werden drie windmolens 
gebruikt om het water uit de  
polder omhoog te pompen, maar 
in 1892 werden deze vervangen 
door een door stoom aangedreven 
pompstation. Het historische 
stoomgemaal van Bulaeus Brack 
bij Bodegraven, zorgt nog altijd 
voor afwatering op de Oude Rijn. 

Oude Hollandse Waterlinie
Vanaf Bodegraven gingen we naar 
Nieuwkoop. De belangrijkste rivier 
in de regio was de Oude Rijn, met 
ca. 6000 jaar veruit de langst 
actieve Rijntak. Deze rivier vorm-

de gedurende de Romeinse tijd 
de noordgrens van het Romeinse 
Rijk, de zogeheten limes. Veel van 
de door de rivier afgezette klei is 
afgegraven voor de baksteenindus-
trie. In recentere tijden (17e eeuw) 
was de Oude Rijn onderdeel van 
de Oude Hollandse Waterlinie, 
bedoeld om een Franse invasie 
tegen te houden.
Het gebied rond Nieuwkoop ken-
merkt zich door een droogmakerij 
aan de noordwestzijde en een 
plassenlandschap aan de zuid-
oostzijde. Bij Natuurmonumenten 
in Nieuwkoop stonden vier lezingen 
en een rondvaart op het program-
ma. Kim Cohen (UU) vertelde 
over de geologische ontwikkeling 
sinds het begin van het Holoceen 
en de verschillende typen veen. 
Kay Koster (TNO) toonde de eerste 
resultaten van zijn promotieonder-

zoek naar de 3D (mechanische) 
eigenschappen van veen in Neder-
land. Met behulp van geavanceer-
de geologische 3D modellen zoals 
GeoTop (dat de bovenste 30 tot 
50 meter van de Nederlandse 
ondergrond beschrijft) probeert  
hij de invloed van veen op het 
landschap in het verleden en de 
toekomst te modelleren. Sophie 
Visser presenteerde de historisch-
landschappelijke ontwikkeling  
aan de hand van haar boek ‘Het 
Reeuwijkse land’ (Walburg Pers). 
Tijdens de lunch aan de plas  
kregen wij een regionale lekkernij 
aangeboden: gerookte paling 
(gerookt door Arnold Vis). De 
paling ging mee op de boot van 
Natuurmonumenten die ons door 
het gevarieerde plassengebied 
voer.

Veen is bepalend voor het West-
Nederlandse landschap, maar 

belangrijker is dat het een groot-
schalige energiebron was vóór het 
kolen tijdperk. Charles Cornelisse 
is recentelijk op dit onderwerp 
gepromoveerd en hij vertelde over 
de relatie tussen economische 
ontwikkeling en bevolkingsgroei 
en de handel in turf. Met een 
overvloed aan veen in West-
Nederland was er een overvloed 
aan goedkope brandstof.  
De conclusie lijkt gerechtvaardigd 
dat die overvloed de grote wel-
vaartstoename, en de daarmee 
gepaard gaande behoefte aan 
energie richting de Gouden Eeuw, 
mogelijk heeft gemaakt. Een situ-
atie die eigenlijk heel vergelijk-
baar is met de rijke Golfstaten in 
het Midden Oosten van nu.

Geert-Jan Vis & Mart Zijp 
TNO – Geologische  

Dienst Nederland

Rondvaart door het Nieuwkoopse plassengebied.  |  Foto: Geert-Jan Vis
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Tot en met 31 augustus 2014
O’Hanlons Helden, Twentse 
Welle, Enschede. Info: http://
www.twentsewelle.nl/welkom

Tot en met 26 oktober 2014
Tentoonstelling ‘Planetenjacht’  
in Teylers Museum, Haarlem. 
Info: www.teylers.eu

1-5 september 2014
GeoMod 2014 — Modelling in 
Geoscience, Berlijn, Duitsland. 
Info: http://www.geo-x.net/ 
geomod2014

10-12 september 2014
Planet Formation and Evolution 
2014, Kiel, Duitsland. Info: http://
www1.astrophysik.uni-kiel.de/ 
~kiel2014/main/

.agenda

14-20 september 2014
Geologisch-culturele excursiereis 
naar het Cantabrische Gebergte, 
Noord-Spanje, o.l.v. Tom Reijers 
en Leo Minnigh. Info: tjareijers@
hetnet.nl, minnigh@dds.nl. Boeken 
via www.spandon.nl/excursiereis/
themareizen

16 september 2014
Inaugurele rede prof. dr. ir. C. 
Slomp, Universiteit Utrecht.  
Info: http://www.uu.nl, ‘Nieuws’, 
‘Agenda’.

