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van het bestuur
Change of seasons
Op het moment dat deze Geo.brief
bij u op de mat valt, is het voorjaar
al weer bijna voorbij en staat de
zomer voor de deur. Het voorjaar
is voor velen het moment om er
weer op uit te trekken, maar ook
om verbouwingen te plegen.
Menig geoloog gaat in deze periode
op veldwerk en excursie. Ook het
KNGMG en de diverse kringen
hebben in het voorjaar een drukke
agenda. Zo liggen de KNGMGKringendag, de Kring-Noord excursie naar de Veenderij Griendtsveen,
de PGK-excursie naar Zuid-Duitsland
en diverse andere kringenactiviteiten al weer achter ons, maar ligt
bijvoorbeeld de Denemarkenexcursie van de Paleobiologische
Kring, eind juni, nog in het verschiet. Verder is in de afgelopen
maanden tevens het KNGMGbureau ‘verbouwd’.
Zoals de seizoenen veranderen, zo
zijn er ook een aantal praktische
zaken rondom het KNGMG veranderd. Tot voor kort werden de
financiële administratie en de
ledenadministratie plus alles wat
daar bij komt verzorgd door het
KIVI. Door een wijziging in hun
kernactiviteiten heeft het KIVI
deze werkzaamheden afgestoten.
Het bestuur heeft onder andere
een oplossing voor dit probleem
gevonden in een online boekhoudprogramma voor verenigingen
(e-boekhouden) dat de ledenadministratie en de boekhouding combineert. Om de transitie zo soepel
mogelijk te laten verlopen is er
voor gekozen om deze taken, alsmede de verdere ondersteuning
van het secretariaat, door één
persoon te laten uitvoeren. Ondergetekende heeft (voorlopig) deze
gecombineerde taak op zich genomen. De financiële administratie
is dus, net als vóór 2007, weer in

eigen beheer. Let wel, Jan Stafleu
is nog steeds de secretaris van het
KNGMG.
De afgelopen maanden is hard
gewerkt om dit boekhoudprogramma
te vullen en ten volle te benutten.
Het hele proces is helaas niet altijd
even soepel verlopen: een enkele
onterechte betalingsherinnering, een
mogelijk foutieve incasso. De nieuwe
(SEPA) incasso- en bankvereisten,
nog niet afgeronde informatiestromen m.b.t. 2014 die het proces hebben vertraagd, alsmede nieuwigheid,
zijn hier debet aan. Laten we zeggen
enige, lokale stormschade; het weer
kan in het voorjaar soms wat grillig
uit de hoek komen. Omdat bleek dat
een standaard e-mailprogramma
onze mailing niet kon verzorgen –
nog meer grillige weersomstandigheden – wordt de digitale berichtgeving nu vanuit hetzelfde boekhoudprogramma verstuurd.
Indien u merkt dat u verstoken
blijft van actuele informatie via de
mail en u slechts informatie via
de post ontvangt, wilt u dan s.v.p.
nagaan of uw e-mailadres geschikt
is om berichten met bijlagen te
ontvangen en/of uw mailbox
mogelijk makkelijk volloopt? Uit de
respons van onze digitale berichtgeving blijkt dat niet ieder opgegeven e-mailadres goed bereikbaar
is. Mocht u geen e-mailadres hebben, of bepaalde zaken juist graag
per post te willen ontvangen, laat
dit ons dan ook weten.
Om alle activiteiten achter de schermen zo soepel mogelijk te laten verlopen, wil ik graag uw medewerking
vragen. Wilt u, als u in Europa woont,
zoveel mogelijk gebruik maken van
het machtigingsformulier – het is
te vinden op de KNGMG-website.
U vergeet nooit meer een betaling.
En wilt u uw contributie voldoen
nadát u uw factuur ontvangen heeft;

erratum
Bij het In Memoriam van Frans Kockel op pagina 3 in de vorige Geo.brief (nr.
3) staat helaas een fout onderschrift bij de foto. Frans Kockel staat als vijfde
(en niet als zesde) van rechts op de foto. Hij heeft een donkere jas aan. Onze
excuses voor deze fout.
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uw betaling wordt dan vervolgens
(automatisch) verwerkt in het boekhoudprogramma. Dit voorkomt fouten
in de administratie bij de overgang
van het ene naar het andere boekjaar. Mocht er van onze kant iets
misgegaan zijn, maak dit dan s.v.p.
zo spoedig mogelijk kenbaar.
Niet alles is veranderd rondom het
KNGMG-secretariaat; het postadres
(p/a KIVI, Postbus 30424, 2500 GK
Den Haag) is ongewijzigd. Het KIVI
ontvangt onze post en die wordt
een keer per maand door het

bestuur verzameld. Is dat voor u
te lang, wilt u een snellere reactie,
stuurt u dan een e-mail aan ons
algemene e-mailadres: kngmg@
kngmg.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking en een goede zomer
toegewenst.
Els Ufkes
Penningmeester en
ondersteuning secretariaat

nwo
NWO gaat veranderen
Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen, dat betrokken is
bij de Geo.brief, gaat verdwijnen als eenheid met een eigen bestuur.
De aardwetenschappen gaan op in een breed Bèta domein. Dat is één
van de gevolgen van een nieuwe indeling van NWO, die al eerder
door staatssecretaris Dekker in de Wetenschapsvisie is aangekondigd.
Een belangrijke drijfveer achter de
vernieuwing is de wens om de wetenschappelijke disciplines bij elkaar te
brengen, in plaats van dat er afzonderlijke disciplines gedeeltelijk apart worden
bestuurd en gefinancierd; zo was de
situatie tot nu toe met afzonderlijke
NWO-gebiedsbesturen en instituutsbesturen. Samenwerking over disciplinegrenzen heen moet gemakkelijker worden. Dit was al in twee externe NWOevaluaties geconstateerd en daarna in
2014 in het rapport Van der Steenhoven.
NWO wordt ingedeeld in vier domeinen:
Bètawetenschappen, Technische &
Toepassingsgerichte Wetenschappen,
Sociale en Geesteswetenschappen,
en Zorgonderzoek & Medische
Wetenschappen. Het domein Bètawetenschappen bevat de huidige
gebieden Aard- & Levenswetenschappen (ALW), Chemische Wetenschappen, Exacte Wetenschappen en
Natuurkunde/FOM. Het bètadomein
is daarmee een goede afspiegeling
van de bètafaculteiten aan de universiteiten en verreweg het grootste
domein. Elk domein krijgt een eigen
bestuur en de vier voorzitters zullen,
naast een algemeen voorzitter en een
bestuurslid met de portefeuille finan-

ciën en operationele zaken, de nieuwe
Raad van Bestuur (RvB) van NWO
vormen. Verder komt er een Raad
van Toezicht en een Raad van Advies.
Alle NWO-instituten worden in een
aparte beheers-/uitvoeringsorganisatie gepositioneerd onder de RvB.
De daadwerkelijke uitvoering van de
veranderingen komt in handen van
Wim van Saarloos (die zijn functie als
directeur FOM hiervoor heeft neergelegd), als ‘programmadirecteur
transitie NWO’. Hij maakt een plan
van aanpak, in opdracht van een
stuurgroep waarin diverse NWOorganen zijn vertegenwoordigd.
NWO realiseert zich dat onderzoekers
zich tijdig moeten kunnen voorbereiden op veranderingen in procedures.
In 2015 blijven financieringsinstrumenten en procedures in elk geval
ongewijzigd.
De Geo.brief zal in een later stadium,
wanneer de contouren van de nieuwe
NWO-organisatie duidelijk zijn,
opnieuw hierover berichten. Tot die
tijd kan men zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen via nwo.nl
René Prop (NWO)

wikipedia
Expeditie Wikipedia
Vanaf vorig jaar heeft een deel van
de Nederlandse universiteiten, vertegenwoordigd door de Stichting
Academisch Erfgoed, samen met
het Tropenmuseum in Amsterdam
materiaal van een aantal belangrijke
Nederlandse expedities digitaal
beschikbaar gesteld via Expeditie
Wikipedia (www.expeditiewikipedia.nl).

De oudste ‘expeditie’ van de zes op de
website is de collectie 17de eeuwse
reisboeken van de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit, met
reizen naar o.a. Nederlands-Indië,
China en Brazilië. De meest recente
expeditie speelde zich af hoog boven
de Aarde: de Delta Missie naar het
ISS (International Space Station) van
André Kuipers in 2004, waar hij o.a.

intraw
INTRAW – INTernational
RAW Materials Observatory
De Europese Commissie heeft in
februari van dit jaar het startsein
gegeven voor een nieuw driejarig
project genaamd INTRAW – INTernational RAW Materials Observatory.
Dit programma heeft twee doelen.
Enerzijds richt het zich op een hechte
samenwerking tussen EU- en andere
technisch ontwikkelde landen om de
beschikbaarheid van grondstoffen in
de toekomst zeker te stellen. Daarnaast streeft het naar een optimale
samenwerking en coördinatie van
Europese projecten om tot baanbrekend en innovatief onderzoek te
komen en daarmee de wetenschappelijke rol van Europa te versterken.
INTRAW wordt gefinancierd door
het EU-programma Horizon 2020.
Coördinator is de EFG (European
Federation of Geologists), het KNGMG
is aanspreekpunt voor Nederland.
In de afgelopen tien jaar heeft de
grondstoffenmarkt wereldwijd grote
veranderingen doorgemaakt. De
verwachting is dat de vraag naar
grondstoffen sterk zal stijgen in de
toekomst. Om op een verantwoorde
en duurzame manier de eigen grondstoffen te beheren en de beschikbaarheid van grondstoffen op langere termijn veilig te stellen is internationale
samenwerking vereist.
INTRAW zal een belangrijke rol gaan
spelen in het stroomlijnen van onderzoeks- en innovatieprogramma’s in EUlanden, waarbij een sterkere internationale samenwerking moet leiden tot
nieuwe ideeën en de ontwikkelingen

