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OPERA – OnderzoeksProgramma Eindberging
Radioactief Afval
De olie ‘boom’ van van Pennsylvania
Rivierterrassen in het noordoostelijk Tibet plateau
Een albasten dame

.van het bestuur
Bedrijfscultuur
Eén van de belangrijkste aspecten
van de twintigste eeuw was zonder
twijfel het grote succes van de
E&P-sector, die bestaat uit veelal
internationaal opererende olieen gasbedrijven en een serviceindustrie daaromheen.
In de Verenigde Staten was deze
sector altijd groot, met vele duizenden actieve bedrijven. In Nederland
is het een veel kleiner wereldje,
waarin vrijwel iedereen elkaar na
enige tijd wel kent. Groot of klein,
de bedrijfscultuur in de E&P is in
grote lijnen wel dezelfde. Onderdeel
van de mores in de meeste bedrijven
is bijvoorbeeld dat data, kennis
en informatie spaarzaam gedeeld
worden.
Daar leken goede redenen voor te
zijn. Vooral de bedrijven die zelf
kennis ontwikkeld hadden, of het
nou ging om basale petroleumgeologische informatie van een specifieke nieuwe boring, een petroleum
play, of een nieuwe technologie
ontwikkeld in één van de eigen
research centra, hadden baat bij het
beschermen van hun investeringen
en het zo lang mogelijk behouden
van een leading edge. Hierdoor ontstond een cultuur van weinig, soms
zelfs zo min mogelijk, delen van
informatie. Niet alleen in relatie tot
de buitenwereld waar de concurrent

op de loer lag, maar zelfs binnen de
bedrijven. Daar werd vaak het ‘need
to know’ principe gehanteerd om in
geval van een (vermeende) cruciale
voorsprong in informatie de kans
op lekken te minimaliseren door
die informatie met zo min mogelijk
collega’s te delen. Werknemers
spendeerden in de vorige eeuw
vaak hun hele loopbaan binnen hetzelfde bedrijf, dus bij een beperkte
mobiliteit kon dit nog aardig werken.
In elk geval dacht een groot deel
van deze industrie in de vorige eeuw
dat dit de beste werkwijze was.
Onze wereld is in een razend snel
tempo aan het veranderen en het
is dan ook interessant om je af te
vragen of deze cultuur ook in de
eenentwintigste eeuw nog bij de
meest succesvolle strategieën van
een bedrijf behoort. Ik denk dat er
tenminste twee redenen zijn om
hier aan te twijfelen. De eerste is
gelegen in de werkwijze binnen
bedrijven, maar ook in de communicatie tussen bedrijven onderling.
Menigeen verandert tegenwoordig
veel vaker en sneller van werkgever
dan vroeger, veel technologie wordt
buiten de traditionele research centra ontwikkeld (outsourcing) en het
uitwisselen van informatie gaat door
de moderne ICT-technologie, net
als in de rest van de samenleving,

sowieso veel sneller. Dus als men
de oude werkwijze überhaupt zou
willen handhaven, dan wordt dat
in elk geval een stuk lastiger.
Nog belangrijker lijkt me echter dat
onderzoek de laatste tijd uitwijst
dat creativiteit en productiviteit
groeien wanneer mensen regelmatig
informatie delen met mensen buiten
hun eigen groep. De winst op dit
vlak zou wel eens op kunnen wegen
tegen het risico om de exclusiviteit
van bepaalde informatie een paar
jaar eerder te verliezen dan gehoopt
of bedoeld.
De tweede reden heeft te maken
met de veranderde relatie tussen de
E&P-sector en de rest van de samenleving. Onlangs vierde NOGEPA,
de brancheorganisatie van de in
Nederland actieve E&P-operators,
haar 40-jarig bestaan. Daar werd
het succes gevierd, maar er werd
toch ook stilgestaan bij het beeld
dat deze industrie nog altijd erg
naar binnen gericht is en dat aardgas aan een imagoprobleem lijkt te
leiden. Ook ver buiten Groningen
wordt gaswinning geassocieerd met
aardbevingen.
De tijden zijn veranderd: terwijl men
in de vorige eeuw kon volstaan met
het zich verzekeren van de juiste
vergunningen en de medewerking
van een specifieke landeigenaar

alvorens te kunnen gaan boren, willen nu gemeentebesturen, bewoners,
lokale bedrijven, NGO’s, belangengroepen en andere belanghebbenden
onmiddellijk het fijne weten van
prille voornemens tot activiteiten.
Al gauw is iemand bereid te gaan
procederen tot aan de Raad van
State. Tegenwoordig heeft men het
over de ’license to operate’ van
olie-en gasbedrijven. Deze impliceert een minimum aan vertrouwen
onder tenminste een meerderheid
van de bovengenoemde stakeholders.
Mij lijkt dat dit vertrouwen alleen
gewonnen kan worden als meer en
sneller informatie, die in de vorige
eeuw uit automatisme als bedrijfsvertrouwelijk werd bestempeld,
met de buitenwereld wordt gedeeld.
Gezien het tempo van de energietransitie zullen we in elk geval een
groot deel van de eenentwintigste
eeuw deze succesvolle sector nog
hard nodig hebben.
Barthold Schroot

.subsidie
Stichting Dr. Schürmannfonds Subsidie-aanvraag 2015
Het Bestuur van de Stichting
Dr. Schürmannfonds roept bij
deze gegadigden op voor een
subsidie van het Fonds voor het
jaar 2015.
De subsidie is bij voorkeur bedoeld
voor Nederlandse geologen, ten
einde hen in staat te stellen
onderzoek te doen met betrekking
tot de evolutie van de Aarde in
het Precambrium (Hadaeïcum,
Archaeïcum en Proterozoïcum).
In principe komen alleen de kosten
van veldwerk voor subsidie in
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aanmerking. Bijbehorend labora
toriumonderzoek kan in beperkte
mate gesubsidiëerd worden, maar
hooguit als aanvulling op de bij
drage (financieel of in natura)
van het onderzoeksinstituut of de
instelling waaraan de aanvrager
verbonden is. Het Fonds neemt
geen salariskosten en sociale lasten
van personeel voor zijn rekening.
De voorkeur van het Bestuur gaat
uit naar substantiële, probleem
gerichte onderzoeksprojecten.
De goed gemotiveerde aanvraag,

vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde begro
ting te bevatten. Subsidie voor
congresbezoek, om mede met
behulp van het Fonds verkregen
onderzoeksresultaten onder de
aandacht te brengen, kan slechts
bij hoge uitzondering toegekend
worden.
Een genummerd aanvraagformulier
voor subsidie is bij de secretaris
van de Stichting verkrijgbaar. Dit
formulier moet, volledig ingevuld
en voorzien van de nodige bijlagen,

vóór 1 januari 2015 digitaal worden
toegestuurd aan de secretaris van
de Stichting.
Stukken (bijlagen), die bij uitzon
dering per post worden verzonden,
dienen in zesvoud te worden aan
geleverd.
Hanco Zwaan, Secretaris
Stichting Dr. Schürmannfonds
hanco.zwaan@naturalis.nl

.nwo

.symposium
Ter gelegenheid van de toekenning van de Van Waterschoot van der
Gracht Penning aan dr. S.E. Jharap, oprichter en eerste directeur van
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., organiseert het Koninklijk
Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap het symposium

ECONOMISCHE GEOLOGIE VAN SURINAME

Toekomstige winning van olie,
goud en bauxiet
vrijdag 16 januari 2015 te Den Haag (Hoofdkantoor KPN, Gebouw 5,
Maanplein 55 2516 CK)

Onderzeebootreis van Vening
Meinesz wordt erfgoed
In 1934/1935 maakte de
Nederlandse onderzeeër K18 een
wereldreis naar NederlandsIndië
via Amerika, Afrika en Australië.
De reis van acht maanden was
toen de langste reis ooit met een
onderzeeboot gedaan. Aan boord
was ook professor Felix Vening
Meinesz die zwaartekrachtmetin
gen deed. Het project ‘Gravity
Expeditions at Sea’ wil deze reis
en Vening Meinesz’ onderzoek op
een interactieve manier een vast
onderdeel laten worden van ons
academisch erfgoed.

Onderzoek onder de zeespiegel
De Stichting Academisch Erfgoed,
het Tropenmuseum en de Vereni
ging Wikimedia Nederland zijn
eind 2013 een project gestart om
wetenschappelijke expedities te
ontsluiten: De Grote Wikipedia
Expeditie. Wetenschappelijke
instellingen zijn uitgedaagd om
belangrijke expedities via Wikipe
dia uit te lichten, zodat een deel
van hun academisch erfgoed
behouden blijft en toegankelijk
wordt voor het brede publiek.
Tevens moet het een bron van
inspiratie worden voor onderwijs,
onderzoek en promotie van de
wetenschap.
De TU Delft is de uitdaging aan
gegaan met het subproject ‘Gravity
Expeditions at Sea’. Dit gaat over
geofysicus en geodeet Felix Andries
Vening Meinesz (18871966) die
onderzoek deed naar zwaartekracht
in onder meer de onderzeeboot
Hr. Ms. K18. Hij was een van de

eerste wetenschappers die wereld
wijd zwaartekrachtmetingen deed
met zeer hoge nauwkeurigheid.
Hedendaagse begrippen en toe
passingen rond bijvoorbeeld GPS,
plaattektoniek en het opsporen
van delfstoffen, zijn mede dankzij
hem mogelijk geworden. Daarbij
zijn er tal van opmerkelijke histo
rische kruisverbanden met andere
instellingen en bedrijven, waardoor
dit stuk erfgoed een belangrijk
deel van de Nederlandse geschie
denis vormt.

