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van het bestuur

Al geruime tijd hebben leden van 
het KNGMG de mogelijkheid om zich 
te laten accrediteren als professio-
neel geoloog met het recht de titel 
‘European Geologist’ (EurGeol) te 
voeren. In Nederland is onder aus-
piciën van het KNGMG een National 
Vetting Committee opgericht, dat 
Nederlandse aardwetenschappers 
bij de European Federation of  
Geologists (EFG) aanbeveelt. Om 
de titel te verkrijgen moet je over 
relevante werkervaring beschikken, 
je committeren aan een beroeps-
code en jaarlijks rapporteren hoe je 
je aardwetenschappelijke kennis 
op peil hebt gehouden. Het aan-
vraagproces staat uitgebreid 
beschreven op de website van het 
KNGMG.
In het jaarverslag van 2013 schrijft 
mijn voorganger met het nodige 
gevoel voor understatement dat 
“het nog niet storm loopt voor wat 
betreft de aanvragen”. Dit jaar kan 
ik melden dat er twee aanvragen 

Accreditatie
zijn gedaan. Dat lijkt nog niet heel 
hoopvol, maar er is alle reden om 
aan te nemen dat het aantal de 
komende tijd gaat toenemen. Bij 
TNO - Geologische Dienst Nederland, 
een van de grotere concentratie 
geologen in ons land, is de accredi-
tatie namelijk verplicht gesteld voor 
midden- en senior-medewerkers 
die inhoudelijke verantwoordelijk-
heid dragen voor aardwetenschap-
pelijke resultaten. Dit geldt bij-
voorbeeld voor leiders van karteer-
projecten, senior-medewerkers die 
onderzoeksrapporten aftekenen en 
regionale geologische deskundigen. 
Het zou me niet verbazen als in de 
toekomst meer bedrijven een der-
gelijke regeling treffen. Ook zelf-
standige ondernemers zullen baat 
hebben bij een EurGeol-titel. 
Afgelopen jaar heb ik als TNO’er 
een groot deel van de procedure 
doorlopen (de oplettende lezer  
zal nu raden dat een van die twee 
aanvragen van mij is). Een van de 

benodigdheden is een set gewaar-
merkte kopieën van je aardweten-
schappelijke diploma’s. Het was 
voor mij de eerste keer dat ik dat 
moest doen, maar het blijkt heel 
eenvoudig te zijn. Voor mijn prope-
deuse en doctoraaldiploma bracht 
een lunchwandelingetje me van 
TNO naar de studentenbalie van de 
Faculteit Geowetenschappen van 
de UU, waar ik binnen een kwartier 
werd geholpen. Ook een kopie mijn 
doctorsbul werd door de studenten - 
administratie in het hoofdgebouw 
van de VU snel van een stempel 
voorzien. Je moet dus wel zelf, met 
de originele diploma’s onder de 
arm, naar je universiteit toegaan.
De volgende stap, het invullen van 
het aanvraagformulier, kost meer 
tijd. Het helpt als je een bijgewerkt 
CV hebt, want een deel van het 
formulier bevat vergelijkbare  
informatie. Een publicatielijst zul-
len de meesten van ons ook wel  
bijhouden. Lastiger vond ik het  
om een uitputtende lijst van alle  
congressen die ik sinds 1990 heb 
bezocht samen te stellen. Ik heb 
de gelegenheid te baat genomen 
om ze meteen maar op de website 
www.academia.edu te plaatsen. 
Dan nog een opgave van de voor 
de aanvraag relevante trainingen 
en cursussen. Van eventuele certi-
ficaten dient uiteraard een kopie te 
worden bijgesloten. Al met al een 
hoop administratie dus, maar niet 
ondoenlijk.
De volgende stap is het verkrijgen 
van twee sponsorbrieven van aard-
wetenschappers de je werk goed 
kennen. De sponsoren zijn bij voor-
keur geaccrediteerd als EurGeol, 
maar omdat die in Nederland nog 
schaars zijn komen ook sponsoren 
in aanmerking die (nog) niet in  
het bezit zijn van de EurGeol-titel. 
In mijn geval kostte het vinden van 
sponsoren niet veel moeite. Mijn 
afdelingshoofd is als EurGeol ge- 
accrediteerd en heeft er, zoals  
uit het voorgaande wel blijkt, alle 
belang bij dat ik dat ook wordt. 
Daarnaast was mijn promotor met 
veel plezier bereid om als sponsor 
op te treden.
Na de sponsorbrieven dacht ik klaar 
te zijn, maar er bleek ook nog 
zoiets te zijn als het ‘Professional 

oproep

In 1951 stelde het KNGMG een ere-
penning in, uit te reiken aan ‘een 
persoon die zich op wetenschappelijk, 
maatschappelijk of onderwijskundig 
gebied voor de aardwetenschappen 
in Nederland uitzonderlijk verdien-
stelijk heeft gemaakt’. De penning 
werd vernoemd naar Willem van 
Waterschoot van der Gracht (1873–
1943), geoloog, mijnbouwer, jurist, 
directeur van de Rijksopsporing van 
Delfstoffen (de latere Geologische 
Dienst), succesvol oliegeoloog, 
mede-oprichter van de American 
Association of Petroleum Geologists 
(AAPG), en mede-oprichter en eerste 
voorzitter van het KNGMG. 
De toekenning van de Van Water-
schoot van der Grachtpenning 

Van Waterschoot van der  
Grachtpenning 2015

Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept hierbij de leden van het 
Genootschap op om kandidaten voor de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning 2015 te nomineren.

geschiedt op voordracht van één of 
meerdere leden van het KNGMG.  
Op de KNGMG-website vind u een 
overzicht van degenen aan wie de 
penning in voorgaande jaren is toe-
gekend: doorklikken vanaf de start-
pagina naar Genootschap, dan naar 
Van Waterschoot van der Gracht-
penning.

U kunt een voordracht indienen tot  
1 juli 2015 bij het secretariaat van 
het genootschap, e-mail: kngmg@
kngmg.nl. Een voordracht moet met 
redenen omkleed zijn en de namen 
vermelden van de leden en/of 
instellingen die het voorstel steunen.

Practice Report’. Dit is een soort 
uitgebreid CV in woorden waarin je 
je professionele loopbaan schetst 
en aangeeft hoe je je tijdens die 
loopbaan in het vakgebied hebt 
ontwikkeld. Het schrijven van zo’n 
rapport kost vrij veel tijd, maar is, 
misschien dankzij het ego-strelende 
karakter, niet vervelend om te doen.
Het hele pakket (aanvraagformulier, 
sponsorbrieven, kopieën van diplo-
ma’s, certificaten en publicaties, 
en het professional practice report) 
gaat vervolgens naar de National 
Vetting Committee. Zij nodigen je 
uit voor een interview waaruit  
duidelijk moet worden of je over 
voldoende ervaring en kennis 
beschikt. Mijn gesprek heeft nog 
niet plaatsgevonden, dus ik ben 
benieuwd hoe dat in zijn werk 
gaat. De National Vetting Commit-
tee maakt een rapport en verstuurt 
dit samen met een advies naar  
het International License Body van  
de EFG in Brussel. Dat neemt de 
beslissing tot honorering (of  
afwijzing) van de titel.
Na goedkeuring kun je echter niet 
op je lauweren rusten. Een voor-
waarde voor het toekennen en 
verlengen van de EurGeol-titel is 
namelijk dat je je committeert  
aan het zogenaamde ‘Continuing 
Professional Development’ concept. 
Dit houdt in dat je je elk jaar aan-
toonbaar ontwikkelt door bijvoor-
beeld het volgen van cursussen, 
bezoeken van conferenties, het 
schrijven van artikelen of zelfstu-
die. Maar, zoals op onze website 
fijntjes staat vermeld, ook het uit-
voeren van een bestuursfunctie  
bij het genootschap valt onder pro-
fessional development. Als bonus 
mag je dan af en toe een ‘van het 
bestuur’ in de Geo.brief schrijven.

Jan Stafleu
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Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het 
Genootschap op woensdag 20 mei 2015, in het KIVI-gebouw in Den Haag.  
De vergadering begint om 16.00 u, vanaf 15.30 u is er koffie en thee.  
Na afloop is er om 17.00 uur een borrel en daarna volgt een tweetal  
lezingen van de Petroleum Geologische Kring.

Plaats:
KIVI – Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Programma:
15.30 u Thee, koffie, koek
16.00 u Jaarvergadering
17.00 u Borrel
18.00 u  PGK lezing 

Inge van Gelder (UU): ‘Alps-Adria interactions and their implications 
for the evolution of the Alpine lithosphere.’ 
Cees Willems (TU-Delft): ‘Influence of fluvial sandstone architecture 
on geothermal energy production.’ 
Beide lezingen duren 20 minuten met 10 minuten voor vragen. 

Voorlopige agenda:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Ingekomen en uitgegane stukken
-  Verslag jaarvergadering 21 mei 2014*
- Jaarverslag 2014*
- Financieel jaarverslag 2014*
-  Verslag kascommissie en decharge bestuur
- Benoeming kascommissie
- Bestuurswisselingen
- Verslag toekomstvisiecommissie
- Rondvraag
- Sluiting

* Het verslag van de jaarvergadering op 21 mei 2014 verscheen in Geo.brief 5, 
augustus 2014. 
Het inhoudelijke jaarverslag 2014 vindt u in deze Geo.brief; het financiële jaar-
verslag zal in de volgende Geo.brief verschijnen. De definitieve agenda van de 
jaarvergadering zal zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden.

woensdag 20 mei 2015

Jaarvergadering KNGMG

Vrijdag en zaterdag 17-18 april orga-
niseert de Sedimentologische Kring 
een excursie naar de Eifel. De eerste 
dag leidt Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Schmincke ons langs verschillende 
vulkanische ontsluitingen. Dag 2 
staat in het teken van de Rijn morfo-
logie en sedimen tologie; Binnen het 

Eifelexcursie  
Sedimentologische Kring

traject Bingen en Boppard neemt  
Dr. Roy Frings ons mee de Rijn op.  
In verband met een vroege start is  
er een voorovernachting geregeld 
voor donderdag de 16e en er zijn  
25 plekken voor deze excursie.  
Voor informatie en aanmeldingen 
zie: sites.google.com/site/sedikring.

Op vrijdag 10 april organiseert 
KNGMG wederom een Kringendag  
om de banden nader aan te halen. 
Alle KNGMG-leden en Kringleden zijn 
hiervoor van harte uitgenodigd. De 
dag vindt plaats in Schoonebeek in  
en nabij de Zandstrooiboerderij waar 
de NAM een tentoonstelling heeft 
over de olie winning in het gebied. 
Na ontvangst en lunch vanaf twaalf 
uur, zullen Daan den Hartog Jager en 
Johan van Dorp spreken over olie-
winning in Nederland. Na de lezin-
gen krijgen we een rondleiding door  
het gebied om de oude en nieuwe 
vormen van oliewinning zelf te aan-

aankondigingen

Kringendag 2015 in Schoonebeek
schouwen. We eindigen omstreeks 
vijf uur met een borrel in de Zand-
strooiboerderij, waar, naast de NAM 
tentoonstelling, in het voorhuis uit-
gestrooide zandpatronen te bewon-
deren zijn als oude traditie in deze 
streek. Het programma is zo ingericht 
dat er ruim tijd is om andere deel-
nemers te spreken. 

Maximum aantal deelnemers is 50
Deelname op volgorde van aan-
melding via kngmg@kngmg.nl
Kosten 10 euro inclusief lunch, thee, 
borrel en busrit.

Op donderdag 9 april 2015 organi-
seert TNO-Geologische Dienst Neder-
land het symposium “Hoogtepunten 
uit de diepte – nieuwe producten en 
toepassingen”. Deze middag worden 
nieuwe karteerproducten van de 
diepe ondergrond van het vasteland 
gepresenteerd, hun toepassingen in 
de energiewereld (olie en gas en 
aardwarmte), maar ook afgeleide 
producten die de provincies en de 
Nederlandse overheid gebruiken 
voor het opstellen van een Structuur-
visie voor de Ondergrond (STRONG), 
een visie die richting moet geven 
aan een duurzaam en verantwoord 
gebruik van de ondergrond. 
Vertegenwoordigers uit de olie- en 
gasindustrie, de aardwarmtewereld  
en gebruikers bij de provincies en/of 
ministeries zullen de toegevoegde 

waarde van deze karteerproducten 
voor hun specifieke toepassings gebied 
presenteren. Ook worden via demo’s 
en posters de nieuwe producten en 
een aantal toepassingen getoond. 