van nieuwe technologieën. Mogelijkheden voor samenwerking worden ook
gezocht bij technisch hoogontwikkelde
landen buiten de EU.
De eerste twee jaren van het programma gaan zich richten op het
inventariseren van internationaal
onderzoek binnen de EU op het gebied
van grondstoffen, het aangeven van
‘best practices’ en het uitzetten van
lijn voor uitdagende EU-onderzoeksprogramma’s die de beste kansen
bieden voor innovatie en technologische ontwikkeling. Die kennis zal
gebruikt worden voor de oprichting
van het European Union’s International Observatory for Raw Materials,
dat het EU-kennisorgaan van grondstoffen gaat worden. Het Observatory
zal als permanent, internationaal
orgaan verantwoordelijk zijn voor
de continuïteit van internationale
samenwerking en de voortdurende
zoektocht naar nieuwe technologieën
en baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek.
Binnen INTRAW zijn vijftien Europese
landen vertegenwoordigd met een
eigen penvoerder. Voor Nederland is
dat het KNGMG. Buiten de EU zijn de
VS, Canada, Australië en Zuid-Afrika
betrokken bij dit project. Namens het
KNGMG is Jan Stafleu contactpersoon.
Meer informatie:
http://eurogeologists.eu/
intraw-kick-off-meeting/
jan.stafleu@tno.nl

experimenten uitvoerde voor de TUEindhoven. De aardwetenschappen
zijn ruim vertegenwoordigd met vier
expedities: de Siboga-expeditie van
1899 tot 1900 onder leiding van prof.
Weber, de expeditie in 1903 naar
Noord Nieuw-Guinea, onder leiding
van prof. Wichman, op zoek naar
steenkool, de expeditie naar Ceram
van 1917 tot 1919, onder leiding van
L. Rutten, om het eiland geologisch
in kaart te brengen en delfstoffen te
zoeken, en de duikbootexpedities
van Vening Meinesz in de eerste helft
van de 20ste eeuw, die vrijwel alle
wereldzeeën hebben bereikt.
Afhankelijk van het beschikbare
materiaal worden de expedities meer
of minder uitgebreid behandeld. Van
de reisboeken uit de Gouden Eeuw is
meestal een enkele bladzijde te zien
of een doorklik naar Wikipedia. Over
Vening Meinesz staat veel. Niet
alleen zijn experimenten en reizen

Een kor (diepzeenet) wordt neergelaten tijdens de Siboga-expeditie. |
Bron: Wikimedia

worden besproken, maar zijn onderzoek wordt ook geplaatst in de toen
controversiële theorie van de plaattektoniek. Veel onderwerpen binnen
de expedities worden kort beschreven
met een verwijzing naar relevante
wikipedia-pagina’s waar uitgebreidere
informatie te vinden is.
Expeditie Wikipedia:
www.expeditiewikipedia.nl
Stichting Academisch Erfgoed:
www.academischerfgoed.nl

oproep
Escherprijs studiejaar 2014/15
Het KNGMG kan jaarlijks een prijs uitreiken, de Escherprijs, voor de beste
afstudeerscriptie van studenten van
een Masteropleiding Aardwetenschappen. Het doel van de prijs, die
vernoemd is naar de Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr.
B.G. Escher (1885-1967), is de bevordering van innovatief onderzoek en
een gedegen verslaggeving hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel,
toegepast of interdisciplinair karakter
hebben. Voor een fundamenteel
onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de belangrijkste criteria;
bij een toegepast onderwerp kijkt de
jury vooral naar het vernieuwende
en probleemoplossende karakter;
en bij onderwerpen die gebaseerd
zijn op een interdisciplinaire aanpak
wordt met name gelet op innovatieve ideeën.
De jury van de Escherprijs bestaat uit
aardwetenschappers afkomstig uit
het bedrijfsleven, de (semi-)overheid
en de universitaire wereld. Naast een
bedrag van 2500 euro ontvangt de

winnaar een oorkonde, een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een
uitnodiging om te publiceren in The
Netherlands Journal of Geosciences.
Het prijzengeld van de Escherprijs
wordt beschikbaar gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te komen
voor de prijs of begeleidt u een student wiens/wier scriptie bovengemiddeld is, stuur dan de scriptie digitaal
(als pdf-file) naar het secretariaat van
het KNGMG, onder vermelding van
‘Escherprijs 2014/15’. De inzending
dient voorzien te zijn van een korte
inleiding van de scriptiebegeleid(st)er.
De sluitingsdatum voor inzendingen is
1 oktober 2015. Het adres van het
secretariaat is kngmg@kngmg.nl
De jury hoopt weer een ruim aantal
scripties te mogen ontvangen!
Voor meer informatie zie http://
www.kngmg.nl/genootschap/
escherprijs.html
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.voetlicht

Mud ribbles in zwarte schalie, Yorkshire. | foto: J. Trabucho

SEDIMENTOLOGIE IN UTRECHT:
hoe staat het daar mee?
Sinds het vertrek van Poppe de Boer, eind 2014, stelt de Utrechtse Universiteit het zonder een hoogleraar
sedimentologie. Toch gaan er jaarlijks honderden studenten op veldwerk en speelt de sedimentologie
in onderwijs en onderzoek een cruciale rol. Hoe zit dat eigenlijk? En wie zijn nu de gezichten die het
vakgebied in Utrecht vorm geven? Alle reden voor de Geo.brief om hier meer over te willen weten.
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Daar zitten dan twee jonge onderzoekers
tegenover mij in één van de raamloze vertrekjes bij TNO in Utrecht. Tegenover mij
zitten João Trabucho Alexandre en Joris
Eggenhuisen. We mogen ze beschouwen als
de opvolgers van George Postma en Poppe
de Boer en dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor onderwijs en onderzoek in
de sedimentologie in Utrecht. Het lijkt een
smalle groep van 2 stafleden, 2 postdocs
en 4 PhD-studenten, maar de heren zijn
enthousiast en stralen optimisme uit: “we
zullen zeker verder groeien en de samenwerking met de andere disciplines is eigenlijk heel organisch en verloopt soepel”.
Eerst toch maar even voorstellen.

Een tweetal dertigers
João Trabucho Alexandre is geboren in Lissabon en heeft daar ook zijn universitaire
opleiding in de geologie gevolgd. Een
gedegen, klassiek georiënteerde opleiding
met veel aandacht voor observeren in het
veld, maar ook door de microscoop. Uren
zaten de studenten achter de microscoop
en misschien heeft João daar wel zijn voorkeur voor fijnkorrelige afzettingen aan over
gehouden. João’s interesse voor geologie
stamt al uit zijn kinderjaren toen hij naar
de rampenfilm Earthquake, met Charlton
Heston in de hoofdrol, ging. “dat was zo
indrukwekkend en in Lissabon kenden we
natuurlijk het verhaal van de grote aardbeving”. In het vierde studiejaar ging João
onder leiding van Teresa, een inspirerende
docente, elke donderdag op veldwerk.
Langs de oevers van de Taag waren genoeg
ontsluitingen en daar leerde je hoe je paleostromingen kon bepalen en uiteindelijk
kreeg je veel inzicht in de Plio-Pleistocene

Joris Eggenhuisen op veldwerk in diepwaterafzettingen uit het Krijt van Zuid-Patagonië. | Foto: J. Trabucho

geschiedenis van de rivier. Na vijf jaar werd
het tijd om een MSc te doen en meldde
João zich aan in Utrecht, eigenlijk een dag
te laat want de inschrijving was al gesloten.
Maar studiecoördinator Kabir Chowdhury
bleek souplesse te tonen en João kon aan
de slag bij onder meer Poppe de Boer en
George Postma. Zijn MSc-thesis ging over
‘Climatic origin of sedimentary colour
cycles in the Ain el Beida section (Atlantic
Morocco): Implications for sapropel formation in the Mediterranean’, gemaakt onder
leiding van Frits Hilgen. Aansluitend begon
hij aan een promotiestudie onder super-

Joao Trabucho, op veldwerk in het Sorbas bekken (Spanje).

visie van Poppe de Boer. Het onderwerp
ging over ‘Black shales’ die hij vooral vanuit
een sedimentologisch oogpunt beschouwd
heeft en minder dan gebruikelijk vanuit
de geochemische invalshoek. João wordt
enthousiast en vertelt over de fysische
processen waaronder ‘Black shales’ worden
afgezet en dat je evenzo goed als in grofkorrelige sediment, golfribbels en door
stroming veroorzaakte sedimentaire structuren kunt zien. De klassieke interpretatie
dat ‘Black shales’ alleen in rustig stagnerend
water worden afgezet is daar mee naar het
rijk der fabelen verwezen.
Joris Eggenhuisen is zijn loopbaan in de
Aardwetenschappen begonnen bij Fysische
Geografie, maar is tijdens de studie al snel
overgestapt naar Geologie. Hij wilde graag
wat meer met wis- en natuurkunde doen.
Zijn fascinatie voor de sedimentologie vindt
zijn oorsprong in het veldwerk in de Pyreneeën. Daar zag je in de zandstenen hele
rivier- en deltasystemen. Door George
Postma kreeg hij echt een ‘klik’ met het
onderwerp en raakte hij geboeid door de
processen die in de sedimentaire structuren
verscholen liggen. “Uit zo’n klik haal je
motivatie en eigenlijk streef je ernaar dat
jonge studenten op zo’n manier ook een
fascinatie voor een onderwerp krijgen”.
Voor zijn PhD-onderwerp is Joris naar
Engeland gegaan. Een andere cultuur en
academische atmosfeer is goed voor je
ontwikkeling raadde Bernard de Jong (toen
hoogleraar Petrologie) hem aan. Hij kwam
terecht aan de University of Leeds bij Prof
Bill McCaffrey en promoveerde op onderzoek
naar Deep Water sedimenten en turbidieten.
“Zo lange tijd na Arnold Bouma’s werk zijn
er nog steeds fundamentele vragen: de stap
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van proces naar product (het gesteente) is
nog steeds niet goed begrepen en daardoor
is het voorspellend vermogen over de geometrie van de afzettingen onvoldoende”.