Interactieve Online Applicatie
De TU Delft gaat de resultaten
ook verwerken in een interactieve
online applicatie, waarin geodeti
sche en geofysische wetenschap,
historische achtergronden en de
impact van zijn ontdekkingen op
het heden op een exploratieve wijze
worden toegelicht. De basis voor
deze applicatie zijn gedigitaliseerde
publicaties, datasets, 2D/3D beeld
materiaal van personen en weten
schappelijke objecten en natuurlijk
de verdiepende Wikipedialemma’s.
Vanaf maart 2015 zal de applicatie
via de TU Delft Library website voor
iedereen toegankelijk zijn.
Meer over deze applicatie op
http://youtu.be/qtur3EOB0js
of bij Michiel Munnik,
M.E.Munnik@tudelft.nl

PROGRAMMA:
Vanaf 9.30u: Ontvangst, inschrijving en koffie
10.00 u
10.15 u

11.00 u

11.45 u

OPENING, welkom, huishoudelijke mededelingen,
programmaoverzicht
Nieuwe inzichten in de geologische evolutie van het
Surinaamse grondgebergte; prof. dr. Salomon B. Kroo
nenberg (TU Delft / Anton de Kom Universiteit van
Suriname – ADEKUS)
Een onderzoek naar de geologische condities van de
goudmineralisatie in Suriname – een voorbeeld uit het
Rosebel gebied; mw. Nicole Kioe A Sen, MSc (ADEKUS)
Bauxietvorming op Proterozoïsche ‘bedrock’, Suriname –
de bauxietafzettingen van het Bakhuis en het Nassau
gebergte; mw. Dewany Monsels, MSc (ADEKUS)

12.30 u

LUNCHPAUZE

13.15 u

Petroleumgeologie van de kustvlakte en het aanliggende
ondiepe offshoregebied van Suriname; prof. dr. Theo E.
Wong (ADEKUS)
Staatsolie’s Vision 2030 – de economische bijdrage van
petroleumgeologie in Suriname; drs. August Nelson
(Staatsolie, manager exploratie)
Similarity between the petroleum geology of Suriname
and West Africa; dr. Jerome Kelly (Tullow Oil)
UITREIKING van de Van Waterschoot van der Gracht
Penning door mw. drs. Lucia van Geuns, voorzitter van
het KNGMG aan dr. Eddy Jharap, oprichter en eerste
directeur van Staatsolie
THEE, gelegenheid tot feliciteren
Ervaringen uit de pioniersfase van Staatsolie;
dr. Eddy Jharap

14.00 u

14.45 u
15.30 u

15.45 u
16.15 u

16.55 u

tot ca. 18.00 u: BORREL en netwerken

Toegangsprijs: € 25,00 voor leden van het
KNGMG, de PGK en de Mijnbouwkundige Afdeling
van het KIVI en € 40,00 voor nietleden voor de
gehele dag; €15,00 voor studenten alsmede voor
wie slechts vanaf de prijsuitreiking (15.30 u) aan
wezig willen zijn.
Betaling: Aan Penningmeester KNGMG, met volledige naam, affiliatie en
voorgenomen aanwezigheid (dag of dagdeel). Het bedrag moet ontvangen
zijn vóór 1 januari 2015 op bankrekening NL62INGB0000040517 onder
vermelding van ‘Symposium Suriname januari 2015’.
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.onderzoek
Opera – OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval

Isoleren, Beheersen, Controleren
In 2011 startte OPERA, het derde grote Nederlandse programma dat onderzoek doet naar de
mogelijkheden van definitieve opslag (eindberging) van radioactief afval (RA) diep in de ondergrond.
In 1984 is het regeringsbesluit gevallen dat al het Nederlandse radioactieve afval voor lange tijd
bovengronds opgeslagen moet worden, gevolgd door eindberging. ‘Lange tijd’ is 100 jaar geworden,
een periode die ingegaan is met de ingebruikname van de opslagfaciliteiten bij de COVRA in
Zeeland. De klok voor 100 jaar – een voor politieke besluitvorming ongekend lange tijd – gaat
gebruikt worden om tot een weloverwogen besluit te komen, met onderzoeksprogramma’s en
internationale samenwerking.

Dr. ir. Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur COVRA en programmamanager van OPERA voor zijn ‘kunstwerk’ in Borsele.
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Een uitgestrekt complex van gebouwen op
het industrieterrein VlissingenOost leunt
tegen de Westerscheldedijk. Hier zetelt de
COVRA (Centrale Organisatie Voor Radio
actief Afval), die al het radioactief afval
dat in Nederland geproduceerd wordt,
opslaat en bewaart. Een van de hallen is
schreeuwend oranje; op de wanden staat
in lichtgevend groen E = mc2. Door Ewoud
Verhoef, programma manager van OPERA
steevast het grootste Kunstwerk van Neder
land genoemd. In die hal wordt hoogradio
actief afval opgeslagen om 100 jaar lang
te kunnen afkoelen. Hier ligt uitsluitend
RA afkomstig van Nederlandse instellingen.
Het gaat om opwerkingsafval (gegenereerd
bij het recyclen van splijtstof) van de twee
Nederlandse kerncentrales (Dodewaard –
sinds 1997 gesloten – en EPZ – COVRA’s
naaste buur), de onderzoeksreactoren Petten
en Delft en afval afkomstig van de productie
van medische isotopen in Petten (molybdeen).
In de andere opslagloodsen wordt laag en
middenradio actief afval verpakt en opge
slagen dat afkomstig is van de ongeveer
1300 bedrijven en instellingen die met
radioactief materiaal omgaan.
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Bovengronds
Het Nederlandse beleid ten aanzien van
radioactief afval ligt verankerd in de Nota
Radioactief Afval uit 1984. In 1993 is
daar de eis van terugneembaarheid aan
toegevoegd. Dat betekent dat het afval in
de eindberging, zolang die nog open is,
teruggehaald moet kunnen worden om
het bijvoorbeeld met nieuwe technieken
onschadelijk te maken. Er wordt daarbij
van uitgegaan dat een eindberging vóór
definitieve afsluiting een lange tijd functio
neel zal zijn. De COVRA is in Nederland
verantwoordelijk voor het transport en de
opslag van al het Nederlandse radioactieve
afval. Zij is een nonprofit organisatie en
sinds 2002 voor 100% een overheidsbe
drijf. Bedrijven die RA produceren zijn ver
plicht dat aan de COVRA over te dragen en
die overdracht betekent ook dat de COVRA
eigenaar van het afval wordt. De opslag
moet gebeuren volgens de IBCcriteria
(Isoleren, Beheersen, Controleren), zoals
beschreven in de nota van 1984. Het afval
mag onder geen enkele denkbare omstan
digheid in contact kunnen komen met onze
leefomgeving (isoleren). Het afval moet zo
ingesloten worden dat de risico’s van de
ioniserende straling beheerst worden. De
hoeveelheid straling in de opslagruimte
wordt gecontroleerd, en alles moet erop
gericht zijn om de veiligheid op en rond de
opslagplek nu en in de toekomst te behou
den (controleren). Daarnaast is de COVRA
trekker van het in 2011 gestarte weten
schappelijke onderzoeksprogramma OPERA.
Een multidisciplinair onderzoek dat zich
richt op de vraag hoe een veilige en lange
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Boven: Ontwerp van een ondergrondse faciliteit voor eindberging van RA. Tussen de in ringvorm
aangelegde hoofdtunnel kan een serie kleinere tunnels of galerijen worden geboord waarin contai
ners met RA geplaatst worden . 1 – Hoog radioactief afval; 2 – Laag en middel radioactief afval;
3 – Ventilatie/liftschacht; 4 – Toegangsweg.
Linksonder: Detail van een ondergrondse faciliteit. 5 – Vulling; 6 – Gallerij; 7 – Tunnel; 8 – Hoog
radioactief afval verpakking.
Rechtsonder: De verpakking van hoogradioactief afval. 9 – Verglaasd afval; 10 – Stalen container;
11 – Stalen overpack; 12 – Betonnen buffer; 13 – Stalen buitencontainer.

termijn opberging van radioactief afval in
Nederland mogelijk is.
Begin deze eeuw zijn eerdere onderzoeken
naar eindberging in Nederland (o.a OPLA:
OPslag op Land, en CORA: Commissie
Onderzoek Radioactief Afval) afgerond en
heeft om politieke redenen de kennisont
wikkeling rond het beheer en de berging
van RA ruim 10 jaar stilgelegen. Dergelijk
onderzoek is complex en vereist de expertise
van specialisten in vele vakgebieden. Kennis
van de ondergrond, opbouw en laageigen
schappen is het vakgebied van de geologen,
voor het bouwen van een ondergrondse
opslag is geotechnische en mijnbouwkundige
kennis nodig. Geohydrologen kijken naar
het gedrag van grondwatersystemen tot in
de wijde omgeving van een eindberging.
Fysisch en chemisch inzicht is nodig om
het gedrag van radionucliden in de verpak
kingen, in het gastgesteente en in het
grondwater te voorspellen. Als variant op
de IBCcriteria kan de benadering voor
eindberging ook worden samengevat met

de kernwoorden isoleren, insluiten en vertragen.
Daarnaast wordt in OPERA ook onderzoek
uitgevoerd vanuit maatschappelijk en poli
tiek oogpunt. Immers de maatschappelijke
acceptatie van een eindberging roept veel
discussie op. En er zijn veel vragen. Hoe
zien Nederland en Europa er over 100, 500,
of duizend jaren uit? Grenzen verschuiven
en politieke verhoudingen veranderen. Hoe
stabiel is de samenleving dan? De veilige
opslag van radioactief afval moet gegaran
deerd kunnen worden voor duizenden, tien
duizenden, zelfs honderdduizenden jaren
en over zo’n lange tijd valt niet te voorspel
len hoe Nederland en Europa er dan uit
zien. Daarom is het zo belangrijk om een
gedegen kennisbasis op te bouwen, op basis
waarvan het publiek goed geïnformeerd kan
worden en de politiek afgewogen beslissingen
kan nemen. De gemeenschap moet zich
betrokken voelen bij de besluitvorming en
de overheid niet als onbetrouwbare vijand
zien. En dat blijkt met een gevoelig onder
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werp als het gebruik van de ondergrond
niet gemakkelijk.