Datum: Donderdag 9 april 2015

Programma
Vanaf 13.00 u koffie en thee
Aanvang presentaties: 13.45 u
Einde borrel: 18.00 u 
Plaats: Auditorium TNO-GDN,  
Prince tonlaan 6, 3584 CB Utrecht
Bevestig uw deelname door een email 
te sturen onder vermelding van uw 
naam, bedrijf en functie aan wouda. 
visser@tno.nl (tel. 088-8662028).  
Na uw bevestiging ontvangt u het  
finale programma van het Symposium 
en de route beschrijving. 

“HOOGTEPUNTEN UIT DE DIEPTE - 
nieuwe producten en toepassingen”

Workshop Grondwater  
en Geo-energie
TNO en EAGE organiseren op donderdag 7 en vrijdag 8 mei 2015 in Utrecht 
de internationale workshop ‘Basin hydrodynamic systems in relation to their 
contained resources’. Het besef dat – winning van – grondwater en overig 
gebruik van de ondergrond (aardwarmte, olie en gas, opslag energie) elkaar 
wederzijds beïnvloeden is de laatste tijd sterk toegenomen. Het tweedaagse 
programma van presentaties en interactieve sessies is gericht op kennisuit-
wisseling en bevordering van samenwerking tussen geowetenschappelijke 
onderzoekers en experts werkzaam in de grondwater- en energiewereld. 

Info: www.eage.org/event/eage-tno-2015
Email: hanneke.verweij@tno.nl
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Netherlands Journal of  
Geosciences
Het tijdschrift NJG is een gezamenlijke 
uitgave van KNGMG en TNO - Geologi-
sche Dienst Nederland. In het bestuur 
van de Stichting Netherlands Journal  
of Geosciences (SNJG) zijn zowel TNO 
als KNGMG met twee leden vertegen-
woordigd. In 2013 heeft SNJG besloten 
om NJG onder te brengen bij Cam-
bridge University Press (CUP). Dit levert 
een flinke besparing op de kosten op, 
waardoor de bijdragen van KNGMG en 
TNO gehalveerd zijn. De formele over-
gang vond plaats op 1 januari 2014 en 
is uitstekend verlopen. De financiën 
zijn onder controle, de administratie is 
aanzienlijk vereenvoudigd, de samen-
werking van de editorial board met 
CUP is prettig en het blad ziet er nog 
steeds prima uit. Ook is er voldoende 
aanbod van goede artikelen en is de 
citatie-index op een goed niveau, en 
stijgende. Kortom, de toekomst van 
NJG ziet er goed uit.
Na zeven jaar het KNGMG vertegen-
woordigd te hebben in het bestuur 
van de SNJG heeft Aad van Zuuren in 
juni 2014 zijn taken overgedragen 
aan Hemmo Abels.

Staringlezing 2014
Op 8 oktober 2014 heeft dr. Anne 
Schulp, paleontoloog bij Naturalis  
Biodiversity Center, Leiden de jaarlijk-
se Staringlezing gehouden met de 
titel “Een T. rex voor Leiden”. De met 
groot enthousiasme gebrachte lezing, 
voorafgegaan door een interessante 
rondleiding “achter de schermen” van 
het museum, werd goed bezocht. 

Cursus ichnologie
In september was George Pemberton 
(University of Alberta) drie dagen in 
Nederland om een cursus ichnologie 
te geven. In de cursus, waarin sporen 
van organismen worden bestudeerd 
lag de nadruk op graafgangen, die 
veelvuldig in siliciclastisch sediment 
bewaard blijven, en hoe je ze in de 
praktijk kan observeren in boorkernen.

Nederlands Aardwetenschap-
pelijk Congres – NAC12
Het NAC is in 2014 voor de 12e keer 
georganiseerd. Het congres, dat oor-
spronkelijk is opgezet door NWO en 

KNGMG, werd dit jaar georganiseerd 
door de faculteit Geowetenschappen 
van de Universiteit Utrecht en 
gesponsord door NWO en KNGMG. De 
Escherprijs is op het NAC uitgereikt.

Escherprijs 2014
De Escherprijs voor de beste aard-
wetenschappelijke masterscriptie van 
het academisch jaar 2013/2014 is 
gewonnen door Lydian Boschman  
van de Universiteit Utrecht en werd 
op 9 april 2014 uitgereikt op NAC12. 
Haar scriptie was getiteld “Kinematic 
reconstruction of the Caribbean  
region since the Early Jurassic”. 

Van Waterschoot van der 
Gracht Penning 2014
In 2014 heeft het hoofdbestuur twee 
Van Waterschoot van der Grachtpen-
ningen toegekend. De geselecteer-
den zijn dr. S.E. Jharap en prof. dr. 
C.G. Langereis.
De in Suriname geboren geoloog Eddie 
Jharap heeft zich uitzonderlijk verdien-
stelijk gemaakt voor de ontwikkeling 
van een nationale olie-industrie voor 
Suriname. Met groot doorzettingsver-
mogen heeft hij uit het niets een zeer 
succesvolle oliemaatschappij opge-
bouwd. Na zijn pensionering houdt hij 
lezingen op scholen om kinderen te 
vertellen hun droom waar te maken. 
Rondom de uitreiking van de penning 
is op 16 januari 2015 een symposium 
georganiseerd over de economische 
geologie van Suriname.
Cor Langereis heeft in de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw vorm 
gegeven aan de magnetostratigrafie 
in Nederland én internationaal. Sinds 
midden jaren 90 geeft hij leiding aan 
het Paleomagnetisch Laboratorium 
Fort Hoofddijk van de Universiteit 
Utrecht en hij doet dat op voorbeel-
dige wijze. Internationaal wordt Cor 
Langereis gezien als een autoriteit op 
het gebied van paleomagnetisme.  
De uitreiking vond op 5 februari 2015 
plaats tijdens een symposium over 
paleomagnetisme als de verborgen 
attractie van de aarde.

Accreditatie
Aardwetenschappers in Nederland 
kunnen via het KNGMG een accredi-
tatie als professioneel geoloog  

(EurGeol) verkrijgen bij de European 
Federation of Geologists (EFG). Eind 
2014 zijn twee aanvragen ontvangen, 
naar verwachting zullen er in 2015, o.a. 
vanuit TNO, meer aanvragen volgen.

Toekomstvisie
In 2014 is een toekomstvisiecommis-
sie ingesteld die nadenkt over zaken 
als: de vormgeving van KNGMG als 
(beroeps-)belangenvereniging, het 
karakter van de netwerkorganisatie 
en de wens om een brug te vormen 
naar de maatschappij en een rol te 
spelen in het maatschappelijk debat. 
De commissie bestaat uit Hemmo 
Abels, Roula Dambrink, Pim Kaskes 
en Peter de Ruiter en zal op de 
komende jaarvergadering verslag 
uitbrengen.

Financiën
Het financieel boekjaar 2014 is afge-
sloten met een positief saldo van circa 
h 7.400,–. De grootste kostenposten  
in 2014 waren de beide publicaties 
(Geo.brief en NJG) en de administratie 
-kosten. We hebben we drukkosten 
van de Geo.brief echter flink kunnen 
verlagen. Ook de bijdrage aan het 
SNJG is, door de overstap naar Cam-
bridge University Press, flink verlaagd.
Het KNGMG dankt de sponsoren van 
specifieke evenementen, Naturalis 
(Staringlezing), Shell (Escherprijs) en 
de begunstigers EBN, NAM, PanTerra 
Geoconsultants, TNO, Total E&P Neder- 
land en Wintershall voor hun bijdra-
gen. Verder zijn we NWO erkentelijk 
voor de jaarlijkse bijdrage aan de 
Geo.brief.
Voor het boekjaar 2015 is een begro-
ting opgesteld met een klein batig 
saldo. Na vele jaren is een verhoging 
van de contributies vanaf 2015 on- 
vermijdelijk gebleken. De contributie 
voor gewone leden is daarom ver-
hoogd tot h 80,– (was h 72,50) en voor 
studenten tot h 20,– (was h 19,25).  
De contributie voor promovendi blijft  
h 50,–. Om kosten te besparen worden 
de facturen zoveel mogelijk per e-mail 
verstuurd en zijn er nieuwe betalings-
mogelijkheden geïntroduceerd. In 
2015 zal geprobeerd worden om meer 
sponsoren en begunstigers te werven.

Samenstelling van het hoofd-
bestuur
In 2014 hebben we afscheid genomen 
van drie bestuursleden. Anco Lank-
reijer heeft in mei zijn bestuurstaken 

na een lange periode van 8 jaar neer-
gelegd. Barthold Schroot en Menno 
de Ruig zijn aan het eind van het jaar 
afgetreden. Het hoofdbestuur is Anco, 
Menno en Barthold zeer erkentelijk 
voor hun inspanningen.
Tijdens de jaarvergadering van 21 mei 
2014 is Jan Stafleu (TNO – Geologische 
Dienst Nederland) benoemd als nieuw 
bestuurslid. Jan heeft de functie van 
secretaris van Barthold overgenomen. 
Op de komende jaarvergadering zal 
Marten ter Borgh (EBN) als nieuw 
bestuurslid worden voorgesteld.

Secretariaat
Sinds 2008 verzorgde het KIVI (tegen 
betaling) de ledenadministratie en  
de financiële administratie van het 
KNGMG. KIVI heeft het contract ech-
ter met ingang van 1 januari 2015 
beëindigd. Els Ufkes heeft daarom 
onlangs de ledenadministratie en de 
financiële administratie van de KIVI-
medewerkers Jos de Vries en Peter 
Marris overgenomen. Het KIVI-gebouw 
aan de Prinsessegracht 23 in Den 
Haag blijft nog wel fungeren als ons 
postadres, als locatie van ons archief 
en als vergaderlocatie voor het 
hoofdbestuur en de jaarvergadering.

Archief en website
Alle Geo.brieven en Nieuwsbrieven 
die het KNGMG sinds 1975 heeft 
gepubliceerd zijn door Jan Schreurs 
gescand en op de website voor 
iedereen vrij toegankelijk gemaakt. 
Daarnaast is het papieren archief bij 
KIVI geconcentreerd in één ruimte 
met drie kasten en een ladenblok. 
De website trekt dagelijks tussen de 
80 en 150 bezoekers die 200 à 300 
pagina’s bekijken gekoppeld aan 
1000 tot 2800 zoek-hits. In het afge-
lopen jaar hebben we een verdubbe-
ling van het aantal zoek-hits gezien 
die waarschijnlijk het gevolg is van 
de publicatie van de Nieuwsbrieven.

Ledenbestand
Het totaal aantal leden per 31 decem-
ber 2014 bedroeg 799. Het ledenaan-
tal is de laatste jaren redelijk stabiel. 
Vorig jaar zijn 6 van onze leden over-
leden. Veertien leden hebben in 
2014 opgezegd en we hebben maar 
liefst 39 nieuwe leden mogen ver-
welkomen.

Jan Stafleu, secretaris en Els Ufkes, 

penningmeester

Hieronder volgt een aantal van de bijzonderheden en hoogtepunten 
van het afgelopen jaar. Het financiële jaarverslag over 2014 zal in  
de volgende Geo.brief verschijnen.

kngmg jaarverslag 2014
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.voetlicht  |  ‘Verleden, heden en toekomst’

Afscheid Poppe de Boer  
van de Universiteit Utrecht

‘Verleden, heden en toekomst’, heette de afscheidslezing die Poppe de Boer, emeritus 

hoogleraar Sedimentologie aan de Universiteit Utrecht, 17 december jongstleden gaf.

Geo.brief blikt met hem terug op zijn loopbaan en kijkt met hem vooruit.