Veldwerken
Sedimentologie is een basisvak in het aardwetenschappelijk onderwijs, het speelt een
ongemeen grote rol in stratigrafie en bekkenevolutie en dus gaat Joris, samen met andere collega docenten, dit jaar met 79 eerstejaars studenten op veldwerk in Aliaga
(Spanje). Daarnaast gaan er 80 eerstejaars
op Fysische Geografisch veldwerk naar
Frankrijk. Het gaat daar vooral om leren te
observeren en vanuit de waarnemingen
te interpreteren. In dit gebied kunnen de
principes van sedimentaire geologie en
tektoniek goed onderwezen worden. In het
tweede jaar gaan er zo’n 100 studenten op
veldwerk (de fysische geografen gaan naar
de Po-vlakte) en João neemt zijn mensen
mee naar het Tremp-Graus bekken in de
Pyreneeën. De tweedejaars krijgen, zowel
theoretisch als in het veld, verdieping aangeboden in sedimentologie en stratigrafie.
Het interpreteren van de paleofaciës en
de paleogeografische reconstructie zijn in
Tremp de belangrijkste aandachtspunten.
In het derde jaar volgen de studenten colleges waarbij ingegaan wordt op de sturende
factoren en mechanismen die bij sedimentatie en stratigrafische ontwikkeling een rol
spelen.
In het vierde jaar, de masteropleiding, komen
de ‘dynamics of sedimentary systems’ aan
de orde. Er komen dan ook studenten van
aanpalende disciplines, zoals klimaat en
diepe Aarde meelopen.

Joao, groen shirt, met studenten in het Maastrichtian van Orcau, Tremp Bekken (Spanje). | Foto: J. Trabucho

Eigenlijk gaat dat heel vanzelfsprekend. Dat
contact met de andere vakgebieden is vaak
heel inspirerend en João en Joris spreken
met enthousiasme over de samenwerkingen
in het instituut. Collega’s als Liviu Matenco
en Frits Hilgen leveren vooral in het vierdejaars veldwerk een grote bijdrage.
Studenten bepalen veel meer dan vroeger
zelf welke vakken en cursussen ze willen
volgen. Soms komen ze dan wat tekort aan
basale kennis maar de ervaring leert dat ze

dat over het algemeen snel bijspijkeren.
“eigenlijk heeft Utrecht geen specifieke
opleiding geologie meer” zegt Joris, “maar
biedt men een heel breed scala aan opleidingen in de Aardwetenschappen aan”.
João heeft nog wel eens zorgen over de
grote mate van keuzevrijheid die studenten
hebben. “Is er wel genoeg aandacht voor
de basistechnieken? Goed observeren leer
je tijdens het veldwerk en dat kun je in een
later stadium niet zo makkelijk oppikken”.
João refereert hier duidelijk aan zijn eigen,
klassieke opleiding in Portugal. Joris ziet dit
punt niet zo: “de kwaliteit van de opleiding
baart me zeker geen zorgen en de energie
die de docenten erin leggen is enorm”.

Inspiratie en fascinatie

Joris Eggenhuisen met studenten aan het strand. | foto: J. Trabucho
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Beide heren stralen behoorlijk wat enthousiasme uit over het vak dat ze beoefenen
maar ook over de omgeving waar ze werken.
Joris zei het al: “je hebt een klik nodig met
een onderwerp”. Door ontmoetingen in
de academische wereld, of zomaar tijdens
een veldwerk kun je geïnspireerd raken.
Dat hebben Joris en João zelf ervaren en
ze hopen dat ze hun enthousiasme en
betrokkenheid bij het vak ook aan nieuwe
generaties aardwetenschappers kunnen
overbrengen.
Wat ze in elk geval proberen mee te geven
is het besef dat observatie in het veld uitermate belangrijk is, “dat mag geen punt van
discussie zijn, wel de interpretatie natuurlijk”. João houdt er ook van om in het
laboratorium aanvullende waarnemingen te
doen; met slijpplaten, korrelgrootte analysen en zware mineralen bijvoorbeeld. Hij

Aan het slot van het gesprek duiken we nog
wat in de geschiedenis van het vakgebied.
Bewondering is er voor iemand als Van
Straaten die als één van de eersten mudripples herkende. Maar ook vallen namen
als Doeglas, oprichter van de International
Association of Sedimentologists (IAS), en
vele anderen. Joris en João: “veel Nederlandse sedimentologen waren giganten in
het vakgebied en daar zijn we trots op”.
Het mag duidelijk zijn: de sedimentologie
in Utrecht is springlevend!

.stukje steen

Beucha
Beucha is een vrij onbekende porfier uit het
Asselien (Perm), in het verleden gewonnen
in Grimma bij Leipzig. Op het eerste oog
niet de meest opvallende steen, maar bij
nadere beschouwing blijkt hij fraai zonaire
kaliveldspaatkristallen te bevatten (rechtsonder). Gepolijst krijgt de steen een diep
groen-zwarte matrix waarin de veldspaten
goed uitkomen. In het oosten van Duitsland
is de steen ondermeer verwerkt in het
exorbitante, grootheidswaanzinnige
‘Volkerschlacht’ monument in Leipzig, maar
in het westen van Duitsland komen we hem
amper tegen. In Nederland is de Beucha
porfier echter geen uitzondering in de Jongere Bouwkunst. Het bekendste voorbeeld
is wellicht De Bazel in Amsterdam, waar de
steen gebruikt is tussen de baksteen op de
verdiepingen (linksboven). Maar een mooi
voorbeeld is het stadhuis van Enschede
(rechtsboven), een Gesamtkunstwerk van de
latere Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff
(1892-1970). Friedhoff won in 1929 de
prijsvraag voor het nieuwe stadhuis, dat in

1933 opgeleverd werd. Het stadhuis heeft
bijzonder fraaie natuursteenvloeren. De
plint, stadswapen en entreepartij zijn met
Beucha bekleed. Friedhoff liet de steen
op verschillende manieren afwerken (linksonder). Niet alleen Friedhoff apprecieerde
de steen: In 1926 zond Nederland met het
ss Volendam van de Holland-Amerika Lijn
een geschenk naar New York ter gelegenheid van de driehonderdste verjaardag van
de stad: ‘... een voetstuk van groote afmetingen ... waarop een ongeveer 20 meter
hoge mast zal komen te staan ... Zinrijke
figuren verlevendigen de ernst van het
groen-roode porphyr’, zo schreef het
Rotterdamsch Nieuwsblad op 30 oktober
van dat jaar. Het ging om Beucha-porfier.

Gebouw De Bazel gezien vanaf de Keizersgracht.

Het stadhuis van Enschede.

De entree van het stadhuis van Enschede,
gepolijste naast ruwe Beucha.

Het stadhuis van Enschede,
een detail van de stoep.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Foto’s: Timo G. Nijland

wil ook proberen dat in de opleiding meer
naar voren te brengen. Joris heeft veel interesse in de stromingsleer en sedimentaire
processen. Niet verwonderlijk dat hij experimenten doet en ook de zorg heeft voor de
Utrechtse stroomgoot die beneden in het
TNO-gebouw staat. Zijn vroegere voorkeur
voor de wis- en natuurkunde heeft daar
zeker mee te maken. Het is het onderzoek
dat beide heren drijft maar ze zien het
onderwijs zeker niet als een last die daarbij
komt. De juiste balans vinden is overigens
wel eens lastig. Aan de andere kant zou er
tussen onderwijs en onderzoek geen groot
onderscheid moeten zijn. Je kunt het als
volgt samenvatten: “onderzoek is vragen
stellen en onderwijs is leren vragen stellen.
Studenten moeten leren hoe wij denken en
niet wat wij vinden”.
Geheel in lijn met hun belangstellingen
onderzoekservaringen hebben João en Joris
elk een eigen interessegebied opgebouwd.
De scheidslijn loopt daarbij langs de grens
van 62,5 µm. João concentreert zich op
mud (shales) en Joris op alles wat met
zandkorrels en sedimentatie te maken
heeft. Volgens João vormen schalies of
mudstones een onderbelichte groep sedimentaire gesteente terwijl toch zo’n driekwart van de sedimentaire gesteenten op
Aarde uit dit fijnkorrelige spul bestaat. Joris
richt zich met zijn interesse voor de grovere
fractie sterk op de achterliggende processen die de eigenschappen van bijvoorbeeld
een zandsteen bepalen: “processen uit een
steen ‘kijken’ is heel fascinerend”.
“Geologen die goed weten wat een faciës is
kunnen goed aan de slag bij de reservoirteams van verschillende maatschappijen.
Maar als je je faciës goed kent dan ben
je ook in staat om de juiste vragen over
geologische modellen en interpretaties
te stellen. En als je daar goed in bent ben
je vrijwel overal inzetbaar. We hopen dat
onze studenten daar wat van meekrijgen”.

Wim Westerhoff
Vragen of samenwerken?
J.Trabucho@uu.nl
J.T.Eggenhuisen@uu.nl
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.zaken overzee

René Sterk:
geoloog in Nieuw-Zeeland
Als klein manneke van acht kreeg ik van pa en ma zo’n wereldbol met een lampje erin als bedlamp.
Dat ding stond jarenlang te pronken naast m’n bed en ik vroeg mij altijd af wat zo ver mogelijk van
Nederland lag. Dat was ‘Nieuw-Zeeland’, met een plaats genaamd ‘Queenstown’. Daar woont dus
de koningin van Nieuw-Zeeland, dacht ik. En daar zou ik later gaan wonen.

René Sterk (links) op exploratie in Mongolia met een helikopter van het leger.