Safety Cases
Voor de eindberging, ook wel geologische
berging genoemd, van radioactief afval wordt
internationaal aan berging op diepten tussen
200 en 1000 m gedacht in graniet, klei of
steenzout. Nederland richt zich met haar
onderzoek op klei of steenzout. Het Neder
landse onderzoek uitgevoerd aan het eind
van de vorige eeuw ging vooral over opslag
in zout. In OPERA wordt meer aandacht
besteed aan de mogelijkheden van berging
in klei, met name de Oligocene Klei van
Boom. Nederland wil daarbij aansluiten
op de kennis en het onderzoek dat in Bel
gië wordt verricht. In het Studiecentrum
van Kernenergie in Mol (SCK.CEN), zo’n
50 kilometer ten zuiden van Tilburg, wordt
al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar
de opslag van radioactief afval in deze klei.
In Mol is een laboratorium waar op een
diepte van 225 meter de eigenschappen
en het gedrag van de Klei van Boom worden
onderzocht: hoe reageren kleideeltjes op
temperatuursverhoging (er komt warmte
vrij bij radioactief verval), hoe lang duurt
het voor een beschadiging in de klei (een
scheur) herstelt, hoe snel migreren radio
actieve deeltjes door de klei en hoe gedraagt
zich het verpakkingsmateriaal onder onder
grondse omstandigheden.
Zowel eindberging in klei als in steenzout
worden in OPERA geëvalueerd via veilig
heidsstudies – safety cases. Een safety
case combineert alle kennis op alle nood
zakelijke vakgebieden – wetenschappelijk,
technisch, politiek, maatschappelijk, orga
nisatorisch – die nodig is om te kunnen
kiezen voor de meest optimale en zo veilig
mogelijke vorm van eindberging. Kennis die

Het COVRA terrein, met in het oranje het gebouw voor het hoog radioactieve afval (HABOG).
Elke 20 jaar wordt het gebouw in een lichtere kleur geschilderd.

internationaal en nationaal nu aanwezig is,
zal in de komende jaren aangevuld worden
met nieuw onderzoek en dat zal mogelijk
tot nieuwe inzichten leiden. Met die groei
ende kennis kunnen ideeën veranderen en
plannen aangepast worden.

Keuzes
De projecten die nu lopen, houden zich niet
bezig met het maken van een keuze tussen
zout of klei als eindberging; er wordt ook
niet gezocht naar mogelijke locaties. Dat is
een wijdverspreid misverstand. De criteria
waaraan de locatie van een eindberging
moet voldoen zijn zelfs nog niet vastgesteld.

Een opeenvolging van barrières moet het radioactieve afval ver weg houden van het aardoppervlak
en het grondwater.
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De verpakking van het afval is een belang
rijk aspect van het onderzoek. Nu wordt het
meeste hoog RA verpakt in een betonnen
matrix (in een stalen vat, opwerkingsafval
in RVS). Splijtingsproducten en actinides
worden, vermengd met speciaal glas en
metalen onderdelen van een splijtstofele
ment, onder hoge druk samengeperst. Het
ontwerp van een ondergrondse opslagfacili
teit is erop gericht om zo min mogelijk ver
storing van de ondergrond te veroorzaken.
Het plastisch gedrag van zout of klei kan
daaraan bijdragen en na berging van het
afval voor een goede afsluiting zorgen. Alle
mogelijke risico’s – van een kapotte buis
waarin het afval zit, gebreken in de faciliteit,
en vervuiling in het gastgesteente, zelfs
tot aan het aardoppervlak – worden in het
onderzoek benoemd.
De Geologische Dienst Nederland – TNO
is samen met zo’n 20 andere organisaties
nauw bij het OPERAprogramma betrokken.
Dat heeft geleid tot een nieuwe kartering
van de Klei van Boom (in Nederland litho
stratigrafisch benoemd als Rupel Klei). Het
gaat daarbij niet alleen om de verspreiding
en diepteligging van de afzetting, maar ook
om de laageigenschappen en de ruimtelijke
variabiliteit daarvan. Samen met DELTARES
wordt naar het geohydrologische systeem
onder en boven de Klei van Boom gekeken.
Met onderzoekers van de Universiteit Utrecht
wordt onderzocht hoe het transport van
radionucliden door de klei verloopt en wat
de invloed van zout of zoet grondwater in
de poriën van de klei betekent. De TUDelft
doet volop in OPERA mee en zo ontstaat in
ruime zin een verbreding van het vakgebied
radioactief afval in Nederland. Naast de

Klei van Boom zijn er andere Tertiaire klei
lagen die voor eindberging in aanmerking
kunnen komen. Ook in België wordt de laat
ste tijd onderzoek verricht aan andere klei
lagen, zoals bijvoorbeeld de Klei van Ieper.
Er zijn veel internationale contacten, kennis
wordt gedeeld op wetenschappelijke con
gressen en symposia. Een mooi voorbeeld
is de Clay Conference Brussels die volgend
jaar van 2326 maart zal plaatsvinden
(www.clayconferencebrussels2015.com).

.stukje steen
Timo Nijland en Wim Dubelaar (TNO) schrijven over natuursteen
die gebruikt wordt voor gebouwen en beelden.

Albast

Internationaal
Frankrijk, Zweden en Finland zijn veel verder
met de ontwikkeling van concrete plannen
voor de aanleg van een eindberging. Frank
rijk doet onderzoek naar opslag in klei (Bure,
NoordoostFrankrijk). Zweden (in Forsmark
aan de oostkust naast een kerncentrale) en
Finland (op het eiland Olkiluoto naast een
kerncentrale) werken beide aan de aanleg
van een faciliteit in graniet. De Verenigde
Staten hebben sinds 1999 een diepe,
ondergrondse eindberging in zoutlagen
onder de Chihuahua woestijn (New Mexico)
voor radioactief afval afkomstig van de pro
ductie van kernwapens.
Nederland heeft in vergelijking met de lan
den om ons heen maar weinig afval voor
eindberging: er ligt 86 m3 hoog radioactief
afval opgeslagen in de oranje hal van de
COVRA. Volgens internationale richtlijnen
is ieder land verantwoordelijk voor zijn eigen
afval, maar dat betekent niet dat elk land
een eigen eindberging moet ontwerpen, ook
op dat vlak is samenwerking tussen landen
mogelijk. De COVRA werkt namens Neder
land samen met tien Europese landen in
een werkgroep om de haalbaarheid van een
gezamenlijke eindberging te onderzoeken.
Zelden zal een politiek besluit pas 100 jaar
later tot uitvoer gebracht worden. Zelden
zal zo’n beslissing genomen worden door
mensen die de uitvoering van het besluit
niet meer zullen meemaken. Door de termijn
van 100 jaar in te voeren heeft Nederland
de unieke kans om zich optimaal op een
eindberging voor te bereiden en te kunnen
sparen om het te kunnen bekostigen. Hoe
dan ook, de beslissingen nodig om een
eindberging te realiseren zullen gebaseerd
moeten zijn op gedegen wetenschappelijke
gronden. Het OPERAprogramma is daar
voor een goede aanzet, maar het zal
continue inspanning vragen om die kennis
basis te blijven aanvullen. En het mag
duidelijk zijn dat de besluitvorming over
eindberging altijd spannend zal zijn.

Een beetje verloren tussen het recent
gerestaureerde praalgraf van admiraal
Maarten Harpertzn. Tromp en het grafmo
nument van Piet Hein in de Oude Kerk in
Delft ligt een dame van albast: Elisabeth
Morgan (circa 15851608), dochter van
Marnix van St. Aldegonde, de auteur van
het Wilhelmus. Ridder Charles Morgan,
wiens eigen grafmonument in de St. Ger
trudiskerk in Bergen op Zoom staat, liet
het ontwerpen door de Engelse beeldhou

wer Nicholas Stone, de belangrijkste
Engelse steenhouwer/beeldhouwer van de
17e eeuw en leerling van Hendrick de Key
ser. Elisabeths schone verschijning is ver
stild in albast, semitransparant gips uit
de BovenTrias (Keuper) dat bij Notting
ham gewonnen werd, ondermeer in de
Fauld mijn. Het verhaal gaat dat na haar
dood afgietsels van onder meer haar han
den gemaakt zijn om als model te dienen.