Poppe de Boer bij Pleistocene carbonaten (Corsica 2013).
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Wat is het belangrijkste gereedschap van 
een geoloog? Hamer en loep zijn natuurlijk 
onmisbaar, net als een paar stevige berg-
schoenen. Maar van nog groter belang is een 
scherpe blik. Een blik die details opmerkt 
waar menigeen aan voorbij gaat. Zo’n blik 
bezit Poppe de Boer (65), emeritus profes-
sor Sedimentologie aan de Universiteit 
Utrecht. Als je hem de hand schudt, zie  
je het meteen: hij kijkt je belangstellend, 
onderzoekend aan. Dit is een man die de 
wereld om hem heen niet vluchtig obser-
veert, maar daadwerkelijk waarneemt.

Virgin of the rocks
Afgelopen december hield hij zijn afscheids- 
rede. Al is ‘afscheid’ misschien niet het 
juiste woord, want De Boer is nog volop 
actief in de wetenschap. Begin februari  
was hij nog op Rhodos om een van zijn ex-
studenten, die nu in Genève werkt aan een 
proefschrift, te assisteren: samen bestu-
deerden ze tsunami-afzettingen. “We heb-
ben berekend dat in dat soort gebieden 
ongeveer eens in de 10.000 jaar een tsunami 
plaatsvindt – dus dan is het logisch dat er 

geen menselijke ooggetuigenverslagen van 
bestaan.”
Wat betreft goede waarnemingen geeft hij 
als voorbeeld hummocky cross stratification 
– afzettingen die duiden op golfwerking in 
diep water. Toen hij begon met studeren 
was het concept hiervan nog niet bekend. 
“Pas in 1975 werd hummocky cross stratifi-
cation voor het eerst in een artikel genoemd 
en beschreven, en vervolgens dook de term 
opeens overal in de literatuur op. Vóór die 
tijd hadden geologen er simpelweg geen 
woord aan vuil gemaakt, omdat ze het con-
cept niet begrepen en het dus niet zagen. 
Zo gaat dat vaak in de wetenschap: men 
ziet alleen wat men kent. Terwijl het de 
kunst is om ook datgene te zien wat je niet 
kent.”
Dat geldt binnen de geologie, en zelfs bin-
nen de kunst – ook daar is een scherpe blik 
onmisbaar. “Ken je het schilderij Virgin of 
the Rocks, van Leonardo da Vinci? Dat 
schilderij hangt in twee wereldberoemde 
musea – het Louvre in Parijs en The National 
Gallery in Londen. Beide musea beweren 
het origineel in bezit te hebben, maar één 

van de twee schilderijen is natuurlijk een 
replica. Alleen: welke? Kunsthistorici komen 
er niet uit. Terwijl het raadsel vanuit geolo-
gisch perspectief makkelijk is op te lossen. 
Je hoeft alleen maar naar de rotsen op het 
schilderij te kijken. Die zijn in het Louvre-
exemplaar heel gedetailleerd en natuurge-
trouw geschilderd, inclusief hummocky 
cross stratification, terwijl de rotsen op het 
National Gallery-exemplaar heel vaag weer-
gegeven zijn. Alleen een ware meester, 
zoals Leonardo da Vinci, zal in staat zijn 
geweest iets te zien wat hij niet begreep – 
de crossbedding – en het gedetailleerd 
weer te geven. In Parijs hangt dus de echte 
Virgin of the Rocks. Al willen ze dat in Londen 
niet geloven: ik was er afgelopen zomer en 
er hangt nog steeds een bordje bij: ‘Dit is 
het origineel’!»

Milankovitch-cycli
Dat geologie en beeldende kunst soms 
samengaan, is volgens De Boer niet gek. 
Kunst is tenslotte bij uitstek geschikt om 
verwondering op te wekken bij mensen, en 
die verwondering is ook in de wetenschap 
nodig. “Mijn geologische interesse werd 
gewekt op de middelbare school. Mijn 
natuurkundeleraar was voorzitter van het 
Natuurkundig Genootschap in Groningen  
en nam ons wel eens mee naar een bijeen-
komst. Op één van die avonden gaf hoog-
leraar Philip Kuenen een lezing over sedi-
mentologie en turbidieten. Een fantastische 
voordracht, iedereen hing aan zijn lippen. 
Ik denk dat ik die avond heb besloten dat  
ik sedimentoloog wilde worden.” Na zijn 
middelbare school ging De Boer in 1968 
geologie studeren aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en kreeg daar les van Philip  
Kuenen en Bert van Straaten. “Ook Van 
Straaten was een geweldige docent. Bijna 
elk college van hem overtrof de gemiddelde 
keynote-lezing op een geologisch congres. 
En dan kregen we nog bijna privéles ook, 
we waren met z’n zessen in mijn jaar – 
onder anderen met Sierd Cloetingh en  
Hessel Speelman.” 
Aan de Rijksuniversiteit Groningen schreef 
De Boer ook zijn eerste publicatie, samen 
met Bert Boekschoten, over koralen op 
Gotland. Na zijn kandidaats moest hij naar 
een andere universiteit uitwijken – “Kuenen 
was wereldberoemd en wilde niet te veel 
tijd kwijt zijn met het geven van onderwijs, 
dus hield de opleiding op bij het kandidaats”. 
De Boer verhuisde naar Leiden en begon 
met onder meer de Interuniversitaire Oplei-
ding Sedimentologie, waarvoor hij colleges 
volgde in Leiden, Utrecht en Amsterdam. 
Veldwerk deed hij onder andere in de Pyre-
neeën. Na zijn afstuderen in 1976 kreeg  
hij een aanstelling in Leiden en verhuisde 
begin jaren tachtig mee naar Utrecht toen 
beide faculteiten fuseerden. In 1983 pro-
moveerde hij, nadat zijn oorspronkelijke Het Pleistoceen op Rhodos  |  foto Arnoud Slootman
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promotor Sey Schlanger naar de VS was 
vertrokken, onder supervisie van Peter 
Marks over de vorming van black shales  
en over Milankovitch-cycli. “Dat was een 
nieuw en controversieel onderwerp. Ik  
herinner me dat één van de hoogleraren  
tijdens mijn promotie schampere opmer-
kingen maakte over de dunne scheidslijn 
tussen astrologie en astronomie. Ach ja, 
zulke ideeën hebben soms wat tijd nodig 
om te landen. Denk aan Wegener en zijn 
platentektoniek.”

Olivijn
Uit die black shales vormden zich fossiele 
brandstoffen, olie en gas – en daarmee 
komt het gesprek op CO2-uitstoot. De Boer: 
“Tegenwoordig wordt Carbon Capture and 
Storage (CCS) als heilige graal gezien, maar 
die methode is niet afdoende. Als je alle 
lege olie- en gasvelden in de Noordzee zou 
benutten voor de opslag van CO2 geprodu-
ceerd in NW-Europa in één jaar, dan zou je 
in slechts negen maanden al die lege velden 
hebben gevuld. Daarna zit je alsnog met  
het probleem. Bovendien is het een dure 
methode: voor de opslag van 1000 kilo CO2 
ben je minstens 30 dollar kwijt.” 
Daarom kijkt De Boer sinds een aantal jaar 
samen met Olaf Schuiling naar een betere 
methode die door de natuur al 4,5 miljard 
jaar wordt toegepast: CO2-binding door 
verwerend olivijn. Schuiling is hiermee al 
een jaar of twintig bezig en komt regelmatig 
in de pers, onlangs in The New York Times. 
Het idee achter de inzet van olivijn is simpel, 
aldus De Boer. “Gesteenten spelen net als 
organisch materiaal een rol bij de uitstoot 
van CO2 – denk aan vulkaanuitbarstingen – 
en bij de opname ervan. Olivijn bindt bij 
verwering CO2. Het probleem is alleen dat 
er daarbij snel een silicahuidje om de oli-
vijnkorrels ontstaat en dan stopt de CO2-
binding. De kunst is om die korrels voort-
durend in beweging te houden en te laten 
botsen zodat het silicahuidje steeds barst. 
Dat kan bijvoorbeeld als je ze uitstrooit in 

de Noordzee. We hebben experimenten in 
de stroomgoot van de afdeling Sedimento-
logie gedaan en die waren heel succesvol.”
Hoeveel olivijn zou nodig zijn om voor vol-
doende CO2-opslag te kunnen zorgen? Een 
laag van 1 centimeter dik olivijnzand en 
-grind over een oppervlakte van 35.000 km2 
– zeg: voor de kust van Nederland, België, 
Frankrijk, Ierland en de UK – zou voldoende 
zijn om de CO2-uitstoot van die landen 
gedurende 1 jaar te compenseren. “Voor  
de wereldwijde uitstoot zou 7 km3 olivijn 
per jaar nodig zijn.” Dat klinkt als heel veel, 
beaamt De Boer, “maar omgerekend naar 
olie verbruiken we wel 10 km3 brandstof. 
Die brandstoffen winnen we met complexe 
technieken, vaak op vele kilometers diepte. 
Olivijn komt daarentegen wereldwijd dicht 
aan het aardoppervlak voor en is makkelijk 
te winnen.” Een goedkope oplossing is het 
ook: de methode zou zo’n 5 à 10 dollar per 
1000 kilo ingevangen CO2 kosten – heel wat 
minder dan CCS dus. Toch krijgt het plan 
weinig bijval vanuit de politiek. Tja, het 
past niet in het denkraam van veel politici; 
CCS is kennelijk begrijpelijker, al doet het 
denken aan het sprookje over de nieuwe 
kleren van de keizer...”

Kwelders
Voorlopig hebben we dus nog te kampen 
met de nadelige gevolgen van de grote 
CO2-uitstoot. “Op het gebied van zeespie-
gelstijging, bijvoorbeeld. Daar moeten we 
ons als laagliggend land echt meer in ver-
diepen. Vroeger bouwden we wierden, maar 
tegenwoordig bouwen we hele steden die 
meters onder NAP liggen. Vanuit geologisch 
perspectief is het niet de vraag óf er ooit 
een grote ramp zal plaats vinden, maar 
wanneer. Bij de aanleg van nieuwe infra-

structuur moeten we ervoor zorgen dat 
wegen en spoorlijnen op dijken boven NAP 
komen te liggen, evenals alle nieuwbouw. 
Maar ook hier geldt: de politiek kijkt niet 
ver vooruit. Dat zie je bijvoorbeeld in het 
gebied rond de Eems-Dollard, in Groningen. 
Vanaf 1600 werd de opgeslibde kwelder tel-
kens ingedijkt, volgens berekeningen van 
Albert Oost werd daardoor 4,4 miljoen ton 
slib per jaar weggevangen. Tegenwoordig is 
er geen accommodatieruimte meer, geen 
gebied waar slib permanent kan worden 
opgeslagen. Nu wordt die ruim 4 miljoen 
ton per jaar weggebaggerd en is het water 
veel troebeler dan vroeger. Mijn voorstel  
is daarom: laat de laagliggende polders in 
Groningen af en toe overstromen – open ze 
om beurten enkele decennia voor opslib-
bing tot iets boven NAP. Daardoor wordt 
het water in de Eems-Dollard helderder, dat 
is positief voor flora en fauna, er ontstaan 
tijdelijk natuurgebieden, en daarna is er 
weer een vruchtbaardere agrarische bodem 
en is het gebied veel minder kwetsbaar 
voor overstromingen.” 
Om dat soort plannen te realiseren, is het 
nodig om vooruit te blijven kijken, benadrukt 
De Boer. Zelf blikt hij in ieder geval richting 
toekomst – nu hij met emeritaat is, heeft 
hij nog allerhande plannen. Zo zit hij in het 
bestuur van de International Association  
of Sedimentologists, waarvan hij van 2010 
tot 2014 president was, en blijft hij promo-
vendi begeleiden en artikelen publiceren – 
onder anderen samen met Joris Eggenhuisen 
en João Trabucho, de opvolgers van hem en 
George Postma aan de universiteit. “Ik ver-
veel me geen moment.”