8

Geo.brief juni 2015

Mijn ouders sleepten m’n broertje en mij al
de bergen in toen we vijf en zes waren. Ik
ben hen daar eeuwig dankbaar voor. Geologie kwam snel in het vizier en na de jaren
met de standaard dinosauriërs, planeten,
mineralen en groeves kwam het besef dat
het ‘geoloog in Nieuw-Zeeland worden’ een
meerjarenplan was. Na tijdelijk wat andere
prioriteiten (drinken, feesten en meisjes),
kwam ik toch bij de VU terecht als student
geoloog. Het werd al snel duidelijk dat de
nieuwgevonden vrijheid er niet eentje was
om uit te buiten. Maar, eigenwijs als ik was
(en blijf), heb ik deze grens tot het uiterste
getest. Tweeëneenhalf jaar later en slechts
één studiepunt rijk (voor het introductie
veldwerkweekje), moest ik bij Jaap Griede
komen “René, normaliter sturen we mensen
met zo’n resultaat gewoon naar huis. Maar
ik denk dat je dit wil en kan, dus ga nou
gewoon eens wat doen!?”

Matterhorn
Karaktervorming is belangrijk en docenten
als Griede, Linthout en Rondeel hebben daar
meer dan een steentje aan bijgedragen. Het
glorieuze ommekeerpunt voor mij was een
veldwerk in de Alpen, begeleid door Griede
en Bierman. Hun passie liet een diepe indruk
op me achter. De afdaling naar de gletsjer
waar de schaal van het orogene geweld
rondom de Matterhorn goed duidelijk wordt,
zal me altijd bijblijven en dat is toch het
gevoel waar we het allemaal om doen.
Maar een duidelijk plan had ik nog niet.
Ik vroeg Harm Rondeel tijdens het 2e jaars
veldwerk of het tegenwoordig nog mogelijk
was om geld te verdienen met kaarteren.
Want dat was wat ik wilde. Gewoon rondlopen in de bergen en kaarten maken. Die
zwarte en witte zebralijntjes (seismische
profielen) en breukjes verzinnen met een
kleurtje vond ik maar niets.
Na zes jaar kopte ik dan eindelijk m’n
Masters binnen. Een week later had ik alles
verkocht en stapte ik op het vliegtuig naar
Nieuw-Zeeland met twee zware boeken
over de geologie van Nieuw-Zeeland van
Harm. Het zou voor een jaar zijn, maar ik
was niet van plan om terug te komen.
Een inspirerende Jaap Griede tijdens het Alpen veldwerk.

“You’re hired”
In Nieuw-Zeeland ben ik in Queenstown
gaan wonen (natuurlijk) en meteen met
universiteiten gaan praten. Ik wilde een
PhD doen. En god, wat waren er prachtige
projecten! Kaarteren in de Fiordlands,
beter wordt het toch niet. Maar het NieuwZeelandse systeem was ongunstig voor studenten uit Nederland. Ik moest gigantische
bedragen ophoesten en dat was gewoon
niet haalbaar. Uit eigen zak betaalde ik de
toegang tot geologische congressen en
werkte hard aan ‘networking’. Iedereen in
dit kleine landje moest weten dat ik op
zoek was naar werk.

Pas anderhalf jaar later, toen mijn broertje
een maand op bezoek was om te klimmen,
vertelde een klimvriend hem dat hij een
vriend had in Wellington die voor een bedrijf
werkte waar ze misschien nog wel een geoloog zochten. Een paar weken later zat ik
tegenover een geëmmigreerde Schot en zijn
eerste vraag was: “Wat voor bier drink je.
Grolsch? You’re hired. You’ve got to love
geologists.”
Mijn eerste opdracht was om twee weken
te gaan kaarteren op het Zuidereiland. Deze
mensen werkten in de mineraal exploratie

industrie, iets waar ik nog nooit over had
nagedacht. Op de VU werd dat vak niet
gegeven. Organiseer het project zelf maar
zeiden ze. Gelukkig waren ze genoeg onder
de indruk om me een maand later naar
Australië te laten gaan om daar te kaarteren.
Australië bood meer mogelijkheden in de
mineraalindustrie en ik besloot daar te
blijven en meer te leren.

Leerschool
Voor mij was dit een geweldige industrie.
Ik moest met een fourwheeldrive door de
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Zeven jaar RSC Consulting: ons management team tijdens een congres. Die lange, dat ben ik.

meest ruige en afgelegen gebieden rijden.
Ik werd betaald om uit een hooverende
helikopter in een gletsjerbeekje te springen
om naar goud te zoeken. Het was een
prachtige manier om de fundamentele
aspecten van geologie direct in verband te
brengen met iets waar de wereld toch niet
zonder kan: mijnbouw.
Maar dit is niet de olie- en gasindustrie.
Hier wordt niet altijd ver vooruit gepland,
er wordt veel gespeculeerd en chaos overheerst. De prijzen van metalen schommelen
zo sterk dat speculatie in deze wereld een
belangrijke rol speelt. Niet zozeer bij de
grote bedrijven zoals BHP en Rio, maar wel
bij al die kleintjes die wat geld bij elkaar
sprokkelen, een leuk projectje oppikken,
en zich na wat boorgaten realiseren dat er
niets economisch in de grond zit.
Zo was het ook bij het Australische bedrijf
waar ik terecht kwam. Het was een prachtige
leerschool, ik kreeg veel verantwoordelijkheden, het werd op zich prima gemanaged,
maar na een jaar zat er weinig meer in
en dus besloot ik verder te kijken. Op dat
moment was er een grote vraag naar geologen. Van de 40 aanbiedingen koos ik de
drie beste en vloog naar Brisbane, Tasmanië
en Adelaide voor interviews. Adelaide bood
mij een prachtige baan: Senior Geologist
met een eigen team en de verantwoordelijkheid over alle exploratieprojecten in
Zuid-Australië.
Ik leerde er veel en werkte met goede
mensen en mentoren. Maar Senior Geologist
betekent op een stoel zitten en met
budgetjes en roosters spelen. Leerzaam,
belangrijk, maar geen veldwerk en niet echt
wat ik wilde. Daar kwamen de politieke
spelletjes binnen grote bedrijven bij en
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voor ik het wist nam het politieke geduw en
politie-agentje spelen voor mijn team van
ongehoorzame geologen een groter deel
van mijn dag in beslag dan het kijken naar
steentjes.

Goudmijn in Afrika
Het bedrijf werd flink op de vingers getikt
toen de metaalprijzen omlaag doken: er
werden tientallen mensen de laan uitgestuurd. Ik kreeg gelukkig de mogelijkheid
om een stapje hoger te komen met meer
verantwoordelijkheid en meer projecten
om te beheren. Maar het gebrek aan veldwerk en het hoge gehalte aan spelletjes
werd me toch te veel. Na een jaar stopte
ik ermee.
Wat nu? Ik zou in Adelaide kunnen blijven
en veel ‘thuis’ zijn, maar dat was niet waar
ik voor gekozen had. Ik besloot om consultant te worden; ik had genoeg kontakten
en er was op zich genoeg werk. RSC Consulting was geboren, natuurlijk geregistreerd
in Nieuw-Zeeland. Terug naar groen, weg
van bruin. Mijn Nieuw-Zeelandse vrouw
zei dat ik gek was, maar ze stond achter
me.
Twee dagen later kreeg ik een telefoontje
van de kerel die mij mijn eerste baan had
gegeven. Hij had een vriend in Afrika die
hulp nodig had. Drie dagen later zat ik in
het vliegtuig naar Zuid-Afrika en de dag
daarna zat ik een paar honderd meter onder
de grond in een goudmijn waarvan niemand
de geologie snapte. De eigenaren wilden
de mijn verkopen; ik moest voor een geologisch model zorgen dat er goed uitzag.
In zes weken.
Zes weken later – 14 uur per dag, geen
dag vrij – lag er een 3D video die haarfijn

vertelde waarom er in de mijn geïnvesteerd
moest worden. Het was spannend. Ik ben
overvallen door een groep van twaalf AK47dragende rebellen die een bewaker vermoord hebben; ik ben geveld door de African Tickbite Fever; heb bijna op drie black
mamba’s getrapt, en ik heb een ondergrondse achtervolging in mijnkarretjes
meegemaakt die Indiana Jones doet verbleken. Het geologische model was echter
nooit onderzocht en door alle informatie
bij elkaar te brengen in een 3D model kon
ik laten zien hoe bepaalde onaangetaste
structuren gemineraliseerd waren en
ertsen bevatten.
Het is behoorlijk pretentieus om jezelf na
tweeëneenhalf jaar consultant te noemen.
Maar de klanten waren zo tevreden dat ze
me vroegen om al hun projecten in Zimbabwe, Tanzania en Namibië te onderzoeken.
Ik moest al snel mensen aannemen en het
bedrijf begon redelijk te lopen. Natuurlijk
hebben wij ook te lijden gehad van de
wereldcrisis en klanten hadden nooit
genoeg geld, maar toch hadden we na twee
jaar een leuk groepje opgebouwd en goede
ervaringen opgedaan.

Perth
Toen het werk in Afrika afliep (ook deze lui
zaten zonder geld), vond ik op een forum
een berichtje van twee zinnen van een
bedrijf dat voor een project in Indonesië op
zoek was naar een consultant met ervaring
in goudexploratie. Een week later was ik op
gesprek in Perth, een dag later sprak ik de
baas in Maleisië en vijf dagen later was ik
in Mali in Afrika om een van hun projecten
te bekijken. In de twee jaar daarna had ik
40 mensen in dienst in Indonesië, Mali,
Mongolië, Zimbabwe, Filipijnen en vloog
ik de wereld rond om andere projecten te
bekijken die ze wilden kopen.
Sindsdien heeft RSC een kantoor in Perth
geopend en een goede mix van klanten
opgebouwd. We werken voor een van de
grootste goudmijnbedrijven in de wereld;
we hebben teams in de toendra van NoordZweden, de woestijnen van Saoedi-Arabië
en de jungle van Rwanda. De laatste drie
jaar zijn moeilijk geweest in de mijnbouw,
maar we staan nog steeds. En ik woon
en werk als geoloog in Nieuw-Zeeland.
Bedankt voor die wereldbol ma en pa!
René Sterk

.promotie

De invloed van mensen op de hoeveelheid droogte in de toekomst als gevolg van irrigatie en de aanleg van stuwdammen of reservoirs. De negatieve
invloed komt vaak door een toename in de watervraag voor de landbouw, waarbij dammen en andere regulerende maatregelen vaak zorgen voor een
betere verdeling van het water door het jaar heen.