Aukjen Nauta en Wim Westerhoff
Met dank aan Ewoud Verhoef,
adjunct-directeur COVRA
Verder lezen:
http://www.covra.nl/downloads/opera

Elisabeth Morgan, een dame van albast. | Foto: Timo G. Nijland
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De olie ‘boom’ in Oil Creek,
Pennsylvanië
Precies honderd jaar voor de ontdekking van het Groningenveld vond er in het westen van Pennsylvanië
(USA) een vergelijkbare gebeurtenis plaats, zij het op veel kleinere schaal. Kolonel Edwin L. Drake
boorde er olie aan en veroorzaakte daarmee een olie ’boom’ van toen ongekende omvang. Het feest
duurde echter niet lang; 14 jaar na de eerste productie hield men het alweer grotendeels voor gezien.
De opsporing van olie had echter een grote vlucht genomen, wat onder meer resulteerde in de
ontdekking van het beroemde Spindletop veld in Texas in 1901.

McClintock Well no.1, de oudste, continue producerende olieput van de wereld, in gebruik sinds 1861.
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Walvissen vormden tot halverwege de
19e eeuw een belangrijke bron voor olie.
Door de economische groei in de Verenigde
Staten in die tijd en daardoor een stijgende
vraag naar olieproducten, raakte de walvis
populatie zo sterk uitgedund dat de jagers
zich naar steeds dieper water moesten bege
ven en grotere afstanden moesten afleggen
om een winstgevende vangst te garanderen.
Een vergelijking met de huidige trend naar
het boren in steeds dieper water dringt
zich daarmee op. Het werd dus steeds aan
trekkelijker om een vervangende bron voor
deze dierlijke olie te vinden.

Medicinaal
Het was niet zo dat men geen benul had
van de olie die op bepaalde plekken gewoon
uit de bodem sijpelde. Die was echter in
pure vorm niet geschikt als brandstof voor
lampen. De Seneca Indianen, de oorspron
kelijke bewoners van de streek van de Oil
Creek olie ‘boom’, gebruikten de olie reeds
lange tijd voor rituele doeleinden. In 1775
zag een Amerikaanse generaal op doorreis
de olie toch nog vooral als een hinderlijk
iets voor de lokale bewoners.
Die visie veranderde enigszins toen men
zich rond het eind van de 18e eeuw bewust
werd van de medicinale werking van rock
oil. Klaarblijkelijk verdwenen reumatische
klachten na het behandelen van de ledema
ten met olie. Er kwam een beperkte olie
industrie op gang in Oil Creek Valley, maar
alleen de olie die uittrad werd gewonnen.
Het was in die tijd dat Samuel Kier de
gelijkenis zag tussen de olie die zijn zieke
vrouw voorgeschreven kreeg en het goedje
dat hij als ongewenst bijproduct aantrof in
de zoutboringen op zijn landgoed in Pitts
burgh. Hij besloot het te gaan verkopen in
plaats van het te dumpen. De vraag naar
medicinale olie bleef echter achter bij zijn
productie en Kier ging experimenteren met
destillatie. Op die wijze introduceerde hij
geraffineerde olie die ook in olielampen kon
worden gebruikt. De heer Bisell, eigenaar
van de Pennsylvania Rock Oil Company of
Connecticut, nam dat alles waar in 1856
en besloot dat er maar eens specifiek naar
olie moest worden geboord.

Titusville en Oil City, west van Allegheny National Forest, waren het centrum van de olie ‘boom’.

kandidaat. Heel Titusville vond hem een
vreemde snuiter, waardoor het waarschijnlijk
moeilijk was om iemand zo gek te krijgen
met hem te gaan werken. Het jaar erop had
hij echter succes en contracteerde een smid
die voorheen betrokken was geweest bij het
boren naar zout.
Het boren ging gepaard met veel vertraging.
Keer op keer moest Drake nieuw materiaal
halen, daarbij door de lokale bevolking
beschimpt. De investeringsmaatschappij
kreeg er op een gegeven moment genoeg
van en besloot de financiering te stoppen.
Drake was echter vastbesloten om zijn doel
te bereiken en ging met geleend geld en een
eigen vermogen van 200 dollar verder. Dat
was een kritieke beslissing. Op zaterdag
27 augustus 1859 bereikte de boring van
Drake terminal depth – welgeteld 21,2 meter
– toen de drill bit ineens nog 15 cm weg

zakte: het moment dat de poreuze zand
steen werd aangeboord waar de olie in zat.
Deze plotseling toename van boorsnelheid
werd niet als iets belangrijks gezien. Pas de
volgende dag zag men dat er een film van
olie op het water in de put dreef. De put
produceerde vervolgens tot 20 vaten per
dag, ook al was daar een pomp voor nodig.

Rijkdom
Deze boring is niet de eerste geboorde olie
vondst in de VS. Wel is hij uniek omdat
de olie in de voorgaande boringen het bij
product was van de zoektocht naar zout of
grondwater. Drake boorde daadwerkelijk
naar het zwarte goud, en bracht een heuse
olie hausse op gang. Binnen enkele jaren
veranderde de vallei van de Oil Creek in
een woud van boortorens.
Terwijl de bewoners van Titusville tijdens

Eigen vermogen
Edwin L. Drake werd vervolgens aangenomen
om de eerste exploratieboring te verrichten.
Hij had als voormalig werknemer van de
New Haven Railroad geen enkele ervaring
met dit soort zaken en de literatuur is het
er dan ook over eens dat het absoluut
onduidelijk is waarom juist Drake voor deze
klus werd gevraagd. Hij verhuisde met zijn
gezin naar Titusville en kwam daar in maart
1859 aan. Het kostte hem grote moeite om
een ervaren smid te vinden die hem wilde
helpen met het daadwerkelijke boorwerk.
Hij reisde stad en land af op zoek naar een

Zicht op Funkville, Oil Creek, Pennsylvania in 1864. | Bron: Wikipedia
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De vaten olie werden over de Oil Creek verder vervoerd. | Bron: Wikipedia

Een nagebouwde derrick.

Oliewinning op kleine schaal.

Resten van de olieindustrie in Oil Creek.

de eerste dagen van het produceren van de
put met verbaasde gezichten het geheel
gadesloegen, zag zakenman Jonathan Watson
kansen. In een mum van tijd huurde hij
de grond van de van oorsprong Duitse en
Schots/Ierse boeren langs de rivier. Terwijl
die meenden een goede deal te hebben
gesloten, hadden ze geen idee van de rijk
dom die onder hun voeten lag. Watson zou
een van de belangrijkste olieproducenten
van het gebied worden met tweeduizend
boringen op zijn gehuurde land.
Drake zelf is niet rijk geworden van zijn
pionierswerk. De ‘oliemaatschappij’ die hij
had opgezet, kwam door een gebrek aan
commercieel inzicht niet van de grond.
Ook heeft hij zijn uitvindingen om het boren
makkelijker te maken niet gepatenteerd
(onder andere het gebruik van een casing
om de instroom van formatiewater en het
instorten van het boorgat tegen te gaan).
Tenslotte verloor hij veel geld in de olie
speculatie.
De olie ‘boom’ in Oil Creek was als geheel
ook geen lang leven beschoren. Door de
enorme hoeveelheid boringen en daarmee
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de productie van olie, zakte de prijs snel
naar minder dan tien dollarcent per vat.
Ook al kregen de producenten in Oil Creek
een restrictie opgelegd in de totale productie
om daarmee de prijs rond 4 dollar per vat
te behouden, toch bleef de industrie erg
gevoelig voor prijsschommelingen.

De petroleumgeologie
De olie die in Oil Creek werd aangeboord
door Drake zit in Devonische zandsteen
van de Riceville Formatie. Zwarte schalies,
eveneens van Devonische ouderdom, vormen
het moedergesteente. Er wordt in Oil Creek
nog steeds olie gewonnen uit hetzelfde
interval, zij het op beperkte schaal. De
McClintock01 well, die in 1861 werd
geboord en op z’n top ongeveer 172 vaten
per dag leverde, produceert nog steeds,
maar alleen als de olieprijs hoog genoeg is.
Lokaal wordt beweerd dat het de oudste
producerende put ter wereld is.
De topografie van de vallei van de Oil Creek
is van invloed op het gemak waarmee de
olie uit de grond komt. In het bovenstroomse
deel van de vallei moet de olie naar boven

worden gepompt, terwijl in Oil City, het
benedenstroomse deel, de olie veel makke
lijker uit de grond komt. Dat moet het effect
van aquifer support zijn. Daarnaast vindt
er winning plaats van gas uit de Medina
Sandstone, die een Silurische ouderdom
heeft. De diepte van dit reservoir ligt rond
1800 m. Tenslotte is er vanuit het oogpunt
van shale gas weer belangstelling voor een
nog dieper niveau in het gebied waar de
eerste commerciële olie werd gewonnen;
de Utica Shale (Ordovicium) is daarbij het
belangrijkste doel.

Wildcat
De naam wildcat komt uit deze streek;
volgens de traditie schoot iemand die zijn
geluk ging beproeven een wilde kat, liet
hem opzetten en plaatste hem op het hoog
ste punt van de derrick. Omdat toentertijd
het gebied nog ondergeëxploreerd was,
werd de naam wildcatter synoniem aan
iemand die het risico nam in onbekend
gebied te boren.
Henk Kombrink

.promotie

Climatic and tectonic controls
on the fluvial morphology of the
Northeastern Tibetan Plateau (China)
The present climate change is intensifying the global hydrological cycle by
significant changes in precipitation and runoff. How this global environmental
change will affect the river regimes and, in turn, fluvial geomorphology can
be found in the geological past with its different tectonic, environmental and
climatic conditions. Unravelling the relative contributions of these factors to
the evolution of river systems is one of the most challenging goals of fluvial
geomorphological research.