Gemma VenhuizenCCS en de nieuwe kleren van de keizer.  |  bewerkt 

naar de cartoon op www.managementpro.nl

Discussie tijdens een excursie in China medio 2013.
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Niek Rengers voelt zich zeer vereerd met  
de prijs. ”De award is de hoogste onder-
scheiding op het gebied van wetenschap en 
techniek in China voor buitenlandse experts 
en organisaties. Het is geweldig dat mijn 
collega’s mij voorgedragen hebben, want 
het is niet gemakkelijk. Een voordracht 
moet via een aantal rondes op verschillende 
bestuursniveaus doordringen tot de centrale 
selectie en dan mogen er jaarlijks maximaal 
tien buitenlanders uitgekozen worden. Mijn 
directeur heeft meerdere malen voor mij 
moeten pleiten.” Die collega’s, dat zijn de 
collega’s van het State Key Laboratory for 
Geohazard Prevention and Geo-environ-
ment Protection, een centre of excellence 
aan de universiteit van Chengdu en één van 
de drie door de Chinese centrale overheid 
medegefinancierde laboratoria die zich met 
geohazards bezighouden. Rengers is er als 
visiting professor sinds 2006 aan verbonden.

Geoloog of ingenieur
“Diep van binnen ben ik misschien meer 
ingenieur dan geoloog”, zegt Niek Rengers, 
en zijn carrière lijkt dat te bevestigen. Hij 
studeerde af als petroloog in Leiden, pro-

.prijs  |  Prestigieuze Chinese staatsprijs voor Niek Rengers

Tussen Enschede en Chengdu
De president van China die je de hand schudt en feliciteert met de 
toekenning van een prestigieuze prijs, het overkomt niet veel mensen,  
en zeker niet veel buitenlanders. Niek Rengers is één van hen. Op 9 januari 
werd hem in Beijing de ‘International Scientific and Technological 
Cooperation Award 2014’, een belangrijke Chinese staatsprijs, toegekend.

moveerde in Karlsruhe op onderzoek naar 
wrijving op discontinuïteitsvlakken in 
gesteente (o.a. met een zelfgebouwde wrij-
vingsmachine) en ging vervolgens werken 
bij het ITC. In die tijd, begin jaren 70 van de 
vorige eeuw, bestond Ingenieursgeologie 
nog niet zo erg in Nederland, in 1975 werd 
David Price als eerste hoogleraar in het vak 
benoemd aan de TU Delft. Met hem heeft 
Rengers, vanuit het ITC, een grote bijdrage 
geleverd aan het vorm geven van de oplei-
ding. Hij gaf colleges Rock Mechanics en 
Ingenieursgeologische luchtfoto-interpre-
tatie aan Mijnbouwstudenten, zette met 
Price een gezamenlijk TU-Delft - ITC MSc-
programma Ingenieursgeologie op en bege-
leidde als Universitair Hoofddocent in Delft 
promovendi van het ITC. En in 1974 was hij 
één van de oprichters van de Ingeo-kring 
van het KNGMG. Naast zijn vaktechnische 
werk aan met name helling(in)stabiliteit, loopt 
er een rode draad van onderwijs(verbetering), 
training, kennis delen, beter aansluiten op 
de (vragen uit de) praktijk, door Rengers’ 
loopbaan. Als vice-rector transformeerde hij 
eind vorige eeuw het ITC-onderwijssysteem 
van een ‘verzameling losse cursussen’ tot een 

gestroomlijnd modulair systeem waarin het 
aanbod vanuit de vele verschillende discipli-
nes goed op elkaar aansluit. 

ILWIS
Het ITC, dat sinds 2010 als Faculty of Geo-
Information Science and Earth Observation 
ITC deel uitmaakt van de TU Twente, werd  
in 1950 als International Training Centre for 
Aerial Survey opgericht om cursussen carto-
grafie en luchtfotografie te geven aan stu-
denten uit ontwikkelingslanden. In de loop 
van de jaren zijn de opname- en dataver-
werkingstechnieken spectaculair veranderd, 
maar het kijken naar de aarde ‘van buitenaf’ 
is core business gebleven. Zo ook de samen-
werking met andere landen. Rengers was 
betrokken bij een groot aantal buitenlandse 
projecten, zoals in Midden en Zuid-Amerika, 
samen met de UvA, UU en de TU Delft en 
gefinancierd door Unesco. Het project 
omvatte training van lokale specialisten in 
Hazard Mapping inclusief de ontwikkeling 
van passende onderzoeksmethodes en een 
module cartografie met veldwerk. “Veldwerk 
is belangrijk”, zegt Rengers, “bij de ITC 
opleidingen is er speciale aandacht voor. Als 
je een (geologische) kaart maakt gebaseerd 
op ruimtebeelden, moet je in het veld chec-
ken wat die waard is.” Met de opkomst van 
GIS-technologie is het ITC in 1984 begonnen 
met de ontwikkeling van ILWIS, het Integra-
ted Land and Water Information System, een 
software pakket dat numerieke beeld analy-
se kan toepassen op grote hoeveelheden 
data om satellietbeelden en kaartinformatie 
met elkaar te matchen. Sinds 2007 is het 
een open source programma. Rengers: “Als 
je alle factoren – vegetatie, regenval, geo-
logie, geomorfo logie, (oriëntatie van) land-
vormen – met elkaar combineert kun je een 
optimale inschatting maken van risico’s als 
b.v. landverschuivingen.” 
Niet alleen de analyse van risico’s is belang-
rijk, de volgende stap is het risicomanage-
ment. Wat is het effect van een natuurramp 
voor de mensen in de omgeving? Met een 
groeiende wereldbevolking en de daarmee 
samenhangende, steeds verder gaande 
bebouwing van allerlei ongeschikte locaties 
neemt de kwetsbaarheid voor natuurrampen 
alleen maar toe.

Chengdu
Geohazard en risk-assessment en -manage-
ment, het zijn de speerpunten van het 

Niek Rengers met de oorkonde, geflankeerd door zijn dochters en prof. Huang Runqiu, directeur van 

het State Key Laboratory for Geo-hazard Prevention and Geo-environment Protection (SKLGP) van de 

Chengdu University of Technology (CDUT)
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helft ten gevolge van aardverschuivingen.  
In een seismisch onrustige omgeving is er 
vaak veel los materiaal dat iedere keer weer 
makkelijk in beweging komt. “Alleen aan de 
natuur zie je nu nog dat er iets gebeurd is”, 
vertelt Rengers. “Alles is weer herbouwd,  
in een soort wedstrijd tussen alle Chinese 
provincies die ieder een sector van het ver-
woeste gebied toegewezen kregen om de 
schade te herstellen.” Cynisch genoeg, 
maar wel heel begrijpelijk, leidt een derge-
lijke ramp ook tot een verhoogde weten-
schappelijke interesse voor gerelateerde 
fenomenen. Niek Rengers heeft er aan  
kunnen bijdragen dat twee studenten uit 
Chengdu een promotieonderzoek bij het 
ITC kunnen doen. Eén van hen, Xuanmei 
Fan, is al gepromoveerd; zij bestudeerde 
een groot aantal rivierafdammingen die het 
gevolg waren van aardverschuivingen en 
zette een methodiek op om oorzaken en 

gevolgen in kaart te brengen. Zulke dam-
men kunnen tot 200 m hoog zijn, wat gaat 
er gebeuren? De rivier achter de dam stijgt, 
gaat hij over de dam heen, gaat water onder 
de dam door (piping), breekt de dam door, 
wanneer, wat is het gevolg downstream, 
welke maatregelen moeten en kunnen er 
genomen worden? Als je inzicht hebt in de 
factoren die een rol spelen kun je potentieel 
gevaarlijke situaties inventariseren en snel-
ler reageren. De tweede promovendus 
onderzoekt debris flow hazards, het gevaar 
van debris flows die ontstaan als los mate-
riaal dat op hellingen is blijven liggen na een 
aardbeving alsnog in beweging komt na bij-
voorbeeld zware regenval. Hij zet moderne 
middelen in: met een drone maakt hij 
gedetailleerde hoogtekaarten van ‘verdach-
te’ catchments en inventariseert hij het 
materiaal op de hellingen. 

Wereldberoemd
En dan nu dus die belangrijke Chinese prijs 
voor Rengers. Hij was verrast door de omvang 
en ‘zwaarte’ van de uitreiking. “Het was een 
indrukwekkende bijeenkomst, waar ook een 
groot aantal ‘binnenlandse’ prijzen werd uit-
gereikt. De ‘first class’ binnenlandse prijswin-
naars en wij, de acht buitenlanders, werden 
eerst in een aparte zaal gefeliciteerd door de 
president, de premier en de vice-premier, en 
daarna was in de Grote Hal van het Volk de 
met militaire precisie georganiseerde uitrei-
king van de oorkondes. Een en ander moest 
de dag tevoren gerepeteerd worden, maar dat 
heeft een plaatsvervanger voor mij gedaan. 
Het leverde een vrolijke avond op toen hij mij 
in het hotel het protocol kwam leren.”
Rengers blijft bescheiden. “Ik ben nu wereld- 
beroemd in Enschede” zegt hij, en hij moet 
er zelf een beetje om lachen. In de regiona-
le krant Tubantia verscheen een artikel over 
hem, en ook op Radio 1 was hij te horen. 
“Mensen die ik in een heel andere hoeda-
nigheid ken, van vrijwilligerswerk, uit de 
politieke partij, weten nu wat ik doe. Dat 
zijn leuke reacties.”

Frederique van Schijndel

instituut in China waar Niek Rengers mee 
samenwerkt. Rengers: “Van 2002 tot 2006 
was ik president van de IAEG, de Internati-
onal Association for Engineering Geology 
and the Environment. In 2006 werd ik uit-
genodigd door de Chinese National Group 
van de IAEG voor een aantal lezingen in 
Beijing en Chengdu. Men was historisch 
vooral op Rusland georiënteerd geweest, 
maar wilde nu meer aansluiting zoeken bij 
de internationale gemeenschap. Na dat 
bezoek kreeg ik van Chengdu de vraag of  
ik hen kon ondersteunen bij het leggen van 
contacten in het buitenland, het begeleiden 
van publicaties, het opzetten van symposia, 
kortom bij allerlei activiteiten die samen-
werking van Chinese wetenschappers met 
de internationale vakwereld kunnen ver-
beteren. Er zijn cultuurverschillen die in  
de weg staan, hoe schrijf je b.v. een goede 
wetenschappelijke publicatie, de ideeën 
daarover zijn in China anders dan hier. In 
verschillende situaties kan ik een brugfunc-
tie vervullen en helpen bij problemen. Bij 
het feitelijke onderzoeksprogramma ben  
ik niet betrokken, maar doordat ik in de 
wetenschappelijk raad van het instituut zit 
kan ik nog wel eens een suggestie doen.” 

Promovendi
In 2008 vond in de omgeving van Chengdu 
een grote aardbeving plaats. De stad ligt 
niet ver van de oostelijke bocht van het 
Himalaya-gebergte en door beweging langs 
een van de N-S-breuken werd een strook 
van 30 km aan weerszijden van de breuk 
over een lengte van 200 km totaal verwoest. 
Er vielen 80.000 doden, waarvan zeker de 

Het State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geo-environment Protection. De universiteit van 

Chengdu is meer dan 50 jaar geleden door Rusland opgericht als aardwetenschappelijke universiteit.

Voorbeeld van een aardverschuiving in Szechuan, die op twee plaatsen (geel omlijnd) de waterloop 

blokkeert. Illustratie uit: ‘Understanding the causes and effects of earthquake-induced landslide dams’ 

by Xuanmei Fan, PhD thesis ITC, TU Twente, september 2013.
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.vu  |  Kwartair: het enige tijdvak met zijn eigen geologen

Ronald van Balen – Bijzonder hoog-
leraar Kwartairgeologie van Nederland

Het tijdvak het Kwartair mag slechts een steensplinter in maat zijn vergeleken met zijn grote 

geologische ‘broers’, het is wel het enige tijdvak dat steeds groter wordt en zijn eigen geologen 

heeft. Met zijn inaugurele rede ‘Bewogen verleden’, uitgesproken op 6 februari jl. aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam, is Ronald van Balen buitengewoon hoogleraar Kwartairgeologie van 

Nederland geworden. In deze functie werkt hij ook bij TNO – Geologische Dienst Nederland. 