Verbeteringen in overstromings- en
droogtesimulaties van grote rivieren

In grote delen van de wereld komen regelmatig extreme overstromingen en perioden van droogtes
voor. Deze twee hydrologische extremen hebben grote maatschappelijke gevolgen, zoals economische
schade en verlies aan mensenlevens. Het is daarom van groot belang om deze hydrologisch gedreven
natuurrampen goed te kunnen monitoren en voorspellen, zowel op de korte als lange termijn. Dit geldt
met name voor gebieden die slecht weerbaar zijn tegen natuurrampen en waar de economische
gevolgen na jaren nog merkbaar kunnen zijn. Niko Wanders promoveerde op 24 april jl. aan de
Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar modellen om het gedrag van grote rivieren beter te
kunnen simuleren en voorspellen.
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porele variatie van SWAP-bodemvocht overeenkomt met de satellietobservaties, waarbij
niet iedere sensor een gelijke kwaliteit levert.
Verder bleek dat de onzekerheid in satellietobservaties ruimtelijk gecorreleerd is en dat
er duidelijke patronen in de meetfouten van
de satellieten zichtbaar zijn. Deze ruimtelijke
patronen werden tot nog toe grotendeels verwaarloosd, iets wat niet kan bij dit soort
observaties.

Overstromingen

Voorbeeld van een overstromingsvoorspelling uit EFAS voor de Donau bij Bratislava, na assimilatie van
geen observaties (Q0), afvoer van het uitstroompunt (Q1), 7 afvoerstations (Q7) en in combinatie met
satelliet observaties (Q0sat, Q1sat, Q7sat).

Extreme hydrologische omstandigheden
worden vaak gemonitord en computermodellen proberen de huidige en toekomstige hydrologische situatie zo nauwkeurig
mogelijk na te bootsen. Hoewel hydrologische modellen steeds beter worden, kennen
de modelsimulaties nog aanzienlijke onzekerheden. Om droogtes en overstromingen
– en de gevolgen daarvan – beter te kunnen
voorspellen, moeten deze onzekerheden
gereduceerd worden . Data-assimilatiemethodes bieden die mogelijkheid door
modelsimulaties te combineren met observaties. Daarbij is het noodzakelijk dat er in
de wetenschappelijke wereld een gezamenlijke terminologie komt, zodat extreme
gebeurtenissen op verschillende locaties
en tijdstippen beter te vergelijken zijn en
er een beter inzicht ontstaat en betere
analyses uitgevoerd kunnen worden van de
frequentie en grootte van hydrologische
extremen.

observaties gevalideerd worden om een
goede schatting te krijgen van de nauwkeurigheid van deze observaties. Dat is moeilijk door bijvoorbeeld de verschillen
in de ruimtelijke schaal van de grond- en
satellietobservaties. Het modelleren van de
onverzadigde zone, en vooral het bodemvocht, kan dienen als een validatiemiddel om
de schaalverschillen tussen grond- en satellietobservaties te overbruggen. Wij hebben
met een tijdreeksanalyse gekeken naar de
verschillen in bodemvocht en gemodelleerd
met het bodemvocht model SWAP en bodemvochtobservaties van drie verschillende satellietsensoren die meten in het microgolfdomein . De resultaten laten zien dat de tem-

Vervolgens hebben we gekeken hoe de satellietobservaties van bodemvocht kunnen worden gebruikt voor de korte-termijn voorspelling van overstromingen. Wij gebruikten hiervoor de bovenloop van de Donau. Hierbij zijn
de parameters eerst gekalibreerd met behulp
van satellietgegevens. Bij de kalibratie hebben
we een Ensemble Kalman Filter gebruikt om
zowel de toestandsvariabelen (bodemvocht en
afvoer) als de parameters van het hydrologisch
model LISFLOOD te schatten. De kalibratie
is uitgevoerd met zowel afvoermetingen als
bodemvocht geschat met behulp van satellietobservaties. De kalibratie met afvoerdata
zorgde voornamelijk voor een verbetering van
de parameters gerelateerd aan grondwateren afvoerprocessen. Als daarna in de kalibratie
satellietobservaties werden toegevoegd leidde
dat ook tot een nauwkeurigere identificatie
van de parameters gerelateerd aan oppervlakteprocessen. Satellietobservaties blijken
duidelijk potentie hebben om hydrologische
modellen beter te kalibreren. Gebruik ervan
zal leiden tot een betere simulatie van het
bodemvocht in het stroomgebied en een
betere simulatie van bovenstroomse afvoeren.
Vervolgens zijn de kalibratieresultaten
gebruikt om de toegevoegde waarde van
de satellietgegevens over bodemvocht en
waterafvoer te onderzoeken in het European

SWAP en satellietbeelden
Tijdens het onderzoek hebben we ons eerst
gericht op onzekerheden in de korte-termijn
overstromingsvoorspellingen. Daarvoor
hebben we het bestaande European Flood
Awareness System (www.efas.eu) gebruikt
en geprobeerd om met bestaande (satelliet)
observaties de onzekerheden in de Europese
overstromingsvoorspellingen te verkleinen
en het system betrouwbaarder te maken.
Omdat het onmogelijk is om wereldwijd
grondobservaties te verzamelen, zouden
satellietobservaties een belangrijke extra
bron van informatie kunnen zijn om componenten van de hydrologische kringloop
beter te monitoren. Om gebruik te maken
van satellieten, moeten eerst de satelliet-
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Correlatie (boven) en root mean square error (beneden) tussen drie verschillende satellietproducten
en een hoge resolutie onverzadigde zone model voor de periode 2010-2011 in Spanje.

Flood Awareness System (EFAS). Daarbij
hebben we gekeken naar de voorspellingen
van het optreden en de hoogte van overstromingen en lage afvoeren. De resultaten
laten zien dat de nauwkeurigheid van de
voorspellingen van overstromingen verbetert
wanneer meer afvoermetingen worden
gebruikt. Wanneer tevens satellietgegevens
worden gebruikt zien we een verdere verhoging van de nauwkeurigheid; de basisafvoer wordt beter geschat en de fout in
de totale afvoer wordt lager. De assimilatie
van satellietgegevens over bodemvocht
vermindert tevens de onzekerheid in de
voorspelling van het moment waarop de
overstroming zal plaatsvinden. Dit is met
name zo wanneer voorspellingen worden
gedaan voor de komende paar dagen, dat
wil zeggen op relatief korte termijn. Hieruit
konden we concluderen dat het gebruik
van satellietgegevens de onzekerheid in de
voorspelling van overstromingen verlaagd.
Dit is de eerste keer dat de toegevoegde
waarde van satellietbodemvochtobservaties
voor voorspellingen op korte-termijn van
een overstroming in grote riviersystemen is
aangetoond. De resultaten worden nu geïmplementeerd in het EFAS-systeem en zullen
hopelijk over niet al te lange tijd bijdragen
aan betere overstromingsvoorspellingen.

Droogte
Het tweede deel van deze thesis gaat over
droogte. We hebben gekeken naar de invloed
van klimaatverandering op lage afvoeren en
hydrologische droogtekarakteristieken
(gebrek aan grondwater en minimale afvoer)
op wereldschaal, waarbij we een definitie
van droogte opgesteld hebben die rekening
houdt met veranderingen in het hydrologische klimaat. Deze niet-stationaire variabeledrempelwaardemethode past zich aan veranderingen in het hydrologische regime –
veranderingen in waterbeschikbaarheid –
als gevolg van klimaatverandering. Wanneer
deze niet-stationaire methode wordt
gebruikt, zal in de toekomst in 27% van de
wereld zowel de droogteduur als het totale
watertekort toenemen. Bij het gebruik van
een stationaire conventionele methode zal
62% problemen krijgen door droogte en
watertekort in de toekomst. Uit het grote
verschil tussen beide modellen wordt aangetoond dat de alternatieve niet-stationaire
droogte identificatie, die rekening houdt
met adaptatie van de natuur aan een veranderd hydrologisch regime, een realistischere benadering is om droogte in de toekomst te bepalen. We kunnen er vanuit
gaan dat als de natuur langdurig zal lijden
on watertekorten, deze zich wel zal aanpassen en daardoor beter bestand is tegen
de lagere waterbeschikbaarheid.
We hebben naast de invloed van klimatologie
en stroomgebiedskenmerken ook gekeken
naar de invloed van menselijk watergebruik

Het verschil tussen een constante droogte definitie (threshold) en een threshold die wordt gebaseerd
op het klimaat van de afgelopen 30 jaar. Het is duidelijk te zien dat als we de droogte definitie (threshold) aanpassen dit gevolgen heeft voor het aantal droogtes wat we zullen karakteriseren.

op toekomstige hydrologische droogte.
Daarvoor hebben we het mondiale hydrologische model PCR-GLOBWB gedraaid met
gegevens van de meest recente CMIP5
(Coupled Model Intercomparison Project
Phase 5) klimaatvoorspellingen, afgeleid
van vijf GCMs (General Circulation Model)
en vier Representative Concentration
Pathways (RCPs). We hebben een natuurlijk
scenario gebruikt om de invloed van klimaatverandering op hydrologische droogte te
vergelijken met een scenario waarbij waterverbruik door de mens ook werd meegenomen in de simulatie. De resultaten laten
zien dat, naast klimaatverandering, het
menselijk watergebruik een belangrijke
invloed heeft op droogtevoorspellingen in
grote delen van Azië, het Midden-Oosten
en de Mediterrane gebieden. De verschillen
tussen de twee scenario’s zijn groot, wat
aangeeft dat de menselijke invloed op de
droogtekarakteristieken in grootte vergelijkbaar is met klimaatverandering. Vooral
in Europa en Noord-Amerika verminderen
stuwmeren de negatieve gevolgen van
droogte: in het natte seizoen wordt water
opgevangen om het beschikbaar te hebben
in het droge seizoen. Uit dit onderzoek is
duidelijk zien dat de invloed van menselijk
watergebruik en stuwmeren op droogte
niet triviaal is en sterk kan variëren per
regio en seizoen. Het is goed om ons af te
vragen hoe we moeten omgaan met hydrologische extremen als het klimaat sterk aan
het veranderen is. De belangrijkste vraag
daarbij is of het om een extreme gebeurtenissen gaat of dat we ons moeten aanpassen aan een nieuwe situatie met significant
meer of minder water.