Xianyan Wang of the VU University Amster
dam focused for his PhD on the morphology
of the Huang Shui, Datong and Huang He
(Yellow River) rivers in the Northeastern
Tibetan Plateau (NETP). He found that the
amount of long term incision was largest
near the confluence of the rivers, due to
uplift of this area. The strong uplift left
a detailed record of the climate changes:
six fluvial terraces were formed since the
last interglacial; each terrace representing
an incisionaggradation cycle. Xianyan
Wang defended his thesis successfully
on June 11, 2014.

Climate and tectonics
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Top: Simplified map of the major tectonic boundaries and Tertiary faults in the northeastern Tibetan
Plateau (NETP; box). Bottom: Topographic characteristics of the NETP derived from Aster Global
Digital Elevation Model data.

The study area is situated in the northeastern
part of the Tibetan Plateau; it is bounded by
the Kunlun fault to the south and the Altyn
and the Haiyuan faults to the north. This
area is thought to be the tectonically most
active part of the Tibetan Plateau and is a
key region for the transfer of deformation by
continental extrusion to the east, caused by
the collision of India with Asia.
The general uplift of the Tibetan Plateau
during the Neogene and Quaternary has
led to drastic climate changes, for example
several glacial advances in the Qilian Shan
and the upper Huang He catchment during
the Quaternary. Thus river catchments in
this region represent an ideal area for
studying the combined impacts of tecton
ics and climate change on the morphologi
cal development of river systems and the
resulting sedimentary architecture of
fluvial deposits.
The study focused on three main subjects:
1) the reconstruction of paleoclimatic
changes and related landscape evolution
using OSL dating (OSL= Optically Stimulat
ed Luminescence) ; 2) the reconstruction of
general uplift and deformation processes in
the Northeastern Tibetan Plateau; 3) the
investigation in detail of the regional corre
lation of fluvial terraces and the related
local tectonic movements.
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(a)

(b)

(c)

an important uplift event around 1017 Ma.
This general uplift also caused local frag
mentation of the Huang Shui catchment,
situated within the large tectonic Xining
basin, into blocks of local extent (kilome
ters or maximally a few tens of kilometers)
that have subsided and/or uplifted relative
to one another. Fluvial deposition of >30 m
in the subsiding blocks contrasts with ero
sion and formation of gorges in the uplifted
blocks. The different rates of uplift and
subsidence of the individual blocks resulted
in the simultaneous development of erosion
and accumulation terraces of different sizes
within the same catchment, even within
the same tectonic block. Terrace deposits
are sometimes capped by interglacial soils
or soilderived material and the main terrace
incision is inferred to occur at the transition
to the next cold period.

Qilian Mountains

(d)

(e)

(f)

(g)

(a) Example of morphology with terrace gravel of 4 m thick on top of Cenozoic red beds and overlain by
ca 40 m of loess, situated in the Minhe area; (b) Floodplain of Datong river in the Menyuan depression;
(c) Glacial morphology in the Qilian mountains in the Menyuan depression. (d) Landscape and terraces
of the Minhe depression; (e) Landscape of the Qilian mountains in the Datong catchment; (f) Aeolian
loess covering the terrace of Huang He north of Lanzhou city; (g) Landscape in the Xining depression.

Dating
Establishing a reliable chronological con
trol by 14C dating was hampered by the
dating limit (<45 ka) and the lack of suit
able material to date in this arid and cold
area. In this study the sediments were dated
by applying quartz OSL with the single
aliquot regenerativedose (SAR) protocol.
The ages found are generally consistent
with the stratigraphic and geomorphologi
cal position of the samples, showing that
this method can provide a robust age
control for these deposits.
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The Huang Shui catchment shows the pres
ence of one prominent bevelled surface,
interpreted as a peneplain, which corre
sponds with the top of a relict sedimentary
fill of large tectonic basins, with adjacent
summits of bedrock. After formation of this
peneplain, a terrace sequence was formed
along the Huang Shui river. The start of inci
sion in the peneplain was dated to be older
than 106 Ma using the biochronology of
micromammalian assemblages from fluvial
terraces and the depositional record of the
basin fill. The river incision is attributed to

The Qilian Mountains and the adjacent
Menyuan basin more to the north received
special attention. This area underwent inten
sive glaciation during the last glacial cycle,
with glacial meltwater systems draining
into the Menyuan basin in the NETP. Dating
results show the extensive advance of
glaciers to the foot of the adjacent Qilian
Mountains at about 21 Ka, in agreement with
the timing of the global Last Glacial Maxi
mum (LGM) of the Northern Hemisphere.
It is suggested that the glacial advance was
controlled by a decreased temperature and
not by the monsoonrelated precipitation
increase. The adjacent Menyuan basin, occu
pied by glaciofluvial deposits, experienced
continuous permafrost during the LGM, as
indicated by large cryoturbation structures,
pointing to a mean annual temperature ≥7°C
lower than at present. Glaciofluvial systems
in the Menyuan basin aggraded and terraces
of the Datong river were formed during cold
periods (penultimate glaciation, LGM, and
possibly the Younger Dryas) as a response to
increased glacial sediment production and
meltwater runoff, followed by incision at the
transition to the next warm period.

Confluence of Huang Shui and Huang He
Another specially studied area is the conflu
ence area of the Huang Shui and Huang He
rivers where they have produced a well
developed terrace staircase. At least eight
fluvial terraces are present, two of which
have been dated by OSL (the sixth and the
third ones; 70 Ka and 24 Ka, respectively).
The correlated longitudinal terrace profiles
show that within the confluence area no
distinct relative tectonic movements have
taken place since the seventh terrace, dem
onstrating that this area behaved as one
large tectonic block since that time. Com
parison of the terrace staircase of this block
to areas further upstream (Xining area) and

Fluvial aggradation of the Datong, Huang
Shui and Huang He rivers occurred during
cold periods, probably resulting from the
increase of sediment supply due to peri
I

II
(i)

(ii)

III

basement rock

basin fill

accumulation

peneplainlike surface

acolian deposit

erosion

river terrace staircase

The geomorphological evolution of the Xining
basin and the formation of the relict surface.
Firstly, the tectonic basin was formed (I). Then,
the surrounding mountains eroded and the
basin was filled (II, i). As a last stage in this
step, limited and very local erosion in the basin
might have slightly lowered the surface formed
in II (i), ultimately resulting in the formation of a
peneplain surface (II, ii). Finally, tectonic uplift
caused the Huang Shui to incise vertically into
the surface, producing a terrace sequence (III).
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downstream (eastern Lanzhou area) indi
cates relative tectonic motions with respect
to those areas, which must therefore repre
sent different tectonic blocks. Compared to
the up and downstream blocks, the average
rate of river incision since about 70 Ka was
much higher on the tectonic block of the
confluence region and that may indicate
relative uplift of the confluence region.
This relatively strong uplift in the conflu
ence zone enabled differentiation within
the terrace staircase due to climate change
and resulted in six terraces formed as a
response to small climatic fluctuations
(103–104 year timescale) since the last
interglacial. It may be concluded that the
stronger the tectonic movement, the better
the climatic imprint is expressed in the
terrace development. On a smaller time
scale, two accumulation terraces with
anomalous thick stacked fluvial deposits
(>18 m) (not related to climateinduced
changes of sediment supply), indicate
relative subsidence in the confluence area,
occurring between 20 and 70 Ka. This
indicates very dynamic changes in relative
vertical crustal motions at timescales of
tens of thousands of years.

2750

Digital Elevation Model of the Menyuan basin derived from the ASTER Global Digital Elevation
Model (ASTER GDEM) (white triangles delineate the studied sections; white dashed lines represent
the extension of outwash fans; white solid lines with letter indicate selected topographical profiles).
The inset shows the position of the studied region (Menyuan basin) on the Tibetan Plateau (star:
Menyuan basin; circle: Mu Us desert; rectangle: Hexi Corridor; triangle: Qinghai Lake).

glacial and glacial landscape conditions.
At the transition to a warmer period the
resuming vegetation cover reduced sedi
ment supply to the rivers so that rivers
progressively incised while in the next
cold period only sporadically the level of
the previous floodplain is reached. This
change in fluvial activity as a response to
climatic impact is reflected in the general
sedimentary sequence on the terraces from
highenergy (braided) channel deposits
(at full glacial periods) to lowerenergy
deposits of smallscale channel systems
(towards the end of the glacial), mostly
separated by a rather sharp boundary from
overlying floodplain loam (starting from the
glacialinterglacial transition) and overall
soil formation (continuing during the inter
glacial). Probably, renewed erosion at the
next interglacialglacial transition was
responsible for the absence of interglacial
channel deposits. During the next glacial
period this fluvial sedimentary series is
covered by purely aeolian loess.
The collision of the Indian and Asian plates,
lead to the fragmentation of the NETP into
local smallsized blocks during the middle
and late Miocene. Since that time, rivers
started to incise into the peneplain and
formed a staircase of terraces. In spite of
generally persisting uplift of the whole region
from the late Miocene onwards, adjacent
tectonic blocks had different uplift rates that
could change over a time scale of 10 Ka.
This tectonic differentiation causes a com
plicated fluvial response with accumulation
terraces alternating with erosion terraces at
a small spatial and temporal scales. In addi

tion, it is hypothesized that in some strongly
uplifted blocks energy thresholds were
crossed allowing terrace formation as a
response to small climatic fluctuations
(103–104 year timescale).
The study shows that commonly applied
assumptions in fluvial terrace studies con
cerning tectonic movements are often too
simplistic. For example, it is commonly
assumed that tectonic uplift rates are
similar over relatively large areas, and that
tectonic movements are more or less con
stant with time. Our results show spatial
and temporal changes in the dynamics of
tectonic movement that occur in an active
mountain belt. It also implies that in this
kind of setting terraces cannot be correlated
based on altitude and/or aggradational and
stratigraphic characteristics alone. Detailed
mapping and dating are the most useful
ways to solve this problem.
Xianyan Wang
xianyanwang@nju.edu.cn
Climatic and tectonic controls on the fluvial morphology of the
northeastern Tibetan Plateau (China)
Promotor: Jef Vandenberghe, VU Amsterdam
Copromotors: Huayu Lu, Nanjing Univ. and Ronald Van Balen (VU)
This Ph.D research is supported by KNAW and NSFC
(Chinese Science foundation).
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Geologie in het Gooi