Langs de Huang Shui, omgeving Xining (China). Dikke, grindige terrasafzettingen met daarop overstromingsvlakte sedimenten (rood gekleurd door her-

werkte bodems, met grindige inschakelingen), overgaand in een in-situ loess-paleosol sequentie.



maart 2015   Geo.brief    11

Opgegroeid in de Noordoostpolder – wijds, 
plat en saai– hebben Schokland en Urk, de 
enige twee plekken die het monotone land-
schap doorbreken, de belangstelling voor 
de geologie bij Van Balen gewekt. Beide 
voormalige eilanden weerspiegelen een 
deel van de Kwartaire geschiedenis die zo 
kenmerkend is voor Nederland: een land-
schap gevormd door ijstijden (Urk is een 
keileembult) en de Holocene zeespiegel-
stijging na de laatste ijstijd (Schokland is 
een veeneiland). In de bodem, uit het zicht, 
zijn sporen te vinden van prehistorische 
bewoning. En daarvoor verantwoordelijk is 
een ander karakteristiek fenomeen van het 
Kwartair: de Mens. 

Tektoniek en hydrologie
Van Balen studeerde geologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en specialiseerde 
zich tot structureel geoloog, ver weg van de 
landschapsvormen van de IJsselmeerpolders. 
Hij promoveerde aan de VU bij Sierd Cloe-
tingh op bekkenmodellering, maar kreeg als 
postdoc de kans om zijn structurele kennis 
te combineren met geologische processen 
aan het aardoppervlak. 
Van Balens belangstelling voor de relatie 
tussen de diepere ondergrond en opper-
vlaktefenomenen is duidelijk terug te vinden 
in een van zijn recente projecten: het 
opgraven van de Peelrandbreuk bij Bakel 
(omgeving Helmond) eind vorig jaar (zie 
Geo.brief 1, 2015). “Het graven van de sleuf 
heeft veel publiciteit gekregen, wat goed  
is voor de bekendheid van het vakgebied. 
De breuk is onderzocht op zijn verplaat-
singsgeschiedenis. Een belangrijk kenmerk 
van de Peelrandbreuk is ook dat hij slecht 
waterdoorlatend is; langs het breukvlak zit 
versmeerd fijnkorrelig zand en klei, wat 
ervoor zorgt dat het water er niet makkelijk 
door kan. De grondwaterstand in het hoge 
blok is daardoor 2 meter hoger dan in het 
lage blok. Tijdens het opgraven is de breuk 
doorgestoken, maar het gat is weer dicht-
gesmeerd met klei toen de sleuf werd 
dichtgegooid. Die plek wordt nu gemonitord 
om te kijken of het gat zich vanzelf dicht 
door neerslag van ijzeroer. Boeren die de 
Peelrandbreuk in hun akker hebben, moeten 
namelijk zo eens in de vijf jaar diepploegen 
om de bodem rond de breuk goed water-
doorlatend te houden. Mogelijk heeft dat 
te maken met de vorming van ijzeroer in de 
bodem. De sleuf is weliswaar dicht, maar 
het onderzoek gaat door. In samenwerking 
met de universiteit van Aken gaat er deze 
zomer een geofysisch onderzoek uitgevoerd 
worden. Bovendien gaan VU-studenten 
werken aan een detailkartering van de breuk, 
en in een ander studentenproject wordt 
onderzoek gedaan naar de geschiedenis  
van klimaatverandering geregistreerd in de 
korrelgroottes van de verzette dekzand-
afzettingen.”

Klimaat
Tijdens eerder onderzoek aan breuken bleek 
er een interessante relatie te zijn tussen 
klimaatverandering en aardbevingen. Van 
Balen: “Tijdens de aardbeving van Roermond 
in 1992 heeft er aan het aardoppervlak geen 
verplaatsing langs de breuk plaatsgevonden, 
maar er zijn toen wel zandvulkanen waarge-
nomen. Deze ontstaan doordat er tijdens 
een aardbeving zandkorrels dichter op 
elkaar gestapeld worden dankzij het schud-
den van de grond. Het overtollige poriën-
water ontsnapt samen met zand naar boven, 
naar het aardoppervlak. Bij onderzoek aan 
breuken in Limburg zijn fossiele zandvul-
kanen gevonden. De aardbeving die daar 
verantwoordelijk voor was, is gedateerd op  
15 duizend jaar geleden. Collega’s uit België 
en Duitsland hebben ook aanwijzingen 
gevonden dat er rond de 15 duizend jaar 
geleden een periode van aardbevingen 
geweest moet zijn. Deze ouderdom komt 
overeen met de periode dat de ijskappen 
van de laatste ijstijd aan het afsmelten 
waren. De aardbevingen kunnen verklaard 
worden door effecten van glacio-isostasie: 
tijdens de maximale uitbreiding van het 
landijs waren Scandinavië en Groot-Brittan-
nië grotendeels bedekt met ijs. Door het 
gewicht van het ijs werd de aardkorst daar 
naar beneden geduwd. Het gebied dat voor 
het landijs lag, bijvoorbeeld Nederland, 
werd juist omhoog geduwd. Met het terug-
trekken van het ijs, daalde de ondergrond 
die ijsvrij was gebleven en kwam het gebied 
dat onder het ijs gelegen had juist omhoog. 
De herverdeling van krachten in de aard-
korst die hier het gevolg van was moet aan-
leiding hebben gegeven tot aardbevingen. 
Deze hypothese is een paar jaar geleden 
nog eens bevestigd toen er een gaslei-
dingsleuf in het IJsseldal open lag, waarin 
de mooiste en meest spectaculaire zand-
vulkanische verschijnselen te zien waren, 
samen met een fenomenaal patroon aan 
breukjes en plooien. Al deze structuren zijn 
te verklaren door een aardbeving die onge-
veer 12 duizend jaar geleden in dat gebied 
moet hebben plaatsgevonden, omdat de 
zandvulkanen door gedateerde veenlagen 
heen snijden”.

Vuurstenen werktuigen
Binnen de nieuwe leerstoel wordt ook geo-
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Zo 
wordt er onder andere samengewerkt met 
archeologen van de Universiteit Groningen 
en de stichting STONE in een onderzoek 
aan vuurstenen werktuigen die gemaakt zijn 
door de meest noordelijke Neanderthalers. 
Zij leefden tijdens de laatste ijstijd op de 
keileemruggen van Drenthe. Van Balen: 
“Wij willen weten waarom de voorwerpen 
juist op die plekken gevonden zijn en wij 
gaan in kaart brengen hoe groot de kans is 
dat er op een bepaalde plek archeologische 

voorwerpen kunnen liggen. Een ander onder- 
zoek, dat op de VU wordt uitgevoerd in 
samenwerking met archeologen van de VU, 
universiteit Leiden en het Nieuw Land 
Museum in Lelystad, richt zich op vuurstenen 
voorwerpen in gestuwde afzettingen in de 
Utrechtse Heuvelrug. De werktuigen die in 
het zuidelijk deel van de heuvelrug gevon-
den zijn (omgeving Rhenen), zijn groter dan 
de werktuigen in het noordelijk deel (Soes-
terberg en het Gooi). Dat is verklaarbaar, 
want de vuursteen is door de Maas uit 
Zuid-Limburg naar het stuwwallengebied 
getransporteerd, en hoe verder je van die 
bron komt, hoe fijner het sediment, in dit 
geval hoe kleiner de stukken vuursteen die 
de mens-achtigen konden gebruiken. Een 
vraag die we hier ook proberen te beant-
woorden, is of de werktuigen ook voor-
komen in de stuwwal in de ondergrond  
van Almere, die in wezen het verlengde  
is van de Utrechtse Heuvelrug.”

Maasterrassen
De Maas is voor Van Balen niet alleen een 
transporteur van vuursteen geweest. In het 
verleden werkte hij al eens aan de Maas-
terrassen. Op dit moment werk hij samen 
met onder andere Utrechtse collega’s aan 
onderzoek naar de relatie tussen de mean-
ders van de Maas en de breuken waar zij 
overheen stroomt. Rivierenonderzoek doet 
hij ook in China (Gele Rivier) en in Suriname, 
en wil hij graag weer voortzetten aan de 
Spaanse rivieren de Ebro en de Segura. Ver-
der doet hij onderzoek aan glaciale afzet-
tingen en aan permafrost. Van Balen: “Dat 
is het mooie van Kwartairgeologie. Het is 
een tak van aardwetenschappen die veel 
deelonderwerpen omvat. Het is een specia-
lisatie die heel geschikt is voor iemand die 
in veel dingen geïnteresseerd is”.

Aukjen Nauta

Discussie in het veld met een collega uit Lanzhou 

(China). Op de achtergrond grindige- en zandige 

terrasafzettingen van de Gele Rivier.
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Fundamenteel onderzoek behoort grenzen te 
verleggen. Vening Meinesz’ onderzoek, uit-
gevoerd in de periode tussen beide wereld-
oorlogen was – letterlijk en figuurlijk – grens-
verleggend. Het door hem ontworpen, uit 
meerdere slingers samengestelde, slinger-
apparaat maakte het hem mogelijk om op zee 
gravimetrisch onderzoek te verrichten. Dit 
stelde hem in staat om de vorm van de aarde 
en haar afwijkingen ten opzichte van het the-
oretische ideaal nauwkeurig te bepalen. Die 
informatie is politiek belangrijk gebleken – 
sommige landsgrenzen zijn opnieuw vastge-
steld – maar heeft ook grenzen gesteld aan 
speculatie en intuïtie over geologische pro-
cessen, met name de (on)mogelijkheden van 
‘continental drift’. Bovendien waren zijn 
expedities een enorme publiekstrekker. Op 
de index van Bekende Nederlanders van de 
‘De Haagsche Post’ in 1939 stond Vening  
Meinesz op de vijfde plaats, na industriëlen 
als Philips en Nobelprijswinnaars als Debije.

Meerdere slingers
Vening Meinesz – zoon van een burgemees-
ter (Rotterdam en Amsterdam) – kwam in 
1910 als pas afgestudeerd civieltechnisch 
ingenieur in dienst van de Rijkscommissie 
voor Graadmeting en Waterpassing. Hij 
kreeg de opdracht om bij astro-geodetische 
plaatsbepalingen (waar astronomische 
waarnemingen gekoppeld worden aan 
metingen op het aardoppervlak) de aard 
van het zwaartekrachtveld te bepalen, en 
daaruit de richting van de geldende verticaal, 
de schietloodrichting. Omdat slingeren een 
vertraagde vorm van vallen is, zou de slin-
gertijd van een enkelvoudige slinger deze 
informatie kunnen verschaffen, ware het 
niet dat er in Nederland storingen van ver-
schillende aard voorkomen die een onge-

.promotie | Felix Andries Vening Meinesz (1887–1966) 

Onderzoeker van 
aardvorm en –functie

Felix Andries Vening Meinesz

Geoloog Theo van Hengel (1940) promoveerde op 22 oktober 2014 aan  
de Universiteit Leiden op zijn onderzoek over Felix Andries Vening Meinsz. 
Vening Meinesz verrichtte baanbrekend onderzoek naar de zwaartekracht 
van de Aarde en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
theorie van de platentektoniek.

stoorde slingering doorkruisen. Vening 
Meinesz wist evenwel een slingerapparaat 
te construeren en te perfectioneren met 
meerdere slingers, waarmee de bezwaren 
van metingen met een enkele slinger  
grotendeels konden worden opgelost.
De eerste experimenten met het nieuwe 
toestel op zee (op een stoomschip) verliepen 
teleurstellend, maar Vening Meinesz kreeg 
– serendipitair – de kans, dankzij de nauwe 
connecties tussen zijn werkgever en de 