Conclusies
De resultaten van deze thesis laten zien dat
data-assimilatie – het gebruik van satellietobservaties en modelsimulaties – kan leiden

tot betere voorspellingen van overstromingen. Verschillende bronnen van observaties
zijn succesvol gecombineerd om de onzekerheid in hydrologische simulaties te
verminderen. Het tweede deel van dit werk
laat zien dat er meerdere manieren zijn om
droogte te identificeren en dat die een
significante invloed hebben op droogtedetectie. Onderzoekers en waterbeheerders
zouden in de toekomst meer aandacht
moeten besteden aan een duidelijke terminologie van het fenomeen ‘droogte’. Tot
slot is gebleken dat de invloed van klimaatverandering op droogte sterk afhangt van het
lokale klimaat en de menselijke invloeden in
het stroomgebied. Duidelijk is geworden
dat de onzekerheid in simulaties van hydrologische extremen gereduceerd kunnen
worden door bestaande data, modellen
en raamwerken op een slimme manier te
combineren. Deze methode zou kunnen
helpen bij het verbeteren van de huidige
modellering en monitoring van hydrologische extremen in grote stroomgebieden.
Niko Wanders
Hydrological extremes – improving simulations of floods and
drought in large river basins. Begeleiders: Steven de Jong,
Marc Bierkens, Derek Karssenberg en Ad de Roo.
Het proefschrift is te downloaden via: http://dspace.library.uu.nl/
handle/1874/310177
Het onderzoek is gefinancierd door NWO (NWO GO-AO/30).
Referenties
Wanders, N. et al. (2015). Earth System Dynamics, 6, 1-15,
doi:10.5194/esd-6-1-2015
Wanders, N., en Lanen, H.A.J. van (2015). Nat. Hazards Earth
Syst. Sci., 15, 487-504, doi:10.5194/nhess-15-487-2015
Wanders, N. and Wada Y. (2014). J. Hydrology, special issue on
ISI-MIP project, in press, doi:10.1016/j.jhydrol.2014.10.047
Wanders, N. et al. (2013). Water Resources Research, 50, 6874–
6891, doi:10.1002/2013WR014639
Wanders, N. et al. (2014). Hydrology and Earth System Sciences,
Vol. 18, pp. 2343-2357, doi:10.5194/hess-18-2343-2014.
Wanders, N. et al. (2012). Remote Sensing of Environment,
Vol. 127, Dec.r 2012, pp. 341-356, ISSN 0034-4257, 10.1016/
j.rse.2012.09.004.
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Het grafheuvellandschap
in Midden- en Zuid-Nederland

Er zijn in Europa honderdduizenden grafheuvels bekend, waarvan er zo’n 3000 in Nederland liggen.
De meeste dateren uit het derde en tweede millennium voor Christus en toen waren ze zo talrijk dat ze
waarschijnlijk hele ‘grafheuvellandschappen’ vormden. Maar welke rol speelden grafheuvels eigenlijk
in het landschap en hoe zag zo’n grafheuvellandschap er uit? Deze vragen vormden de kern van mijn
onderzoek waar ik eind 2013 op gepromoveerd ben.

Begrazing van de heide rondom grafheuvels door heideschapen. | Foto en bewerking door K. Wentink.
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Er zijn in de vorige eeuw veel reconstructies
gemaakt van de vegetatie in de directe
omgeving van een grafheuvel, maar een
totale landschapsreconstructie ontbrak.
Om de betekenis van grafheuvels in het
landschap echter beter te begrijpen en
meer te weten te komen over de ontstaansen gebruiksgeschiedenis, is het van belang
om het landschap met grafheuvels in een
breder perspectief te bekijken. Deze vragen
komen niet alleen voort uit wetenschappelijke, maar ook uit maatschappelijke interesse.
Staatsbosbeheer, beheerder van vele natuurreservaten met grafheuvels, is bijvoorbeeld
geïnteresseerd hoe dat landschap er oorspronkelijk uitzag. De organisatie wil het
publiek de grafheuvels, indien mogelijk,
laten zien in hun oorspronkelijke omgeving
en meer kennis daarover is van belang om
het (landschappelijk) beleid hierop aan te
kunnen passen.

Het oude oppervlak en de plaggenopbouw van een van de grafheuvels bij de Echoput, Apeldoorn. |
Foto: Q. Bourgeois.

Open plekken
Over het algemeen wordt aangenomen
dat het grootste deel van Midden- en ZuidNederland ten tijde dat de eerste grafheuvels
gebouwd werden (het Subboreaal) nog grotendeels bedekt was met bos. Uit onderzoek
naar de directe omgeving van grafheuvels is
gebleken dat zij gebouwd werden op open
plekken. Over het ontstaan en gebruik van
deze open plekken is nauwelijks iets bekend.
Wellicht was het landschap van nature in
deze tijd al veel opener dan over het algemeen wordt aangenomen. Maar ook stormen
of overstromingen kunnen bijvoorbeeld
open plekken veroorzaken. En open plekken
kunnen ook ontstaan zijn door de mens.
In het Neolithicum is veel bos verdwenen
(bijvoorbeeld gekapt of verbrand) om ruimte
te maken voor landbouwactiviteiten, het
bouwen van nederzettingen of misschien
wel om een open plek te creëren om een
grafheuvel in te bouwen.
Er zijn veel vragen over de bouw van grafheuvels. Wat voor open plekken werden gebruikt
om grafheuvels in te bouwen? Was de oorsprong van zo’n open plek belangrijk voor de
grafheuvelbouwers? Had men een voorkeur
voor voorouderlijke gronden, gronden die
al lange tijd gebruikt werden door de voorouders van de grafheuvelbouwers? Om
antwoorden te vinden heb ik middels palynologisch onderzoek uitgebreide vegetatiereconstructies gemaakt van de omgeving van
grafheuvels uit het Laat-Neolithicum tot de
Midden-Bronstijd (2900-1100 BC) in Middenen Zuid-Nederland.

Palynologisch onderzoek
Palynologisch onderzoek is gebaseerd op
pollen(stuifmeel)-analyses. Pollen blijft
(onder de juiste omstandigheden) over het
algemeen erg goed bewaard. Pollenkorrels
worden verspreid en komen uiteindelijk
terecht op de grond. Dit pollen zal in de

loop van de tijd verder de bodem inzakken
of verdwijnen door corrosie. Omdat er een
evenwicht is tussen het verdwijnen en
opnieuw neerregenen van pollen, zullen
de pollenkorrels in de bovenste laag van de
bodem representatief zijn voor de planten
die in de (nabije en verdere) omgeving
staan. Op het moment dat er een grafheuvel
gebouwd werd, werd de toplaag van de
bodem, met pollen, afgesloten van de buitenlucht. Er konden geen nieuwe pollenkorrels meer bijkomen en pollenkorrels die
al aanwezig waren, konden niet snel meer
verdwijnen. Het pollenspectrum onder een
grafheuvel (van het zogenaamde oud oppervlak) is dus representatief voor de vegetatie
die in de omgeving stond op het moment
dat de grafheuvel opgeworpen werd.

het Laat-Neolithicum, werden gebouwd in
zogenaamde alignments, rijen van grafheuvels,
die zich over kilometers konden uitstrekken.
Het is zeer aannemelijk dat de heideveldjes
waarin deze grafheuvels gebouwd werden met
elkaar verbonden waren, zodat redelijk smalle
(100–200 m breed), maar kilometers lange
heidevelden ontstonden.
De grafheuvelheidevelden werden omgeven
door bos. In de bossen in de drogere delen

ADF
Ruim 100 grafheuvels in vijf verschillende
gebieden zijn palynologisch onderzocht.
Een deel van de pollendata is verkregen
uit nieuw onderzoek, maar het grootste
deel kwam uit al bestaand onderzoek. Deze
pollendata zijn voor het huidige onderzoek
opnieuw geanalyseerd.
Uit het onderzoek is gebleken dat grafheuvels
op de Pleistocene zandgronden van Middenen Zuid-Nederland gebouwd werden in open
plekken die bedekt waren met heide. Deze
open plekken varieerden in grootte. De kleinste hadden een ADF (gemiddelde afstand vanaf
de grafheuvel tot de bosrand) van 50–100 m,
terwijl de grootste open plekken een ADF
hadden van 300–500 m. Het originele aantal
grafheuvels in Nederland was vele malen groter
dan de grafheuvels die bewaard zijn gebleven.
Als we er vanuit gaan dat ook die in heide
opgeworpen zijn, dan moet het Nederlandse
landschap dus vele open plekken met heide
gekend hebben. Vele grafheuvels, vooral in

Van links naar rechts: pollen van Quercus (eik) en
Alnus (els, 2x)

Van links naar rechts: pollen van Alnus (els),
Calluna vulgaris (struikheide), Quercus (eik) en
Calluna vulgaris.
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Marieke Doorenbosch achter de microscoop.

van het landschap domineerde over het
algemeen Quercus (eik) met aan de bosranden vooral Corylus (hazelaar). In de nattere
gebieden was voornamelijk elzenbroekbos
te vinden, gedomineerd door Alnus (els).