Geologisch Museum Hofland nader bekeken
Hoflands collectie als basis.
Onder auspiciën van het NIVON
(de Nederlandse tak van de Inter
nationale Natuurvrienden) werd
een stichting in het leven geroepen
die het beheer over de collectie
mocht voeren en zo zag in 1972
het museum het levenslicht in
een snel wat vertimmerde oude
Larense boerderij. Sindsdien is
het museum sterk uitgebreid en
voldoet het aan de stringente
kwaliteitseisen die de Nederland
se Museumvereniging stelt aan
haar leden. Niet gering voor een
museum dat voor 100% door
vrijwilligers wordt gerund.

In 1854 werd op de gemeente
grens van Laren langs de nieuwe
straatweg naar Hilversum een tol
huis opgetrokken. Dit om de luxe
van een geplaveide weg tussen
Hilversum en Laren te kunnen
financieren. Het tolhuis verloor
later zijn functie, werd een Shell
tankstation tot ook dat opgedoekt
werd. Dankzij bemiddeling door
de Larense gemeente is het sinds
1987 het onderkomen van Geo
logisch Museum Hofland.
Voor een Nederlands geologisch
museum ligt het op een ideale
plek: precies bovenop een stuw
wal in het hart van het Gooi. Het
hart van het Gooi is namelijk het
naastgelegen Sint Janskerkhof
waar zeven doodwegen naar toe
leiden en waar in de Middeleeuwen
een kapel stond waar St. Jan werd
vereerd. Wie nu op de belendende
Wester of Zuiderheide gaat wan
delen, dan wel in het tegenover
gelegen La Place restaurant iets
gebruikt, kan het museum niet
ontgaan. Zeker niet nu het ook nog
van een extra vleugel is voorzien.
Al is het bepaald geen Naturalis,
het is wel een geregistreerd muse
um waar je met je Museumkaart
terecht kunt. Jaarlijks ligt het
aantal bezoekers net onder of net
boven de 10.000 en dat moeten
er liefst nog meer worden.

Vertimmerde boerderij
In aardwetenschappelijke kringen
is de naam Hofland onbekend.
Naast secretaris van de onderne

De expositie ‘Goois Verleden’.

14

Geo.brief november 2014

De nagebouwde prehistorische grot
in Geologisch Museum Hofland.

mingsraad bij Werkspoor in Utrecht
was Lucas Hofland (1899–1969)
een gepassioneerd amateurgeo
loog die niet alleen zwerfstenen
verzamelde, maar ook een scherp
waarnemer en denker was. De
samenhang tussen wat hij in het
veld zag en wat hij uit publicaties
leerde, wilde hij graag begrijpen
en de resultaten van zijn bevin
dingen meedelen.
Na zijn dood liet hij zijn collectie
na aan de gemeente Laren, die
daar eigenlijk wel een beetje mee
in zijn maag zat. Vrienden en
geestverwanten stelden voor om
een museum in te richten met

Vrijwilligers
Na mijn docentenjaren aan de VU
kreeg ik het verzoek om toe te tre
den tot dit museum. Een vroegere
collega was me al voorgegaan en
na mij zijn er anderen uit aardwe
tenschappelijke sferen toegetreden.
Wat het meewerken aan dit muse
um boeiend maakt (nu alweer ruim
vier jaar als bestuurslid) is het
gegeven dat je met zijn allen een
mooi product kunt aanbieden.
Met zijn allen slaat op een groep
van ongeveer 65 vrijwilligers die
een of meer dagdelen willen
inzetten om het museum open te
stellen, die scholen en groepen
rondleiden, nieuwe exposities
voorbereiden, de collectie op een
verantwoorde manier registreren
en daar zo nodig onderzoek voor
doen en ga maar door.
Het is fantastisch om te zien hoe
mensen van allerlei achtergrond

en scholing belangstelling voor de
Aarde hebben en daar een deel van
hun vrije tijd met enthousiasme
aan willen opofferen. De diversiteit
loopt uiteen van receptioniste tot
geluidstechnicus, van bioloog tot
systeemanalist. Exposities worden
zoveel mogelijk door eigen mensen
voorbereid en gebouwd. In april
werd de expositie ‘Goois Verleden’
geopend, een expositie gesponsord
door het Goois Natuurreservaat
waar goede contacten mee
bestaan.

Lezingen
Een inmiddels gevestigde traditie
is de ‘derde zondagmiddag van de
maand’ lezingenserie. Al heel wat
sprekers, van befaamd tot aanko
mend, hebben bij ons verteld over
het onderwerp dat hen en de toe
hoorders interesseert. Al met al is
dit een succesvolle serie lezingen.
Bijzonder is dat we sprekers geen
honorarium in het vooruitzicht
stellen. Een cadeaubon en reis
kosten zeker wel, maar in principe
geen honorarium omdat onze vrij
willigers evenmin een honorarium
ontvangen voor hun liefdewerk.
Het is mooi om te zien dat eigen
lijk iedereen dit redelijk vindt.
Sprekers hebben we nooit genoeg,
dus aardwetenschapper met een
verhaal, meld je aan. De museale
website geeft hiervoor voldoende
informatie (www.geologisch
museumhofland.nl).
Anne Rutger Fortuin

Het oude Tolhuis, nu Geologisch Museum Hofland, met de nieuwe uitbouw.

.column
FilaT.rexie?
Het KNGMG had een prima bij
eenkomst georganiseerd rondom
de jaarlijkse Staringlezing. Een
middagje Naturalis met een rond
leiding aan het begin en een drankje
aan het eind. De tussenliggende
Staringlezing ging over het vinden,
vervoeren, oppoetsen en tentoon
stellen van een Tyrannosaurus rex
(T. rex voor de kenners), die in de
USA is gevonden en klaar wordt
gestoomd voor een lang verblijf
in Nederland, dat wil zeggen in
Naturalis. Anne Schulp bracht
het verhaal met jaloersmakend
enthousiasme en er waren maar
weinig knikkebollende schedels
in de zaal.
Het ging ook over de uitbreiding
van het Naturalis gebouw. Die is
deels noodzakelijk om T. rex het
onderkomen te bieden dat zij ver
dient. Miljoenen euri zijn nodig.
Maar omdat de grote Sauriërs
veruit de meest bekende vlaggen

dragers zijn van de paleontologie,
en dus ook van de geologie en
dus ook van Naturalis zelf, wordt
daar, met het vooruitzicht van een
ononderbroken stroom van bezoe
kers, niet over gezeurd. Toch blijft
één vraag mij wakker houden:
Waarom hebben ze T. rex nodig?
Er staan toch al fraaie, grote ‘Dino’s’
opgesteld? Die laten het grote
publiek toch alles te zien wat ze
willen: iets heel groots en ook een
beetje eng. Net als in ‘Jurassic
Park’?
Waarom is T. rex zo bijzonder? Ik
denk het te weten. In mijn school
jaren spaarden alle jongetjes post
zegels. Als je ouders rijk waren,
kreeg je een album voor de zegels
die je met ruilen en kopen bijeen
sprokkelde; anders plakte je ze
gewoon in een oud schrift. Dat
lijkt een uiterst saaie bezigheid
voor kinderen tussen de zes en
zestien jaar, maar dat was het

niet. Want iedere verzamelaar
wilde de complete serie. Meestal
liep de nominale waarde van de
zegels van een serie op van 1 cent
tot misschien wel een hele gulden
en altijd was de duurste van de
serie tevens de grootste. Nog her
inner ik me de spanning vóór en
de euforie nádat je een serie had
vol gemaakt door slim te ruilen, of
door een cadeau op je verjaardag.
Zoiets was (en is) een heerlijke
sensatie die niet makkelijk te eve
naren was of is. Geen wonder dat
de filatelie nog steeds bloeit.
Hier dacht ik aan toen ik hoorde
dat er, hoewel Naturalis al een
aantal Dino’s met vrijwel alles
erop en er aan bezit, een nog
grotere, misschien wel de grootste
de serie moet completeren. Is dit
het begin van de FilaT.rexie?
Museumdirecteuren zijn verzame
laars want musea herbergen ver
zamelingen. Ze streven naar zo

volledig mogelijke series zoals
‘alle vroege Picasso’s’, ‘alle
geschriften van…’, ‘alle maten
vroegmiddeleeuwse kinderschoen
tjes’, etc. Deze hang naar het
completeren kan duur zijn (denk
aan de Victory BoogieWoogie van
Mondriaan, € 34.000.000), maar
wordt gecompenseerd door de
bevrediging van de verzameldrift.
De thans duurste postzegel is de
OneCentMagenta, een onooglijk
postzegeltje, maar wel enig in zijn
soort. Er werd € 7.000.000,–
voor betaald.