16 september 2014
Symposium ‘The Himalayas – collisi-
on & consequences’, georganiseerd 
door de studievereniging Universiteit 
Utrecht. Info en inschrijven:  
www.uavonline.nl

NIEUWE KNGMG-LEDEN
Mw. L.M. Boschman
Mr. M.C. Bussmann
Mw.drs. M.I.J.G. Cortenraad
Mw. C.S.A.D. van Es
Mw. dr. M.C. Hoorn
L.J. Kranenburg
Mw. M. Mensink MSc
Mw. C.D. Schrader
Mr. D. Zamurovic

.personalia

OVERLEDEN
Drs. M.W. ter Wee
Prof. B.W. Vink

VERHUISBERICHT  
KNGMG-LEDEN
Dr. J.A. van Dam
J.M. Hendrikx MSc
Mw. K.P. Ritsema
M.E. van Winden BSc

.aankondiging

Op dinsdag 16 september 2014 
organiseert de UAV, de Utrechtse 
Aardwetenschappen Vereniging, 
het symposium ‘The Himalayas – 
collision & consequences’. De dag 
begint om 10 uur in theater Kikker, 
Ganzenmarkt 14, Utrecht. 
Sprekers uit Europa, de VS en 
Canada geven lezingen over een 

16 september 2014, Universiteit Utrecht

Symposium ‘The Himalayas –  
collision & consequences’

breed scala aan onderwerpen, van 
de plaattektonische geschiedenis 
van de Himalayas tot de invloed 
van het omhoogkomen van het 
gebergte op de moessoon. 
Inschrijven is gratis. 

Informatie en inschrijven via 
www.uavonline.nl

De Noordkant van de Mount Everest.  |  Bron: Wikipedia

.in herinnering

Op 21 juli 2014 is, op bijna 
80-jarige leeftijd, overleden in 
Den Haag, Prof. em. Dr. Roland 
Paepe. Veel Nederlandse aard-
wetenschappers zullen zich deze 
energieke collega uit België herin-
neren door een excursie naar 
karakteristieke lössprofielen in 
België, of via een van de interna-
tionale netwerken waarin hij 
actief was. 

Roland Paepe volgde aan de Uni-
versiteit van Gent opleidingen in 
de geografie en geologie. Hij had 
een voorliefde voor bodemkunde 
en heeft veel werk verzet in de 
bestudering van paleobodems in 
de Belgische lösssequenties. Löss 
en bodems waren voor hem iets 
bijzonders en brachten hem ook 
in de wereld van het paleoklimaat. 
Daarnaast was hij stratigraaf en 
heeft hij er aan bijgedragen dat 
veel Kwartaire afzettingen een 
naam kregen. 
In België, en met name bij de 
Belgische Geologische Dienst, 
heeft hij de Kwartairgeologie op 
de kaart gezet. Aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel heeft hij dat vak 
ook geïntroduceerd en velen daar-
in onderwezen. Later raakte hij 
ook gefascineerd door de geo-
archeologie, in Irak maar vooral 
ook in Griekenland. 
Internationaal was hij op verschil-
lende fronten actief. Zo richtte  
hij in 1977, onder auspiciën van 
UNESCO, het IFAQ (International 
Post-graduate course on Funda-
mental and Applied Quaternary) 
op om studenten uit derdewereld-
landen de kans te geven zich te 
verdiepen in de Kwartairgeologie. 
In dit verband werkte hij ook 

regelmatig samen met de Neder-
landse Rijks Geologische Dienst. 
Hij was de Belgische afgevaardig-
de bij CCOP (tegenwoordig bekend 
als de Coordinating Committee for 
Geoscience programs in East and 
Southeast Asia). Ook is hij gerui-
me tijd Secretaris-generaal en 
penningmeester van INQUA 
(International Quaternary Associa-
tion) geweest en was hij was lid 
van de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen sinds 
1983. In Europa was hij mede-
oprichter van het ‘Forum of Geo-
logical Surveys’, de voorganger 
van het hedendaagse EuroGeo-
Surveys. Als gevolg van al die bui-
tenlandse activiteiten had hij een 
grote internationale uitstraling. 
Reizen was zijn favoriete bezig-
heid en hij moedigde ook anderen 
aan om de ‘aardwetenschappelijke’ 
blik te verruimen door buiten de 
landsgrenzen te kijken. 
In het veld, de basisplek voor de 
geoloog, maakte hij indruk door 
de artistieke wijze waarop hij ont-
sluitingen kon tekenen. Met zijn 
heengaan, verliezen we in Roland 
Paepe een karaktervolle collega.