Heidemanagement
Heidevelden hebben een bijzondere eigenschap, namelijk dat ze onderhouden moeten
worden om te kunnen blijven bestaan. Als
heide niet onderhouden wordt, zullen andere
plantensoorten de heide verdringen. Heidemanagement kan gedaan worden door middel van begrazen (of maaien), afplaggen en/
of afbranden. Afplaggen op grote schaal is
in dit onderzoek niet aangetoond, maar
aangezien plaggen gebruikt werden om
grafheuvels te bouwen zal dit zeker hebben
plaatsgevonden. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er op grote schaal
heide afgebrand is. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de grafheuvelheidevelden
waarschijnlijk voornamelijk begraasd werden
door vee: koeien en schapen. In gebieden
waar veel grafheuvels lagen, moeten verschillende huishoudens, die elk een kleine
veestapel hadden, samengewerkt hebben
als zogenaamde heidegemeenschappen om
de heide rondom de grafheuvels te kunnen
onderhouden.
Het is niet te zeggen of begrazing plaatsvond
om de heidevelden in stand te houden; het
kan ook gewoon deel uitgemaakt hebben van
de dagelijkse agrarische activiteiten van de
prehistorische boeren. Wat de reden ook
was, zeker is dat vele heidevelden werden
onderhouden, velden die een zeer belangrijk
onderdeel, zo niet het belangrijkste onderdeel, vormden van het grafheuvellandschap.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de
open plekken al langere tijd bestonden
voordat er grafheuvels in gebouwd werden.
Het is niet altijd duidelijk waar deze open
plekken voor gebruikt werden, maar in de
meeste gevallen lijkt er al langere tijd sprake
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geweest te zijn van een begroeiing met heidevegetatie die begraasd werd. Dit betekent
niet alleen dat het landschap waarschijnlijk
al behoorlijk open geweest moet zijn voordat de eerste grafheuvels gebouwd werden,
in tegenstelling tot wat over het algemeen
aangenomen wordt, maar ook dat grote
delen van het landschap (namelijk de heide)
al intensief onderhouden werden. De
begrazing van heidevelden maakte onderdeel uit van het dagelijkse leven van de
prehistorische mensen, al is niet bekend
waar zij precies woonden. Wel is duidelijk
dat dat niet in directe omgeving van een
grafheuvel was, maar het is aannemelijk dat
ze binnen ‘begrazingsafstand’ woonden.

Voorouderlijke heidevelden

heidevelden; gronden die al lange tijd
onderdeel uitmaakten van het dagelijkse
leven van voorouders. Grafheuvels moeten
een belangrijke rol gespeeld hebben in het
landschap. Het beeld dat we krijgen van de
grafheuvel pollenanalyses is natuurlijk niet
representatief voor het totale landschap,
maar het maakt wel duidelijk dat grafheuvels
een speciale plek innamen. Aangetoond is
dat de ligging van grafheuvels niet gebonden is aan de ligging van akkers en nederzettingen, en dat de zichtbaarheid van de
grafheuvels vaak een belangrijke rol speelde.
Tegelijkertijd werden grafheuvels geïntegreerd in het dagelijks leven en maakten
ze deel uit van de economische zone (door
middel van begrazing) van de prehistorische
mens.
Het grafheuvellandschap werd gedomineerd
door heide. Vele generaties heidegemeenschappen werkten samen om deze heidevelden te onderhouden. Niet alleen vormden
heidevelden de laatste rustplaats voor
voorouders, ook waren de heidevelden al
lange tijd gebruikt en werden ze onderhouden
door deze voorouders. Terwijl de rest van
het landschap enorme veranderingen
onderging in de vorm van cultivatie in de
periode van het Laat-Neolithicum naar
de IJzertijd, vormden de heidevelden waar
grafheuvels in lagen een zeer stabiel en
kenmerkend structureel element in het
landschap gedurende duizenden jaren.
Marieke Doorenbosch
Het proefschrift: Ancestral Heaths Reconstructing the barrow
landscape in the central and southern Netherlands, is te
downloaden via https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/
1887/22313

Concluderend kan gezegd worden dat grafheuvels gebouwd werden in voorouderlijke

Een van de grafheuvels bij de Echoput (Apeldoorn) tijdens de opgraving in 2007. | Foto gemaakt door Q.
Bourgeois

boekbesprekingen

Geologie van Vlaanderen • Michael
Borremans (editor en coördinator)
• Gent • Academia Press, 2015 • XII
+ 492p. • ISBN 978 90 382 2433 6.
• Prijs d 65,00

Met hulp van 28 auteurs heeft Michael
Borremans een imposant boekwerk
over de geologie van Vlaanderen
samengesteld. Op de cover dit keer
geen geologisch fenomeen maar een
artistieke, met potlood getekende
impressie van een vergankelijk
landschap.
In de inleiding lezen we dat het boek
vooral bedoeld is om de vele mensen
die voor praktische of toegepaste
doeleinden met de ondergrond bezig
zijn een algemeen referentiekader te
bieden over de opbouw, samenstelling
en geologische ontwikkeling van de
Vlaamse ondergrond. Toenemende
interesse van overheid en samenleving
voor bodem en ondergrond speelt
daarbij een grote rol. Het is daarom
ook niet verwonderlijk dat aan het
geologische verhaal een drietal
hoofdstukken is toegevoegd: Bodem,
Kust en zee en Hydrogeologie.
De algemene inleiding geeft een korte
maar helder geschreven inleiding op
de geologische ontwikkeling van het
doelgebied, Vlaanderen dus. In een
paar bladzijden worden we van Gondwana en Avalonia meegevoerd naar
de jongste opvulling van het Noordzee bekken. Vervolgens vindt verdieping plaats. In vier hoofdstukken,
namelijk: onder-Paleozoïcum en het
Massief van Brabant, boven-Paleozoïcum
tot Mesozoïcum, Paleogeen en Neogeen en Quartair worden de geologische geschiedenis en de gesteentelagen nader beschreven

De complexe tektonische evolutie
van het Massief van Brabant wordt
goed uitgelegd met veel basale
begrippen over metamorfisme, splijting
en plooiing. Leuk om te vernemen is
dat de kinderkopjes of kasseien waar
we onze wielrenners zo graag over
zien ‘stoempen’ magmatische intrusies
of ganggesteenten zijn die dagzomen
aan de zuidrand van het massief. De
Frans aandoende plaatsnamen van de
vindplaatsen zijn helaas niet op een
kaartje aangegeven. Dat geldt trouwens voor meer topografische namen.
De Vlamingen hebben waarschijnlijk
een stevige kennis van de eigen
topografie maar voor een ‘noordelijk’
lezer is het soms wel lastig.
Het boven-Paleozoïcum tot Mesozoïcum
wordt in amper 40 pagina’s behandeld.
De geologische evolutie is goed
beschreven maar wegwijs worden
in de stratigrafische nomenclatuur is
niet zo gemakkelijk. Zo moet je in
fig. 2.2 zelf ontdekken dat de namen
in het rechterdeel verwijzen naar
lithostratigrafische formaties.
De ontwikkeling van het Paleogeen en
Neogeen is goed neergezet met fraaie
en ter zake doende illustraties. Dat de
zuidrand van het dalende Noordzeebekken aangeduid wordt als het Belgisch Bekken is opmerkelijk, zeker ook
omdat je die term in de literatuur vrijwel nooit tegenkomt en google helpt
je ook niet verder. Vooral de lithostratigrafie blijft hier moeilijk te ontrafelen
en ik denk dat het voor niet geologisch
geschoolde lezers een lastige kluif is.
Het is jammer dat niet getracht is om
alle in gebruik zijnde eenheden in één
overzichtelijke tabel samen te vatten.
De tabel op pagina 112 zou een goede
aanzet kunnen zijn maar loopt slechts
tot het Oligoceen. Het wordt de lezer
lastig gemaakt en ik noem een voorbeeld ter illustratie. Op de overgang
van de kalken uit het Danien naar de
siliciclastische gesteenten van het
Selandien bevindt zich de Formatie van
Opglabbeek. Tot nu toe ken ik die eenheid met een onderverdeling in het Lid
van Opoeteren (kleiig) en het Lid van
Eisden (zandig). Hier wordt echter het
Lid van Zwartberg geïntroduceerd (p.
120-121) voor de kleiige facies van de
formatie. De eenheid komt, ook in het
boek, in geen enkele tabel voor en er
is geen literatuur referentie gegeven.
Hier maken de auteurs hun voornemen
om de stratigrafie helder en eenduidig
te beschrijven niet waar.
Het hoofdstuk over het Kwartair begint

met een verhandeling over klimaatvariaties en daaraan gerelateerde
chronostratigrafische indelingen.
De lithostratigrafie wordt per regio
redelijk overzichtelijk, met steeds
een aparte lithostratigrafische tabel
behandeld. Ouderdom en genese
vormen belangrijke criteria voor de
lithostratigrafische indeling. Ook hier
is er stratigrafische verwarring en dat
komt, zoals de auteurs vermelden,
omdat er in Vlaanderen geen volledig
en algemeen aanvaard lithostratigrafisch classificatiesysteem is. Vooral
op de Kwartairgeologische kaarten is
dat een handicap omdat eenzelfde
karteereenheid verschillende lithostratigrafische benamingen kan
hebben.
Het hoofdstuk Bodem (H. 5) is zeer
informatief met aandacht voor bodemvormende processen, bodemkaarten
en de relatie tussen bodem en landschap. Dit deel heeft goede illustraties
en is, zeker ook voor geologen, de
moeite waard om te lezen.
Het hoofdstuk over Kust en zee is
een aanrader. Het bevat veel informatie over processen van kustontwikkeling en op de bodem van de
zee. Daarnaast is er ruim aandacht
voor het gebruik en beheer van de
zeebodem. Informatief zijn zeker
ook de paleogeografische kaarten
(p. 357-365). Bijzonder is dat de ontwikkeling van de kustoever en zeebodem erin meegenomen is.

van de in Vlaanderen onderscheiden
hydrogeologische systemen. Voor
elke regio is naast de lithostratigrafie
ook de hydrostratigrafische opeenvolging in een tabel weergeven.
Profielen en kaarten illustreren de
opbouw per regio. Helaas is een deel
van deze figuren in te lage resolutie
afgedrukt. Het valt op dat er geen
referentie wordt gegeven naar het
vorig jaar verschenen boek over
Watervoerende Lagen en Grondwater
in België. Daarnaast wordt er allerlei
praktische informatie gegeven over
grondwaterwinning en grondwateronderzoek. Het hoofdstuk sluit af
met een kort deel over geothermie
en ondergrondse opslag van CO2.
Al met al een lijvig boek en een ware
prestatie om dat met zoveel auteurs
samen te stellen. Op de aanpak van
de stratigrafie is wel het een en ander
aan te merken. In het edit en review
proces had men best wat meer tijd
aan een uniforme benadering mogen
besteden. De praktische gebruiker
van dit boek zou daar erg mee
geholpen zijn. Aan de andere kant
is het ook zo dat het vaststellen en
definiëren van stratigrafische standaarden buiten de scope van dit boek
ligt. Het boek is rijk geïllustreerd maar
een deel van de plaatjes zijn echt in
te lage resolutie, ook daar had men
wat meer tijd in kunnen steken.
Wel krijg je, voor een redelijke prijs,
in 500 pagina’s heel veel informatie
over de geologie van ons buurland.