Koninklijke Marine, om metingen te ver-
richten in een ondergedoken, elektrisch 
voortgestuwde duikboot. De bereidheid 
van de Marine om met Vening Meinesz 
‘Immer Omlaag’ te gaan – in weerwil van 
diens familiedevies ‘Nunquam Deorsum’ 
(‘Altijd Omhoog’) – had twee redenen. 
Enerzijds voelde de marineleiding de nood-
zaak om haar imago te verbeteren, de  
ontwerp-Vlootwet werd in 1923 verworpen, 
anderzijds gingen de door Vening Meinesz 
gewenste waarnemingsomstandigheden 
uitstekend samen met de trainingseisen 
voor duikbootbemanningen. 
Met name de expedities met duikboot K XIII 
in 1926/27 en 1929/30 naar de overzeese 
koloniën zijn van groot wetenschappelijk 
belang gebleken. De verfilming van de 
expeditie met de K XVIII in 1934/35 bracht 
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hoeksmeting uit tussen astronomisch 
bepaalde referentiepunten. Maar tussen  
de geometrisch en astronomisch bepaalde 
afstanden zat een discrepantie die steeds 
groter werd dichter bij de Himalaya, zij het 
minder dan verwacht in het licht van de 
totale massa van dat bergmassief. Airy 
(1801–1892) verklaarde dit door partiële 
compensatie: de korst onder een gebergte 
zou dikker zijn en het zwaardere mantel-
materiaal wegdrukken. Pratt (1809–1871) 
echter veronderstelde dat hoe hoger een 
gebergte, des te lager het soortelijke 
gewicht van het gesteente waaruit het 
gebergte was opgebouwd. Hij ging ervan uit 
dat het grensvlak tussen mantel en korst op 
enige diepte parallel aan de geoïde liep en 
een gebergte dus geen ‘wortels’ heeft, 
zoals Airy dacht. Beider uitgangspunt – een 
lokale evenwichtsituatie – breidde Dutton 
(1841–1912) in 1878 uit tot een voor de 
gehele aardkorst geldende, isostatische 
evenwichtstoestand. Maar hard bewijs was 
er voorlopig nog niet.
Met zijn duikbootmetingen vanuit Den  
Helder ‘om de Oost’ (1923) en ‘om de West’ 
(1926) kreeg Vening Meinesz als eerste de 
beschikking over een de aarde omsluitende 
keten van mariene zwaartekrachtgegevens. 
Daaruit bleek dat er in de oceanen nauwe 
stroken voorkomen met negatieve afwijkin-
gen (massa-tekorten) en uitgestrekte velden 
met (geringe) massa-overschotten, maar dat 
het gewogen gemiddelde der afwijkingen 
praktisch nul is en er dus – tenminste op 
het Noordelijk Halfrond – een isostatische 
evenwichtstoestand heerst. Voorts kon 
Vening Meinesz de Internationale Zwaarte-
krachts Formule aanscherpen. Hij leidde in 
1928 de naar hem genoemde formules af, 

die de schietloodafwijking en afstand tot de 
geoïde uit de zwaartekrachtsanomalie kun-
nen bepalen. De ‘inverse Vening Meinesz 
formules’ spelen nu een rol in de satelliet-
altimetrie als hoogteverschillen met een 
lange golflengte in dichtheidsverschillen 
moeten worden omgezet.

Tectonofysica
Tijdens de expedities met de K XIII (1927, 
1929–1930) ontdekte Vening Meinesz dat  
er in de Indische Archipel nauw-omsloten 
zones voorkomen met een groot zwaarte-
krachtstekort die in de zeebodemtopo-
grafie nauwelijks zichtbaar zijn (de ‘Minus’-
zone, later Vening Meineszgordels genoemd). 
Hij concludeerde dat hier lichtere aardkorst 
diep in het zwaardere mantelgesteente 
moest zijn geplooid en door opvulling het 
karakter van een geosynclinaal had gekre-
gen. Deze overweging leidde tot verder 
onderzoek naar de elasto-plastische eigen-
schappen van de betreffende gesteenten.
Dat de oceaanbodem een ruwe bodem-
topografie heeft, was voor Vening Meinesz 
reden om aan te nemen dat oceanisch 
gesteente minder plastisch was dan door 
Wegener (1880–1930) werd verondersteld 
in zijn Continental Drift theorie. Wegener 
liet de continenten als “ijsbergen door de 
wind in stilstaand water (de oceaanbodem) 
voortbewegen”. [Hetzelfde argument 
gebruikte Vening Meinesz later – vanaf 1951 
– tegen het idee van Hess (1906–1969) van 
een recente opening van de Atlantische 
Oceaan.] Maar Vening Meinesz sloot elasto-
plastische vervorming van de aardkorst 
onder invloed van grote horizontale com-
pressie gedurende langere tijd niet uit. 
Uit het verloop van de post-glaciale oprij-

Het slingerapparaat van Vening Meinesz (het Gouden Kalf) met links op het kastje de opnameapparatuur.

de regering de welkome publiciteit om het 
te lang opgehouden programma van vloot-
bouw door te zetten en lanceerde Vening 
Meinesz als Bekend Nederlander. De symbi-
otische relatie tussen Regering, Marine, 
Wetenschap en Industrie – Vening Meinesz’ 
slingerapparaat was als standaard marien-
gravimetrisch instrument inmiddels in pro-
ductie genomen – lijkt in een notendop  
de voorloper van het (politiek)-militair-
industrieel complex, zoals dat vanaf de 
Tweede Wereldoorlog tot wasdom kwam.  
In de Verenigde Staten, waar Vening Meinesz’ 
onderzoek al vroeg navolging vond, werden 
verscheidene marien-geofysische instituten 
opgericht.
Aldus werd gedurende het Interbellum – 
toen overheidsbemoeienis met wetenschap 
zonder direct maatschappelijk nut nog 
ongewoon was – de transitie gemaakt van 
de 19de eeuwse, multidisciplinaire, groots 
opgezette oceanografische ‘one-off’ expe-
dities naar sequentieel, programmatisch 
uitgevoerd marien-geofysisch onderzoek. 
Vening Meinesz’ instrumentale en procedu-
rele innovaties op marien-gravimetrisch 
gebied hebben geleid tot nieuwe inzichten 
op geodetisch en tectonofysisch gebied  
en, als onvermoede ‘bijvangst’, een beter 
inzicht gegeven in de golfbeweging van 
oceaanwater.

Geodesie
In de 17e eeuw concludeerde Newton 
(1642–1727) dat de aarde – een roterende 
bal van losse deeltjes – onder invloed van 
middelpuntzoekende en middelpuntvlie-
dende krachten de vorm had van een aan 
de polen afgeplatte bol, een omwentelings- 
ellipsoïde met een cirkel als equatoriale 
doorsnede. Een vijftigtal jaren later leidde 
Clairaut (1713–1765) een relatie af tussen 
aslengten, de zwaartekracht aan de polen 
en aan de evenaar, en de afplatting van de 
aarde. Over de waarde van die parameters 
was nauwelijks iets bekend. Gauss (1777–
1855) was de eerste die een definitie van de 
‘vorm van de aarde’ gaf: een geoïde, zijnde 
“het equipotentiaaloppervlak van de aarde 
op gemiddeld zeeniveau, onverstoord door 
getijden van welke origine ook, veranderin-
gen in temperatuur, druk etc.” Een opper-
vlak immer loodrecht op de richting van de 
zwaartekracht. Omdat de gradiënt van deze 
potentiaal overeenkomt met de versnelling 
van de zwaartekracht, moest het mogelijk 
zijn om het geoïdale oppervlak langs gravi-
metrische weg te bepalen. Maar dan moest 
zo’n gravimetrisch oppervlak tot een wis-
kundig oppervlak worden herleid. Dat 
gebeurde in de Internationale Zwaarte-
krachts Formule, met als resultaat een  
referentie-ellipsoïde, die de geoïde raakt  
of zo dicht mogelijk benadert.
Gebaseerd hierop voerde de Britse regering 
halverwege de 19e eeuw in India een drie-
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zing van Scandinavië haalde Vening Meinesz 
informatie over de viscositeit van de ondiepe 
mantel en de snelheid van de onderstroom. 
Hij concludeerde dat het ondiepe mantel-
gesteente plastischer was dan toen door 
Jeffreys (1891–1989) werd aangenomen en 
berekende een gemiddelde snelheid die 
aardig overeenkwam met de gemiddelde 
snelheid die Wegener had berekend voor 
het uiteendrijven van delen van Gondwana 
sinds het Carboon.

Geodynamica
Tijdens het Symposium over Continental 
Drift (1926) opperden Van Waterschoot van 
der Gracht (1873–1943) en Holmes (1890–
1965) een alternatief voor Wegeners drift-
mechanisme: een model waarin continen-
ten “als ijsbergen door een onderstroom 
worden voortbewogen”. Zo’n onderstroom 
in de mantel zou kunnen ontstaan door 
contrasten in warmteontwikkeling onder 

continenten en oceanen. Een oprijzende 
convectiepluim onder continenten zou de 
relatief hoge ligging van continenten kunnen 
verklaren en de lage ligging van oceaan - 
bekkens, met de ‘Minus’-zone als exponent.
Maar dit nogal speculatieve idee – dat  
ook Vening Meinesz aansprak – moest wel 
worden hard gemaakt. Daarom ging Vening 
Meinsz bij de geoloog Umbgrove (1899–
1954) te rade. In diens visie, verwoord in 
“Pulse of the Earth” (1942), zou de plasti-
sche aardmantel ooit geheel omsloten zijn 
geweest door een ‘steenschaal’ of korst, 
die door afwisselende perioden van rek en 
compressie, gegenereerd door de “hartslag 
van de aarde”, onder de oceanen verdund 
en onder de continenten verdikt was. Ana-
loog daaraan is Vening Meinesz’ idee van een 
afwisseling van opwaartse en neerdalende 
convectiestromen onder de continenten. 
Tijdens lange perioden van rust zou een 
heraanpassing van de warmte- en dicht-
heidhuishouding in de mantel plaatsvinden. 
Een dalende stroming in de mantel aan een 
continentrand zou de vorming van een geo-
syncline bevorderen, terwijl een stijgende 
stroming daar tot gebergtevorming zou  
leiden. Umbgrove dacht dat de huidige ver-
spreiding van Boven-Carbonische glaciale 
afzettingen in India, Zuid-Afrika en Zuid-
Amerika kon worden verklaard uit een rota-
tie van 70˚ langs de 90° Oosterlengte meri-
diaan van de ‘steenschaal’. Rotatie van een 
stijve, afgeplatte bolschil moest – zo rede-
neerde Vening Meinesz – tot een netwerk 
van schuifspanningsbreuken leiden, waarin 
hij de contouren van de continentranden 
meende te herkennen. Umbgrove’s idee en 
Vening Meinesz’ ‘experimentele’ bevestiging 
overtuigden Vening Meinesz van convectie-
stroming als causaliteit.
De onevenwichtige verdeling van de conti-

nenten – voornamelijk op het Noordelijk 
Halfrond – en oceanen – voornamelijk op 
het Zuidelijk Halfrond – was voor Vening 
Meinesz een van de redenen om met de  
K XVIII op het Zuidelijk Halfrond een keten 
van zwaartekrachtmetingen te doen. Hij was 
ervan overtuigd dat de aarde als homogeen 
lichaam was begonnen met een eencellige, 
toroïde convectiestroming, die uiteindelijk 
leidde tot de huidige tripartitie in kern, 
mantel en korst. Daarna zouden mogelijk 
een tiental primaire en talloze secundaire 
cellen gevormd zijn die hun bijdrage zouden 
hebben geleverd aan de vorming van het 
huidig reliëf van de lithosfeer. Met een  
sferisch-harmonische analyse van het uit-
wendig reliëf van de lithosfeer probeerde 
Vening Meinesz zijn en Umbgroves ideeën 
over de evolutie van de Aarde te onder-
bouwen.
Vening Meinesz had een duidelijke neiging 
tot mathematisering van geologische proces-
sen. Hij deed zijn metingen in een periode 
waarin kwalitatieve redeneringen de kwanti-
tatieve analyse gemakkelijk overschaduw-
den, want er was een gebrek aan relevante, 
concrete gegevens. Het is dan ook niet ver-
rassend dat zijn ideeën later onderuit zijn 
gehaald. Maar hij is en blijft de pionier die 
met beperkte middelen, maar met grote 
voortvarendheid en vernuft de (mariene) 
geofysica op de kaart heeft gezet. Het pro-
ject “Gravity Expeditions at Sea” over de 
onderzoeken van Vening Meinesz (Geobrief 7, 
nov. 2014) verdient dan ook alle steun!