Wim Westerhoff
Met dank aan Cecile Baeteman  

voor het verstrekken van  
de nodige informatie.



augustus 2014   Geo.brief    19

Geo.brief is een gezamenlijke uitgave  
van het Koninklijk Nederlands Geologisch  
Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG)  
en het NWO gebiedsbestuur voor Aarde  
en Levenswetenschappen (NWO-ALW).
Verschijnt 8 maal per kalenderjaar
ISSN 1876-231X
E-mail redactie: annatext@wxs.nl

Redactie: Dr. W.E Westerhoff (GDN - TNO), 
hoofdredacteur
Drs. F.S. van Schijndel-Goester
Drs. R. Prop (NWO-ALW)
G.J. Venhuizen M.Sc.
Eindredactie: Drs. A. Nauta, annatext@wxs.nl

Vormgeving: GAW ontwerp en communicatie
Gen. Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
tel. 0317 425880; fax 0317 425886
e-mail: hh@gaw.nl

Druk: Drukkerij Modern, Bennekom

Kopij/verschijningsdata 2014 onder voorbehoud
Nr. 6 29/8 3/10
Nr. 7 10/10 14/11
Nr. 8 21/11 19/12
(Wijzigingen voorbehouden)

Kosten lidmaatschap van het KNGMG
72,50 gewoon lid
50,– AiO/OiO
19,25 studentlidmaatschap
Het lidmaatschap is inclusief de Geo.brief en 
het tijdschrift Netherlands Journal of Geo- 
sciences / Geologie en Mijnbouw. Het lidmaat-
schap loopt van 1 januari tot 31 december. 
Opzegging dient drie maanden voor het einde 
van het kalenderjaar te geschieden.
Deze Geo.brief wordt verspreid aan alle  
leden van het KNGMG en tevens naar  
ca. 300 geadresseerden van NWO-ALW.  
Losse abonnementen zijn niet mogelijk.

Advertenties: Voor het plaatsen van adverten-
ties kunt u contact opnemen met het Bureau 
van het KNGMG, tel. 070 3919892, e-mail: 
kngmg@kiviniria.nl, of met het Grafisch Atelier 
/ Uitgeverij Blauwdruk, tel. 0317 425880, 
e-mail: hh@gaw.nl
Jrg. 2013: Tarieven bij eenmalige plaatsing
2/1: 1.450,– 396 x 255 mm (midden)
1/1: 975,– 188 x 255 mm (achter)
1/1: 625,– 188 x 255 mm
1/2: 350,– 188 x 125, 90 x 255 mm
1/4: 210,– 188 x 60, 90 x 125 mm
1/8: 154,– 188 x 25, 90 x 60 mm
Bedragen ex. 19% btw

Oplage: 1400

Hoofdbestuur KNGMG
Drs. L.C. van Geuns, voorzitter
Dr. J. Stafleu (TNO), secretaris
Dr. E. Ufkes, penningmeester
Dr. H. Abels (UU)
Dr. M.J. de Ruig
Dr. J.M.C.M. Schreurs
Drs. B.M. Schroot

Secretariaat KNGMG
Postbus 30424, 2500 GK Den Haag
tel: 070 3919892 / fax: 070 3919840
e-mail: kngmg@kngmg.nl 
IBAN: NL62 INGB 0000040517

Adres NWO-ALW
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE  Den Haag
Postbus 93510, 2509 AM  Den Haag
tel: 070 3440 619 / fax: 070 3819033
e-mail: r.prop@nwo.nl

Bestuur NWO-ALW
Prof.dr.ir. J.T. Fokkema (voorzitter)
Prof.dr. M.J.R. Wortel (vice-voorzitter)
Prof.dr.ir. I. Rietjens (vice-voorzitter)
Prof.dr. A.J.M. Driessen
Dr.ir. S. Heimovaara
Prof.dr. B.J.J.M. van den Hurk
Prof.dr. M. Oitzl
Prof.dr. N.M. van Straalen
Prof.dr.ir. H.J. de Vriend

.colofon

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen UvA: 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: 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/
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
Studievereniging GeoVusie (VU): www.geovusie.nl
Studievereniging U.A.V. (UU): www.uavonline.nl
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21-24 september 2014
GeoFrankfurt 2014 — Earth  
System Dynamics, Frankfurt/
Main, Duitsland. Info: http:// 
www.geofrankfurt2014.com/

24-26 september 2014
Conferentie ‘Deltas in Times of 
Climate Change II’, Rotterdam. 
Info: http://www.climatedelta 
conference.org/

26 september 2014
Inaugurele rede professor Maarten 
Kleinhans, Academiegebouw,  
Universiteit Utrecht. 
Info: www.uu.nl, ‘Nieuws’, ‘Agenda’.

29 september - 1 oktober 2014
Applied Ichnology and Sedimen-
tology Short Course by George 
Pemberton, TNO, Utrecht. Info: 
www.kngmg.nl 

8 oktober 2014
Staringlezing door Anne Schulp, 
Naturalis Leiden: ‘Een T. rex voor 
Leiden’. Zie ook pagina 7 van 
deze Geo.brief. Info: www.kngmg.nl

10 oktober 2014
4e Natuursteenplatform, Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort. Info: www.cultureel-
erfgoed.nl

13 februari 2015
Aardwetenschappelijke Loopbaan-
dag 2015, VU Amsterdam. Info: 
www.sald.nl

20 maart 2015
5e Natuursteenplatform, Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed, Amers-
foort. Info: www.cultureelerfgoed.nl



Vulkaan Licancabur (5920 m) op de grens van Chili en Bolivia.   |  Foto: Esther Blase