Het deel over de hydrogeologie (H.7)
begint met een korte beschrijving

Wim Westerhoff

The Boom Clay geology from sedimentation to present-day occurrence: a review • N. Vandenberghe, M.
De Craen, L. Wouters • Mem. Geological Survey of Belgium • vol. 60 •
2014 • 76 pp. • ISBN 0408-9510.

staan centraal, met veel informatie
over de eigenschappen van de klei.
Kleurenfoto’s en heldere diagrammen
illustreren het geheel. Bijzonder dat
een kleine geologische dienst nog
steeds dergelijke publicaties kan
laten verschijnen. De prijs? Geen idee
en de website van de Belgische Geologische Dienst geeft daarover geen
informatie. Het zal vast meevallen.
Voor info zie: https://www.natural
sciences.be/en/science/do/94/
at-your-service/products/1487

Dit memoir is de moeite waard. De
auteurs hebben meer dan hun sporen
in het onderzoek naar de Oligocene
Klei van Boom verdiend en hun
onderzoek samengevat in ruim
70 overzichtelijke pagina’s. De paleogeografie, sedimentatiegeschiedenis
en post-sedimentaire processen

Wim Westerhoff
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Boek en app

Vulkanisme en CO2 in de Eifel – geologische (wandel)excursie
Vier jaar geleden is een groep wetenschappers en journalisten naar de
Eifel gegaan. De excursie was
georganiseerd door CATO-2, het
nationale programma dat onderzoek

doet naar het afvangen van CO2 (dat
o.a. vrijkomt bij de productie van
aardgas of elektriciteit) en de opslag
daarvan (bijvoorbeeld in een verlaten
gasveld). De Eifel biedt alle kansen

Tuf- en slakkenwal, en versteende basaltische lava in de krater van Rockeskyller Kopf. | Bron: Wikipedia

voor aanschouwelijk onderwijs over
de vorming en het vrijkomen van CO2
in een vulkanische omgeving. Deze
excursie is nu als boek en app verschenen. Schrijver is excursieleider
Ronnie van Overmeeren.
Het boek begint met de relatie tussen
broeikasgassen en vulkanisme met
een beschrijving van een aantal grote
vulkaanuitbarstingen die het klimaat
jarenlang hebben verstoord – Laki op
IJsland in 1783, Tambora in Indonesië
in 1813 en, meer recent, de uitbarsting van de Pinatubo in de Filippijnen
in 1991. Het hoofdstuk daarna spitst
zich toe op vulkanisme in de Eifel
met eerst de algemene geologie van
de streek en daarna een beschrijving
van de vier vulkaanvelden (twee uit
het Tertiair en twee uit het Kwartair),
de karakteristieken van de vier velden
en de verschillende soorten vulkanische uitbarstingen. Voor de meer
geïnteresseerde wandelaars door de
Eifel volgt een uitgebreide uitleg over
de opbouw van de aarde van binnen-

kern tot korst en de plaattektoniek
met de verschillende tektonische
milieus die daarbij horen en de
karakteristieken.
Die grootschalige geologische processen vormen daarna de basis voor de
uitleg van de geologische geschiedenis van de Eifel. Dit hoofdstuk gaat
uitgebreid in op de plaattektonische
ontwikkeling van het gebied met de
verschillende periodes van gebergtevorming en magmatische processen.
Afbraak en verwering van gesteenten,
landschap en klimaat, mineralen
en fossielen; alle facetten worden
beschreven. Rode draad is steeds het
vulkanisme, met veel oog voor de
karakteristieken van verschillende
soorten vulkanisme en natuurlijk CO2
in relatie tot het vulkanisme. Voor
geologisch onderlegde personen een
boeiend verhaal, duidelijk en overzichtelijk opgeschreven, maar voor
liefhebbers van ‘gewoon’ gesteenten,
fossielen en mooie landschappen
mogelijk een deel om in te verdwalen.
Zeker de gele blokken, waarin ver-

agenda
19 juni 2015

6-7 augustus 2015

6 oktober 2015

3 november 2015

PGK-excursie naar de Beemster
(Noord-Holland). Info: www.pgk.nl

ICCESE 2015: 17th International
Conference on Civil and Earth Science
Engineering, Amsterdam. Info:
http://waset.org/conference/2015/
08/amsterdam/ICCESE

Kring-Noordlezing. Dr. K. van Thienen
Visser: ‘Geomechanisch modelleren
over Groningen’. Info: www.kngmg.
nl/kringen/kringnoord.html

Kring-Noordlezing. Dr. S. Carpentier
‘Geologische aspecten van geothermie’. Info: www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

13-15 oktober 2015

21 november 2015

EAGE, 3rd Sustainable Earth Science
Conference & Exhibition, Celle, Duitsland. Info: http://www.eage.org/
event/?eventid=1259

Reunie GeoVusie.
Info: www.geovusie.nl

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 Geoarchaeology 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 Edinburgh, Groot-Brittannië. Info: http://
www.minersoc.org/euroclay.html
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23-27 augustus 2015
Wageningen Soil Conference. Info:
http://www.wageningenur.nl/en/
Research-Results/Projects-andprogrammes/Wageningen-SoilConference.htm

23 september 2015
‘Top meets (Female) Talent’.Info:
www.gaia-netwerk.nl/activiteiten/
aankomende-activiteiten

24-27 september 2015
PGK-excursie naar het Boven-Krijt
(Danien Chalk) en de K/T-grens van
Denemarken. Info: www.pgk.nl

personalia
Nieuwe KNGMG-leden

Verhuisbericht KNGMG-leden

drs. R.A.F. Dalman
dr. M.H.H. Hettema
D. Huisman
Drs. E.J.J. Koopman
drs. R.C. Roeterdink
J.C. Stam MSc
H. van der Vegt

J.M. Büller
E. Geerken MSc
drs. O. Houtzager
M. Janssens MSc
drs. R.S.C. de Ruiter
drs. R.M.C.H. Verreussel

internet

dieping van de stof wordt aangeboden,
gaan in op complexe onderwerpen als
de invloed van temperatuur, druk en
water op de vorming van magma.
Dit deel van de gids is aangevuld
met een geologische woordenlijst
en literatuur.
In het tweede deel van het boek
komen alle geo-routes, 35 in totaal,
kort aan bod. Per regio (Manderscheid, 8 routes; Bad Bertrich, 8 routes;
Gerolstein-Hillesheim, 9 routes; Laacher See, 10 routes) worden ze kort
beschreven. Per deelgebied wordt
één route uitgebreid beschreven,
de andere routes zijn via een app te
krijgen. Uitgebreid staat beschreven
wat er te zien is, hoe de route loopt
(met coördinaten), hoe moeilijk, hoe
lang, hoe steil en hoe modderig het
pad is. Welke gidsen en welke kaarten

beschikbaar zijn, waar de excursiepunten liggen wat daar precies te
zien is; alles met foto’s en tekeningen. Zelfs de bankjes waar je van
het uitzicht kunt genieten staan
genoteerd.
Het is dat we met de boot op vakantie
gaan, anders zou ik mijn vakantiebestemming nu weten.
Aukjen Nauta
Alle routes zijn als app te downloaden via:
http://www.co2-cato.nl/nl/nieuws/nieuwsberichten/gratis-app-vulkanisme-en-co2in-de-eifel
Het boek is te downloaden via:
http://www.co2-cato.org/publications/library1/
vulkanisme-en-co2-in-de-eifel-geologischewandelexcursies
Wilt u de gids als boek? Neem contact op met
Jan Brouwer: jan.brouwer@tno.nl

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen UvA: www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
Bachelor Bodem, Water, Atmosfeer – Wageningen University: www.bbw.wur.nl
Master Earth and Environment – Wageningen University: www.mee.wur.nl
Centre for Technical Geoscience – Graduate Courses in Technical
Geoscience: http://citg.tudelft.nl/
Darwin Centrum voor Biogeologie: www.darwincenter.nl
GAIA: www.gaia-netwerk.nl
Geochemische Kring: www.kncv.nl
Tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.ingeokring.nl
INQUA Nederland committee: www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Integrated Ocean Drilling Programme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.paleobiologischekring.org
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV): www.bodems.nl
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-geochron.nl
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: http://sedi.kring.googlepages.com
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl
Studievereniging GeoVUsie (VU): http://geovusie.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging (Delft): www.mv.tudelft.nl/
Studievereniging UAV (Utrecht): www.uavonline.nl/)
De Ondergrondse (geo-engineering, Delft): http://ondergrondse.tudelft.nl/
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René Sterk op zoek naar goud op Sulawesi, Indonesië.