van het voorspellen van aardbevin
gen met de belangrijke Japanse
seismoloog Omori die jammerlijk
faalde terwijl zijn onderschikte
Imamaru het bij het rechte einde
had. Tenslotte wordt stilgestaan
bij het ontwerpen van aardbeving
robuuste gebouwen waarbij Japan
als een van de voorbeelden naar
voren komt, waar veel traditionele
houten gebouwen makkelijker mee
zwabberen dan betonnen kolossen.
Vele steden hebben te maken
gehad met aardbevingen, voor
de hand liggende, Los Angeles,
Tokyo, Istanbul, maar ook minder
bekende zoals, Athene, Lissabon,
Madrid, Rome en Napels. Deze
gebeurtenissen hebben grote
invloed gehad op de cultuur en
leefwijze in deze streken. Ondanks
ontwikkelingen op het gebied van
meten, bouwen en monitoring,
veroorzaken aardbevingen nog
steeds immense schade en grote

hoeveelheden slachtoffers. Wat
dit boek interessant maakt is de
invloed die aardbevingen op het
dagelijkse leven en de kunst heb
ben. Houtblok drukken uit Japan
laten dit overtuigend zien, evenals
de stadsarchitectuur van het her
bouwde Lissabon. Maar ook de
rechtszaak over de verantwoorde
lijkheden van seismologen in de
commissie voor veiligheid en
de aardbeving in Aquila. Dit is
een zeer lezenswaardig en goed
geïllustreerd boek. Hardgrondig
aanbevolen.

Hoeveel gaat Naturalis uitgeven
voor een paar meter meer Dino?
Peter de Ruiter

.boekbespreking
Earthquake, Nature and Culture •
Andrew Robinson • 2012 •
Reaktion Books Limited • London
• 208 pp. • ISBN 978 1 78023
0276 • € 21,05
‘The Earth Series’ is een reeks
boeken die de invloed van natuur
lijke catastrofes op cultuur en
geschiedenis beschrijft. In deze
serie verschenen al boeken over
vulkanen, watervallen, branden
en nu dus aardbevingen. Andrew
Robinson schreef vele boeken,
waaronder prijswinnende, over
deze onderwerpen. Eerst worden
de verschijnselen van aardbevingen
uitgelegd. Min of meer chronolo
gisch wordt dan de grote Aller
heiligen aardbeving uit 1755 met
geassocieerde tsunami beschreven
die Lissabon vrijwel volledig ver
woest heeft. Het begin van seismo
logie als zelfstandige wetenschap,
deels in Japan, deels in Engeland

en de grote aardbeving van Tokyo
van 1923 komen dan aan de orde.
Kort wordt ingegaan op de achter
liggende processen van plaatbewe
gingen, het San Andreas Breuksys
teem in Californië en het dilemma

Tom J.A. Reijers
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Dassargues, A. & K. Walraevens (ed.) • Watervoerende Lagen en Grondwater in België / Aquifères et Eaux Souterraines en Belgique • Gent •
Academia Press • 2014 • 455 p. • (ISBN 978 90 382 2364 3) • Prijs,
€ 45,00 + verzendkosten • Te bestellen bij Belgisch Comité voor
Hydrogeologen, http://iah-belgium.be/sites/default/files/Aquifer-BookPurchase-Info_NL_v2.pdf
Op 6 juni jl. is in Brussel het boek
‘Watervoerende Lagen en Grond
water in België’, of in het Frans
‘Aquifères et Eaux Souterraines en
Belgique’, gepresenteerd door het
Belgisch Comité voor Hydrogeolo
gen (BCH/CBH). Dit indrukwekken
de naslagwerk vloeit voort uit het
besluit van het comité om op een
toegankelijke manier een actueel
overzicht te geven van de belang
rijkste gegevens van de watervoe
rende lagen (aquifers) en de hydro
geologische kennis in België. Een
groot aantal auteurs hebben mee
gewerkt om dit doel te bereiken.
Voor een hydrogeoloog die regel
matig in het BelgischNederlandse
grensgebied werkzaam is, stemt de
titel alleen al tot enthousiasme.
Maar zal het boek aan deze ver
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wachtingen voldoen? Door de hard
cover uitgave, de omvang en de
vele illustraties zijn de eerste
impressies zonder meer positief.
Het boek start met een algemene
inleiding en een beschrijving van
de hydrogeologische opbouw van
Vlaanderen en Wallonië. De titel
van het boek doet vermoeden dat
het boek tweetalig is opgezet en de
eerste paragrafen van de inleiding
lijken dit te bevestigen. Echter,
aangekomen bij de beschrijvingen
van de hydrogeologische opbouw
zijn de teksten die betrekking
hebben op Vlaanderen en Wallonië,
respectievelijk in het Nederlands
of het Frans, wat voor een Neder
landse lezer tot enige verwarring
leidt. Zeker voor degenen die de
Franse taal niet of onvoldoende

machtig zijn, zal dit enigszins
teleurstellend zijn.
De inleiding wordt gevolgd door
twee delen. Deel 1, dat drie kwart
van het boek beslaat en daarmee
het belangrijkste is, geeft een
beschrijving van de watervoerende
lagen in België. Dit deel omvat
24 hoofdstukken, gegroepeerd
in Cenozoïcum, Mesozoïcum en
Paleozoïcum, waarin de watervoe
rende lagen van jong naar oud,
worden behandeld. In deze hoofd
stukken is een uniforme opbouw
van de tekst nagestreefd waarbij
achtereenvolgens de geografische
en geologische setting, de litholo
gische samenstelling en de interne
opbouw van de watervoerende
laag worden besproken, gevolgd
door een beschrijving van de
hydrodynamische en hydrochemi
sche eigenschappen en producti
viteit van de aquifer. Daarmee
is in deze hoofdstukken de voor
hydrogeologisch onderzoek
belangrijke informatie, zoals bij
voorbeeld bandbreedten van de
te verwachten doorlatendheid, bij
eengebracht. Deze beschrijvingen
zijn rijkelijk geïllustreerd met foto’s
en figuren. De onderscheiden
watervoerende pakketten worden
hier niet allemaal systematisch in
kaartbeelden behandeld en in die
zin is dit deel van het boek geen
hydrogeologische atlas.
In Deel 2, dat bestaat uit 11 hoofd
stukken, worden diverse hydrogeo
logische onderwerpen behandeld:
de openbare drinkwatervoorziening
in België, mineraal en thermaal
grondwater, geothermie, grond
watermonitoring en beleid in het

kader van de Europese Richtlijnen,
de effecten van de steenkoolwinning
en de hydrogeologie in relatie tot
grote civieltechnische werken.
Het overzicht en de beschrijvingen
van alle Belgische aquifers, van
jong tot zeer oud en van ondiep tot
zeer diep maken het boek een echt
naslagwerk en, zeker voor (hydro)
geologen werkzaam in ZuidNeder
land, tot een ‘must have’. In dat
opzicht is het jammer dat het twee
de deel van het boek niet gewijd
is aan de slecht doorlatende lagen
(aquitards) in de Belgische onder
grond. Informatie over deze lagen
is vereist bij hydrogeologisch onder
zoek en het boek was daarmee als
een hydrogeologisch naslagwerk
inhoudelijk compleet geworden.
Het resultaat dat de redacteurs
met een brede groep van Neder
lands en Franstalige deskundigen
tot stand hebben weten te brengen
is indrukwekkend en een initiatief
dat navolging verdient. Dat men
daarbij toch enkele steken heeft
laten vallen, zoals de opmaak van
enkele figuren en de soms duide
lijke herkenbare vertaling uit het
Frans, is acceptabel. Ik ben er
van overtuigd dat dit werk in een
behoefte voorziet. Wat dat betreft
ben ik jaloers want in Nederland
hebben we zo’n naslagwerk (nog)
niet. Om het boek ook voor een
breder publiek toegankelijk te
maken zou het in deze tijd eigen
lijk via het internet raadpleegbaar
moeten zijn.
Ronald Vernes
TNIO - Geologische
Dienst Nederland

Een put voor het monitoren van grondwater. In dit geval 9 waarnemings
filters die in verschillende door kleilagen gescheiden aquifers staan.
Filter no. 9 staat op een diepte van 490495 meter. | foto: GDN-TNO

.deltares
De nieuwe Deltagoot van Deltares
Bij Deltares, net buiten Delft aan
de Schie, wordt hard gewerkt aan
de constructie van de nieuwe
Deltagoot, een betonnen bak van
bijna 300 meter lang, 5 meter
breed en 9,5 meter diep. De nieu
we goot gaat de oude vervangen
die in de Noordoostpolder ligt.
In de nieuwe goot kunnen experi
menten op (bijna) ware grootte
uitgevoerd aan alle mogelijke
soorten kustbescherming, onder
vrijwel alle omstandigheden die
in Nederland kunnen voorkomen.

Langer en dieper
De nieuwe goot is 60 meter langer
en 2,5 meter dieper dan de oude.
Die extra meters maken het moge
lijk om met nog grotere golven te
werken en zo onder bijna één op
één omstandigheden experimenten
uit te voeren. Daarnaast kunnen
ook de effecten van eb en vloed
meegenomen worden. Want naast
de goot komt een reservoir met
een capaciteit van 12 miljoen liter
water dat via drie pompstations in
verbinding staat met de goot. Het
water kan, ook tijdens experimenten,
de goot in of uitgepompt worden
met een snelheid van 1 kubieke
meter per seconde.