Theo van Hengel

Van Hengels proefschrift “The Diving Dutchman : het marien-
gravimetrisch onderzoek van F.A. Vening Meinesz (1887-1966)” 
is te downloaden via (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/ 
1887/29333)

Bemanning en Vening Meinesz aan boord van  

de O 13 in 1932.  |  www.dutchsubmarines.com

Op vrijdag 13 februari was er op de 
Vrije Universiteit Amsterdam een 
zeer geslaagde Aardwetenschappelij-
ke Loopbaandag. ’s Ochtends bleek 
uit de lezingen hoe gevarieerd de 
carrièremogelijkheden voor aardwe-
tenschappers zijn. Lucia van Geuns, 
voorzitter van het KNGMG, leidde aan 
de hand van een aantal stellingen  
de discussie over maatschappelijk 
gevoelige geo-onderwerpen, zoals 
de winning van schaliegas. ’s Middags 
waren er workshops en de stands 
van bedrijven, instellingen en vereni-
gingen werden de hele dag druk 

Succesvolle Aardwetenschappelijke Loopbaandag 2015

studenten

bezocht. Een van de workshops werd 
gegeven door René Sterk van RSC 
Mining in Nieuw-Zeeland. Derde jaars 
Riemer Stelwagen (aardwetenschap-
pen VU) woonde de workshop bij:

Het eerste deel van de workshop 
vond ik erg droog, omdat er voorna-
melijk gepraat werd over de econo-
mische aspecten van de mijnbouw. 
Gelukkig werd in het tweede deel 
van de workshop de (nuttige) infor-
matie uit de eerst helft toegepast. 
Wij kregen als voorbeeld een hoger 
gelegen gebied in Afrika waar 

gezocht werd naar nieuwe locaties 
voor mijnbouw. Dan blijkt dat je niet 
‘zomaar’ een plek kunt kiezen waar-
van je denkt dat er iets zit en gaan 
graven. Het is een kwestie van 
onderzoek na onderzoek totdat uit-
eindelijk naar voren komt of de  
locatie rendabel is of niet. Jammer 
genoeg was de locatie uit het voor-
beeld niet rendabel, maar het gaf 
een goed beeld van de verschillende 
aspecten van mijnbouw in de prak-
tijk. René Sterk gaf ook duidelijk aan 
dat de mijnbouw een wisselvallige 
tak van industrie is. De prijzen van de 

grondstoffen kunnen sterk wisselen 
en daarmee de zekerheid van een 
baan.
Ik vond de workshop erg interessant 
en nuttig, en het heeft mij aan het 
denken gezet over de mogelijkheden 
voor de mijnindustrie voor mij per-
soonlijk. Het is wel belangrijk je te 
realiseren dat er veel toewijding 
nodig is om werk te vinden en aan 
het werk te blijven in een industrie 
die zo sterk afhankelijk is van de  
prijs van de grondstoffen.
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De ministeries van Infrastructuur en Milieu 
en van Economische zaken hebben daar-
voor het programma STRONG opgezet,  
dat in feite twee onderdelen omvat: een 
breed programma Bodem en Ondergrond 
en een (Rijks) Structuurvisie Ondergrond. 
Beide departementen werken daarbij nauw 
samen met decentrale overheden (Unie van 
Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, 
Vereniging Nederlandse Gemeenten), maat-
schappelijke organisaties en het bedrijfs-
leven. 
Waar de bovengrond vanouds werkterrein  
is voor sociaal geografen en ruimtelijke 
ordenaars, behoorde de ondergrond tot 
voor kort tot het domein van voornamelijk 
technici en geologen. Daar komt in snel 

.visie  |  STRONG: Structuurvisie Ondergrond

Voor een duurzaam, veilig en efficiënt 
gebruik van de ondergrond

Het wordt steeds drukker in de ondergrond en om optimaal gebruik 
te kunnen maken van die ruimte is afstemming nodig tussen functies 
van de ondergrond en die van de bovengrond, en tussen alle 
belanghebbenden.  

tempo verandering in. Door toenemend 
gebruik van de ondergrond is er behoefte 
aan ruimtelijk beleid. Daarnaast worden 
ook burgers zich meer en meer bewust van 
de gevolgen die ondergrondse activiteiten 
kunnen hebben voor hun leefomgeving.  
De Rijksoverheid sluit aan bij die bewust-
wording met het programma STRONG,  
dat vier hoofdlijnen kent. 
1)  3D ruimtelijke ordening, boven- en 

ondergronds dus.
2)  Benadering van het watersysteem als een 

samenhangende kringloop.
3)  Ruimtelijke en bestuurlijke afstemming 

voor het gebruik van de ondergrond.
4)  Delen van kennis en informatie met 

betrekking tot bodem en ondergrond.

Ruimtelijke en bestuurlijke  
afstemming
In de toekomst zal het ruimtelijk beleid zich 
steeds meer moeten richten op vierdimen-
sionale ruimtelijke ordening. Het gebruik 
van de bovengrond (2D) zal gelijktijdig en in 
samenhang met de ondergrond (3D) moeten 
gebeuren en er zal moeten worden voorge-
sorteerd op toekomstige ontwikkelingen  
en behoeften (4D). Hierdoor ontstaat een 
toenemende behoefte aan bestuurlijke 
afstemming. Decentrale overheden zullen 
directer betrokken worden bij (de ruimte-
lijke inpassing van) activiteiten in de onder-
grond, met name mijnbouwactiviteiten.  
Zij zullen in toenemende mate gezamenlijk 
invulling moeten gaan geven aan het beheer 
van bodem en ondergrond, met een sterke 
focus op stedelijk grondwaterbeheer.  
Hier ligt een belangrijke relatie met de 
Omgevingswet. Nationale en provinciale 
omgevingsvisies zullen moeten worden  
vertaald naar gemeentelijke bestemmings- 
en beheerplannen.

Boven en ondergrond worden intensief gebruikt. Het is noodzakelijk dat alle activiteiten zorgvuldig op elkaar afgestemd worden.
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zo steeds vaker in de plaats van de energie 
opgewekt uit fossiele brandstoffen.  
De energie zal straks door méér partijen 
worden opgewekt, in lokaal, regionaal en  
Europees verband. Er zal naar verwachting 
behoefte ontstaan aan passende centrale 
en decentrale opslagmogelijkheden en 
intelligente transport- en distributienetten. 
Samen met EZ verkent STRONG de ontwik-
kelingen rondom de toekomstige energie-
voorziening en wordt bekeken wat de  
hiermee samenhangende ondergrondse 
ruimtevraag is. Belangrijk hierbij is dat het 

ministerie van EZ streeft naar een duurzame 
energievoorziening in 2050. Parallel aan 
STRONG werkt het ministerie van EZ samen 
met het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu aan de Structuurvisie Schaliegas,  
die uiteindelijk een integraal onderdeel  
zal worden van STRONG.

Veiligstellen drinkwatervoorziening 
De garantie van een duurzame, openbare 
drinkwatervoorziening is een belangrijk 
speerpunt. Hoewel de kwaliteit van de 
drinkwatervoorziening op dit moment 
ronduit goed is, staat de kwaliteit van het 
drinkwater wel degelijk onder druk. De oor-
zaken? Meststoffen, gewasbeschermings-
middelen, geneesmiddelen en het anders 
omgaan met bodemverontreinigingen (“van 
saneren naar beheren naar gebiedsontwik-
keling”). Zorgen zijn er ook over de moge-
lijke effecten van (nieuwe) activiteiten als 
WKO (Warmte Koude Opslag), geothermie 
en winning van schaliegas. Bij het zeker- 
stellen van de drinkwatervoorziening worden 
ook innovatieve mogelijkheden voor aanvul-
lende zuivering of winning in combinatie 
met (oever)infiltratie in beschouwing 
ge nomen. Tevens dient rekening te worden 
gehouden met een stijgende vraag naar 
drinkwater en moet de levering gegarandeerd 
zijn bij pieken in de vraag , bij incidenten  
en calamiteiten. De Beleidsnota Drinkwater 
stelt dan ook dat het van groot belang is 
om op regionaal niveau strategische voor-
raden aan te wijzen en – indien nodig – 
over te gaan tot ruimtelijke reserveringen 
van grondwatervoorraden op nationaal 
niveau. STRONG onderzoekt de hiermee 
samenhangende ruimtevraag.

Watersysteembenadering centraal
Een duurzaam en efficiënt gebruik van de 
ondergrond vereist dat er bij ruimtelijke 
afwegingen nauwlettend rekening wordt 
gehouden met de eigenschappen van het 
lokale en regionale bodem- en watersys-
teem. Naast de levering van olie, (schalie)
gas, zout en aardwarmte, is het bodem-
watersysteem belangrijk als waterberging, 
voor waterzuivering, ziekte- en plaagregu-
latie, temperatuurregulatie, wordt er voed-
sel geproduceerd en biedt het ruimte voor 
natuur en biodiversiteit. Bovendien bevat 
de bodem de infrastructuur voor gebouwen, 
transport en mobiliteit. Door tijdens de 
planvorming en realisatie rekening te hou-
den met verschillende eigenschappen van 
het bodem- en watersysteem, zoals grond-
waterstromingen en bodemstabiliteit, kan 
schade als gevolg van bodemdaling en 
wateroverlast verminderd worden. Ook 
kunnen we voorkomen dat gronden, die  
in de toekomst van belang zijn voor de  
productie van voedsel en biomassa, onno-
dig opgeofferd worden. Vrijwel alle onder-
grondse activiteiten hebben effect op de 

Zekerstellen energielevering
De Europese energievoorziening verandert 
sterk. We verwachten bijvoorbeeld dat gas, 
warmte-koude opslag en elektriciteit elkaar 
zullen aanvullen. Bij de herinrichting van 
gebieden zullen energiedragers elkaar ver-
vangen. Als het gas- en elektriciteitsnet  
dan slim gekoppeld zijn, kan precies die 
energiedrager worden ingezet waar op dat 
moment behoefte aan is. Tegelijkertijd zal 
er sprake zijn van groei van decentrale en 
duurzame energieopwekking. Zon- en 
windenergie, biogas en aardwarmte komen 

Kabels en leidingen vormen een complexe ondergrondse infrastructuur  |  foto: TNO-GDN



maart 2015   Geo.brief    17

kwantiteit en/of de kwaliteit van het grond-
water. Door grond- en oppervlaktewater  
als één systeem te zien en dat op verschil-
lende schaalniveaus te beschouwen, kun-
nen problemen als wateroverlast en schade 
aan funderingen worden voorkomen en kan 
de watervoorziening voor landbouw en 
natuur beter worden beheerst. 

Ontwikkelen en delen van kennis en 
informatie
Een duurzaam en efficiënt gebruik van 
bodem en ondergrond begint bij het ‘kennen 
van het systeem’. Hoe is de ondergrond 
opgebouwd, hoe werkt het systeem van 
grondwaterstromingen, watervoerende en 
waterkerende lagen en hoe is de ruimtelijke 
verdeling van die systemen. Kortom: wat 
kom je in de ondergrond tegen, niet alleen 
aan te benutten voorraden, maar ook aan 
bodemverontreinigingen, (restanten van) 
funderingen, (oude) kabels en leidingen en 
cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed. 
Betrokken instanties (overheid, bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties) dienen over 
hoogwaardige en voor de praktijk toepas-
bare kennis van de bodem te beschikken. 
Het Rijk wil daarom gezamenlijk met die 
partijen (decentrale overheden en markt-
partijen) werken aan een goede kennis-
infrastructuur waarin drie pijlers centraal 
staan: 
1.  Kennisagenda: wat zijn de (actuele) ken-

nisvragen die beantwoord moeten worden; 
2.  Kennisontwikkeling: het uitvoeren van 

onderzoek via het Kennis- en Innovatie-
programma Bodem en Ondergrond (KIBO);

3.  Kennisdoorwerking: het toegankelijk en 
beschikbaar maken van alle kennis 
(bestaand en nieuw) voor alle belangheb-
benden en bewerkstelligen dat deze ken-
nis doorwerkt in de praktijk van alle dag. 

De invoering van de Basisregistratie Onder-
grond (BRO) is een belangrijk middel om 
deze informatie te delen, maar het Rijk wil 
een Informatiehuis Bodem en Ondergrond 
waarin data, informatie en kennis voor alle 
partijen beschikbaar zal komen. Niet de 
beschrijving van de fysieke toestand van 
bodem en ondergrond is het belangrijkste, 
maar de kennis van processen die zich in de 
ondergrond afspelen: hoe functioneren de 
bodem, ondergrond en (grond)watersyste-
men. Met die informatie kunnen de gevol-
gen van ingrepen in de systemen beter 
voorspeld worden.