De golven worden opgewekt met
behulp van een verticaal schot
van 10 meter hoog dat over een
afstand van 7 meter horizontaal
heen en weer bewogen kan worden.
Vier elektromotoren sturen een
pneumatisch en een hydraulisch
systeem aan die voor de beweging
van het schot zorgen. In de natuur
zijn golven niet steeds van dezelf
de lengte en hoogte, grote en
kleinere golven wisselen elkaar
onregelmatig af. Die variatie kan
gesimuleerd worden door een
onregelmatigheid aan de beweging
van het schot toe te voegen. Aan
het schot zitten drie verticale
strips waarin sensoren zitten die
de ongewenste waterbewegingen
door reflectie van de golven tegen
de wanden neutraliseren.

Natuurlijke waterkeringen
Aan de andere kant van de goot –
de ‘kust’zijde – zijn de laatste
75 meter tweeëneenhalve meter
minder diep. In dat deel wordt de
kustbescherming opgebouwd die
getest wordt. Dat kunnen de klas
sieke, ‘harde’ dijken zijn bedekt
met asfalt of beton, maar er wordt
ook veel onderzoek gedaan naar
‘zachtere’, meer natuurlijke vor

men van kustbescherming. Het
project ‘Building with Nature’
slaat een brug tussen de techni
sche kennis om een kunstmatige
zeewering aan te leggen en de
mogelijkheden die de natuur zelf
biedt. Buitendijkse wilgentenen
bossen (grienden), riffen, oester
banken of mangroves voor de kust
zorgen voor breking van wind en
golven, doen het water minder
snel stromen en houden sediment
vast. Een voorbeeld van een zachte
waterkering zijn de wilgenmatten
onder aan de dijk van het Marker
meer die met zand gestabiliseerd
zijn.
Langs de randen van de Deltagoot
liggen rails waarover kranen gaan
rijden die vol meetapparatuur
hangen. In de wanden van de
goot zijn nissen aangelegd waarin
kabels gelegd kunnen worden voor
meetapparatuur. De Deltagoot kan
voor een deel afgesloten worden
zodat er ook experimenten met een
kortere goot uitgevoerd kunnen
worden.

segment van dezelfde ‘orde’ krijgt
een gelijke normering. Op locaties
met belangrijke infrastructuur,
waar grote economische schade
zal ontstaan, of in dichtbevolkte
gebieden, waar veel slachtoffers
kunnen vallen bij een overstroming,
krijgen de waterkeringen een hoge
re waardering dan in afgelegen
gebieden waar de economische
consequenties en het menselijke
leed minder groot zullen zijn. Om
volgens de nieuwe normen te
werken, is nieuw onderzoek voor
nodig.
Het nieuwste project voor Deltares
is het bouwen van een model
(1 op 40) van de nieuwe zeesluis
van IJmuiden. Die gaat tussen de
twee bestaande sluizen aangelegd
worden en moet in 2019 gereed
zijn voor gebruik. Met het model
worden proeven gedaan naar de
krachten die op schepen worden
uitgeoefend tijdens de schutting
en wordt onderzoek gedaan naar
onder andere de instroom van
zout water in het Noordzeekanaal.

Zeesluis
Nederland gaat met het nieuwe
Deltaprogramma (DP2015) anders
kijken naar dijken. Niet ieder dijk

Aukjen Nauta

De Deltagoot met aan het eind het golfschot en aan weerszijden de rails voor de kraan met meetapparatuur. | Foto: Guus Schoonewille
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.agenda

Een spoedcursus ichnologie met George Pemberton

3 december 2014
Lezing KringNoord ‘What factors
control oil and gas fill in a hydro
carbon trap’, prof. J. de Jager.
(NB: lezing is op een woensdag.)
Informatie: http://www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

Eind september was George Pem
berton (University of Alberta) drie
dagen in Nederland om een cursus
ichnologie te geven. In dit vakge
bied – van het Griekse ichnos voor
spoor – worden de sporen van
organismen bestudeerd. Dit kan
van alles zijn, van heel kleine
organismen die zich door de poriën
van zandafzettingen voortbewegen
tot dinosaurussen die over de
grond lopen, van de moderne tijd
tot terug in het Cambrium. In
de cursus lag de nadruk op graaf
gangen, die veelvuldig in silici
clastisch sediment bewaard blijven,
en hoe je ze in de praktijk kan
observeren in boorkernen. Doordat
graafgangen zo frequent aanwezig
zijn in sediment, en omdat ze
makkelijk en snel te observeren
zijn met het blote oog, is het rela
tief eenvoudig om de aanwezigheid
en types graafgangen systematisch
te noteren bij het loggen van zowel
ontsluitingen als boorkernen, en
om deze observaties vervolgens te
gebruiken bij de faciësanalyse.
Op maandagochtend stond er

een internationaal gezelschap van
25 personen op de stoep bij TNO
in Utrecht om bijgespijkerd te
worden over ichnologie. Maandag
en dinsdag werden gevuld met
hoorcolleges over de theorie. We
kregen te horen welke groepen
van graafgangen in welke afzet
tingsmilieus voorkomen in kust
en deltaafzettingen, welk effect
brakwater in estuaria heeft op de
organismen die de graafgangen
maken, hoe je graafgangen kan
gebruiken om sequence bounda
ries te vinden en hoe graafgangen
de permeabiliteit en porositeit
van sediment kunnen veranderen.
Dankzij een onophoudelijke stroom
aan anekdotes uit het leven van
George Pemberton was deze stort
vloed aan kennis nog goed te ont
houden ook! De derde en laatste
dag stond in het teken van de
praktijk: Hoe kan je ze nou her
kennen in kern? Eerst was er toch
nog een uurtje college hoe je de
verschillende soorten graafgangen
kan onderscheiden in de beperkte,
verticale, 2D, 10 cm brede door

snede die een boorkern is en
hoe je ze kunt benoemen met de
beschikbare observaties. Daarna
werden we losgelaten op een aan
tal boorkernen uit de Nederlandse
diepe ondergrond uit het Boven
Jura en BenedenKrijt. Blijkbaar
had iedereen ervaring met het
beschrijven van kernen, want
alle cursisten stonden direct vol
enthousiasme met hun neus op
de boorkernen te bediscussiëren
welke graafgangen ze zagen en
wat dat zegt over het afzettings
milieu.
Eigenlijk zou er in elke sedimen
tologiecursus aan de universiteit
integraal ook wat ichnologie mee
genomen moeten worden zodat
elke student wat van deze nuttige
kennis mee kan nemen.
Marijn van Cappelle
(m.van-cappelle12@imperial.ac.uk)

14 december 2014
Leidse Winterlezing in Naturalis,
Leiden. ‘Een T. rex opgraven: het
spannendste wat er is’, door J. de
Vos. Info: http://www.leidsewinter
lezingen.nl/
19 december 2014
Lezing prof. J. Reumer ‘De dinosau
rus is helemaal niet uitgestorven’.
Museon, Den Haag. Info: http://
www.museon.nl/nl/activiteiten/
dinsdagmiddaglezingen
7 januari 2015
Lezing KringNoord ‘New insights
in the sedimentology of Permian
clastics in the Groningen area’,
Dr C. Visser.
11 januari 2015
Leidse Winterlezing in Naturalis,
Leiden. ‘Knoei niet met de wrijving!
De dreiging van geïnduceerde aard
bevingen’, door dr. M. Sintubin.
Info: http://www.leidsewinter
lezingen.nl/
16 januari 2015
Symposium ‘Economische geologie
van Suriname’, ter ere van de toe
kenning van de VWvdGpenning aan
dr. S.E. Jharap. Zie pagina 3.

.personalia
Nieuwe leden
Drs. A.M. Brandenburg
Dr. B.C. Scheffers
Verhuisd
Drs. J.E. Clever
T.D. Scherpenhuijsen
Dr. H.E.C. Swanenberg
W.M. Wiemer

George Pemberton omringd door zijn cursisten.
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Overleden
Dr. R.P. Kuijper (geb. 12081949
/ overl. 02092014)

.internet
3 februari 2015
Lezing KringNoord ‘Methane
Hydrates: the next major energy
source?’, drs. L. van Geuns. Info:
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html
13 februari 2015
Aardwetenschappelijke Loopbaan
dag 2015, VU Amsterdam. Info:
www.sald.nl

23-26 maart 2015
Clay Conference 2015, Brussel,
België. Info: www.clayconference
brussels2015.com
9 en 10 mei 2015
Mineralen en fossielenbeurs
Minerant, Antwerpen, België.
Info: www.minerant.org

15 februari 2015
Leidse Winterlezing in Naturalis.
‘Planktonische foraminiferen:
recorders van een ver verleden’,
door prof L. Jonkers.
20 maart 2015
5e Natuursteenplatform, Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Info:
www.cultureelerfgoed.nl

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.gaianetwerk.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.geageologie.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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Xianyan Wang in his study area. Behind him, from bottom to top: steeply dipping Cenozoic red beds which are overlain by a finingupward sequence
of terrace gravels with intercalated sands. The terrace deposits are in turn overlain by loess deposits. Datong river, near the confluence with the
Huang Shui. | Photo: Ronald van Balen