In 2015 zal het Kennis- en Innovatiepro-
gramma Bodem en Ondergrond (KIBO) starten. 
De nadruk komt te liggen op vraaggestuurde 
kennisontwikkeling voor een optimale en 
duurzame inzet van de ondergrond. Het 
programma kent zes hoofdlijnen:
•	 Klimaat,	water	en	energie	
•	 Ondergrondse	Infrastructuur	
•	 Circulaire	Economie	

•	 Bodemkwaliteitszorg	
•	 Informatievoorziening	
•	 	Ruimtelijke	inrichting	en	beheer	van	de	

ondergrond 
Het KIBO gaat werken volgens een topsecto-
renaanpak waardoor een betere doorwerking 
van bestaande en nieuwe kennis gerealiseerd 
wordt. Vraagstukken worden aangepakt in de 
vorm van business cases waarbij het initiatief 
ligt bij de maatschappelijke partijen: bedrij-
ven, (de)centrale overheden, kennisinstellin-
gen. Er worden geen calls gelanceerd. 

Een gezamenlijke  
afwegingssystematiek
Op dit moment wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke afwegingssystematiek, die 
leidend moet zijn voor (toekomstige) 
besluiten over activiteiten in de onder-
grond. De systematiek is gebaseerd op 
gezamenlijk vastgestelde beleidsuitgangs-
punten en ordeningsprincipes. Zo wordt 
geborgd dat de verschillende bestuurlijke 
niveaus via een onderling consistente werk-
wijze tot een afweging komen, waarbij 
altijd rekening gehouden wordt met de  
verschillende belangen. Er zal voldoende 
bestuurlijke ruimte zijn om de verschillende 
aspecten te wegen en te waarderen en 
rekening te houden met gebiedspecifieke 
doelstellingen en omstandigheden. De  
systematiek draagt uiteindelijk bij aan de 
transparantie van de gemaakte afweging.

Producten en planning
Eind vorig jaar werd de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD) afgerond voor het 
rijksdeel van de Structuurvisie Ondergrond. 
Hierin staat de uitvoering van de milieuef-
fectenrapportage (plan-MER) beschreven 
voor die activiteiten waar het Rijk primair 

verantwoordelijk voor is: activiteiten met 
betrekking tot de mijnbouwwet en de 
mogelijke reservering van nationale grond-
waterreserves voor de drinkwatervoorzie-
ning. De NRD ligt vanaf 10 februari 2015 
voor 6 weken ter inzage. De uitvoering van 
de plan-MER en de daaraan gekoppelde 
maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MKBA) worden in mei 2015 afgerond. Deze 
producten vormen, samen met uitwerkingen 
van beleidsopgaven door decentrale over-
heden en bestuurlijke afspraken met deze 
overheden en marktpartijen (over bijvoor-
beeld de informatievoorziening), belangrijke 
bouwstenen voor de uiteindelijke ontwerp-
structuurvisie. Het is de ambitie van STRONG 
om deze ontwerp-Structuurvisie Onder-
grond najaar 2015 aan de Tweede Kamer 
aan te bieden.

Douwe Jonkers

projectleider van de Structuurvisie  

Ondergrond (STRONG), bij het  

ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wim Westerhoff

TNO –Geologische Dienst Nederland

Meer weten over STRONG? Bekijk dan de website en de anima-
tie over STRONG op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is te downloaden via: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
notas/2012/08/03/notitie-reikwijdte-en-detailniveau.html
Voor informatie over de kennisagenda ondergrond zie : http://
www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/
ondergrond/publicaties/kennisagenda-versie

Scheepswrak uit de tweede helft van de 17de eeuw.
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agenda

20 maart 2015
5e Natuursteenplatform, Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Info: 
www.cultureelerfgoed.nl

23-26 maart 2015
Clay Conference 2015, Brussel, Bel-
gië. Info: www.clayconferencebrus-
sels2015.com

10 april 2015
KNGMG-Kringendag gekoppeld aan 
excursie naar Schoonebeek. Zie ook 
pagina 3 van deze Geo.brief. Info: 
www.kngmg.nl

17 april 2015
KNGMG Kring-Noord excursie naar 
Veenderij Griendtsveen, Saterland 
(N-Duitsland). Info: J.Kriest@home.nl

17 en 18 april 2015
Excursie Sedimentologische Kring 
naar de Eiffel. Informatie: https://
sites.google.com/site/sedikring/

26 april 2015
Geologische stadswandeling Utrecht. 
Informatie over alle excursies en  
reizen van Stichting Georeizen:  
www.georeizen.nl

30 april-3 mei 2015
PGK-excursie naar Freiburg en  
Kaiserstuhl (Zuid-Duitsland).  
Info: www.pgknet.nl

1-15 mei 2015
Reis naar het tufkegellandschap van 
Cappadocië, Turkije. Informatie over 
alle excursies en reizen van Stichting 
Georeizen: www.georeizen.nl

4-8 mei 2015
47th International Liège Colloqium on 
Ocean Dynamics, Luik, België. Info: 
http://modb.oce.ulg.ac.be/colloqui-
um/

7 en 8 mei 2015
EAGE/TNO Workshop 2015. Basin 
Hydrodynamic Systems in Relation to 
their Contained Resources. Utrecht. 
Op 7 en 8 mei is de EAGE-TNO work-
shop on groundwater and geo-ener-
gy. Info: www.eage.org/event/eage-
tno-2015 Zie ook pagina 3 van deze 
Geo.brief’

9 en 10 mei 2015
Mineralen- en fossielenbeurs  
Minerant, Antwerpen, België. 

16 mei 2015
Minisymposium Paleobiologische 
Kring ‘Het Paleogeen en Neogeen 
van Twente’. Informatie:  
www.paleobiologischekring.org

18-19 mei 2015
AAPG-conferentie: ‘Tethys-Atlantic 
interaction along the European- 
Iberian-African plate boundaries’,  
Lissabon, Portugal. Info: https://
europeevents.aapg.org/ehome/
index.php?eventid=90332&

20 mei 2015
Jaarvergadering KNGMG, gevolgd 
door PGK-lezing. Zie ook pagina 3  
van deze Geo.brief.

7-13 juni 2015
Geologische reis naar Cantabrië, 
Noord-Spanje. Info: www.kngmg.nl

9-12 juni 2015
AquaConSoil2015 – International confe-
rence on sustainable use and manage-
ment of soil, sediment and (ground-
water), Kopenhagen, Denemarken. 
Info: http://www.aquaconsoil.org

21 juni-2 juli 2015
IUGG – XXVI General Assembly of the 
International Union of Geodesy and 
Geophysics, Praag, Tsjechië. Info: 
http://www.iugg2015prague.com/

30 juni-2 juli 2015
International Colloquium ‘The Geo-
archaeology of Mediterranean Islands 
2015’, Cargase, Frankrijk. Info: http:// 
www.geomedislands.org/index.php

2-5 juli 2015
Excursie Paleobiologische Kring  
naar Denemarken. Info: http:// 
www.paleobiologischekring.org

5-10 juli 2015
Euroclay 2015, University of Edin-
burgh, Groot-Brittannië. Info: http:// 
www.minersoc.org/euroclay.html

9 augustus 2015
Excursie Paleobiologische Kring naar 
Steengroeve Winterswijk. Informatie: 
www.paleobiologischekring.org

23-27 augustus 2015
Wageningen Soil Conference. Info: 
www.wageningenur.nl/en/Research-
Results/Projects-and-programmes/
Wageningen-Soil-Conference.htm

Op 2 september 2014 is René Paul 
Kuijper op 65-jarige leeftijd na een 
kort ziekbed overleden.
René studeerde geologie in Leiden 
waar hij in 1975 afstudeerde bij pro-
fessor Den Tex, afdeling Petrologie, 
Mineralogie en Kristallografie. In 
1979 promoveerde hij op het onder-
zoek U-Pb systematics and the petro-
genetic evolution of infracrustal rocks 
in the Paleozoic basement of Western  
Galicia (NW Spain).
Tot ieders verrassing trad René in 
1981 in dienst van Holland Sea 
Search NV (HSS). Als exploratie 
manager was hij betrokken bij de 
opsporing van olie en gas op het 
Nederlands Continentaal Plat. In april 
1983 volgde zijn benoeming tot 
directeur van HSS. Met o.a. partner 
Mobil uit de Verenigde Staten wer-
den belangrijke olie- en gasvondsten 
gedaan (in de blokken P6 en P8). 
René veranderde HSS van een pure 
investeringsmaatschappij in een 
actieve oliemaatschappij. Behalve op 
het Nederlands Plat nam HSS ook 
deel aan activiteiten in de Verenigde 
Staten, Spanje en Portugal.
Omstreeks 1990 werd het bedrijf 
overgenomen door het Australische 
Command Petroleum en later door 
het Schotse Cairn Energy. Na zijn ver-

trek bij HSS in 1990, vervolgde René 
zijn carrière als consulting geologist 
(Economics, Energy & Natural Resour-
ces). Hij was adviseur van diverse 
maatschappijen in de E&P industrie-
branche, met name, sinds 1998,  
Talisman Energy Inc. 
René bleef altijd geïnteresseerd in het 
Iberisch Schiereiland, zowel in de explo-
ratie en exploitatie van olie en gas, als 
in de petrologie en geodynamica van 
het Hercynische grondgebergte. Ook 
bijzondere mineraal- en ertsvoorko-
mens hadden zijn aandacht, met name 
de goudafzettingen in Asturië en Alme-
ria en wolframiet in Salamanca.
René werd om zijn veelzijdige kennis 
van zaken – geologie, olie-industrie, 
fiscale wetgeving en financiën – en 
zijn toewijding en betrouwbaarheid 
zeer gewaardeerd. Hij was een bevlo-
gen geoloog met een brede belang-
stelling voor de aardwetenschappen. 
Zijn vrienden en collega’s zullen zich 
hem herinneren als een geïnteres-
seerde, behulpzame, toegewijde en 
gezellige vriend, die véél te vroeg is 
over leden. René laat een vrouw en 
vier kinderen na. Ons medeleven gaat 
uit naar zijn gezin en overige familie.

C.E.S. Arps, C.A. den Boer  

en W.J.S. van Soest

René P. Kuijper (1949–2014)

in memoriam

“Een volle levensvlucht – res 
gestae” • Tom Reijers, 2015 • ISBN 
978-908548392-2 • 347 pp. • Giga-
Boek • d 25 (+ d 4,00 verzendkos-
ten, bedrag overmaken op reke-
ning NL11ABNA0593143043 t.n.v. 
T. Reijers o.v.v. Boek Reijers) 

Wie de vele activiteiten van Tom Reijers 
volgt, zal het niet verbazen dat Reijers 
zijn levenservaringen heeft gebundeld 
in een leesbaar en onderhoudend boek. 
Iedereen die het boek openslaat, zal 
worden getroffen door de enorme  
verscheidenheid en vitaliteit van de 
verhalen. Het boek omvat nagenoeg 
alle aspecten van zijn leven in goed 
doorwrochte, door en door persoonlijke 
verslagen die behalve de sfeer ook  
de historische omlijsting van wat er 
gebeurde haarfijn weten te treffen.

boekbespreking

Geschreven in de ik-vorm onder de 
schuilnaam Anton, is het is een bij-
zonder boek geworden over een her-
haaldelijk verstoorde schoolgang in 
naoorlogs Nederland en het onrustige 
Indonesië, een late, maar met een 
promotie bekroonde, opleiding in de 
aardwetenschappen, zijn ervaringen  
bij zijn multinationale werkgever en  
de problemen binnen het eigen gezin. 
Sommige delen van het boek zullen 
lezers ongetwijfeld herinneren aan hun 
eigen geschiedenis en de daaraan ver-
bonden uitdagingen. Men hoeft het dan 
niet altijd eens te zijn met de gedragin-
gen en opvattingen van de schrijver om 
toch waardering te hebben voor zijn 
bereidheid (en moed!) om zich te laten 
zien zoals hij was en is. 

Max Cleintuar
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1/8: 154,– 188 x 25, 90 x 60 mm
Bedragen ex. 21% btw

Oplage: 1400
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