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14 oktober 2015, Science Centre Delft

Generaties voorgangers hebben
er veel tijd in gestoken. Het heeft
jarenlang in diverse kasten gestaan
en gehangen, is verhuisd door heel
Nederland, maar het is er nog: ons
oude KNGMG-archief. Lang verborgen en moeilijk toegankelijk, dus
wat moest je ermee. Archieven
kunnen pas goed gebruikt worden
als ze makkelijk toegankelijk zijn
en daar zijn we dus mee begonnen
verleden jaar.
Allereerst de oude nieuwsbrieven.
Als geoloog kun je dat eigenlijk
beter niet zelf doen want dan kost
het veel meer tijd. Voor je het weet
zit je meer te lezen dan te scannen.
Oud nieuws is vaak nog steeds
interessant en relevant. Maar ze
staan er nu allemaal, vanaf 1975,
40 jaar Nederlands geologisch
nieuws (http://www.kngmg.nl/
publicaties/geobrief.html).
Nu zijn we bezig met ‘Geologie en
Mijnbouw’ en oudere voorgangers.
De volledige index van 1961–2004
is al beschikbaar op de website
(http://www.kngmg.nl/publicaties/
njg.html) en al deze artikelen kunnen als PDF aangeleverd worden.
Vooralsnog op verzoek, maar in
nabije toekomst als directe ‘downloads’. Aan de oudere jaargangen
wordt nu hard gewerkt. Veel
juweeltjes die de snelle veranderingen in geologisch denken maar
ook in onze samenleving vaak
onverwacht belichten.
Scannen/digitaliseren kan voor
mij niet zonder er in te duiken.
Een citaat uit het eerste artikel
jaargang 2, no. 1 als voorbeeld:
“Thans, na meer dan 25 jaar, zijn
de meeningen der geologen over
de theorie van Wegener steeds
nog zeer verdeeld. De talrijke
uiteenzettingen over haar toe
passelijkheid gaan meestal van
theoretische overwegingen uit.
Proeven, om de theorie aan de
werkelijke, geologische resultaten
in een bepaald gebied te toetsen,
werden naar verhouding nog weinig
genomen. De resultaten van zulk
een proef voor het gebied van den
ZuidAtlantischen Oceaan zullen
hier in het kort vermeld worden”
(Gerth, 1940: Het ontstaan van den
Zuid-Atlantischen Oceaan en de
Theorie van Wegener). Dat ga je

2

Geo.brief september 2015

Staringlezing:
De opleiding ‘Mijnbouw’ - niet
“altijd zoo geweescht”
Het KNGMG en de afdeling Mijnbouw van KIVI organiseren op woensdag
14 oktober 2015 de jaarlijkse Staringlezing. Dr. Hans de Ruiter zal spreken over
de geschiedenis van de mijnbouwkundige opleiding in Delft. De itel van de
lezing is De opleiding Mijnbouw  niet “altijd zoo geweescht”. Voorafgaand
aan de lezing zal drs. Michael van der Meer, directeur van het Science Centre
Delft, een korte toelichting geven op de heropening van het Mineralogisch
Geologisch Museum.

dus lezen en geloof me, daar stopt
het niet mee. Het wordt ‘googelen’
door geologisch denken, maar ook
googelen door andere veranderingen. Wat direct opvalt in de 1960–
1970 index is een hele snelle
verandering in de Nederlandse
samenleving waar je eigenlijk niet
bij stilstaat: van kolen naar olie
en gas. De vele artikelen over de
kolenmijnen maken snel plaats voor
de olie en gas geologie. Duidelijk
onverwacht en heel snel. Stof tot
nadenken in relatie tot de huidige
discussies over onze toekomstige
energievoorziening en de snelle
veranderingen die nodig zijn voor
de CO2-balans. Dat kan snel als er
een beter alternatief is.
Een KNGMG-historie die begon met
de mijnindustrie in ons archief en
onze publicaties. Daarom is het ook
heel toepasselijk dat de Staringlezing op 14 oktober 2015 in het
teken staat van de mijnbouw in
Nederland: De opleiding Mijnbouw.
Niet “altijd zoo geweescht” door
Hans de Ruiter, en dan ook nog
eens in het nieuwe Mineralogisch
Geologisch Museum in het oude
mijnbouw gebouw te Delft.

Mijnbouwkundig ingenieur Hans de Ruiter studeerde Mijnbouwkunde in
Delft (1963–1972) en werkte van 1971 tot 1992 bij Billiton en Lac Minerals
in Nederland, Suriname en Canada. In 1992 keerde hij uit het buitenland terug
om directeur te worden van Energy & Environment Netherlands. Van 1996 tot
zijn pensionering, in 2011, was Hans als docent verbonden aan de opleiding
Mijnbouw in Delft. Voor zijn inspanningen voor internationale samenwerking
in het onderwijs heeft Hans een eredoctoraat gekregen van de Technische
Universiteit van Helsinki.

Programma:
15.00 u ontvangst en mogelijkheid tot museumbezoek
16.00 u Staringlezing
17.00 u Borrel

Locatie:
Mineralogisch-Geologisch Museum (onderdeel van Science Centre Delft)
Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft
Voor de lezing heeft u de mogelijkheid om het museum te bezoeken. U kunt
zich voor het museumbezoek en/of de lezing aanmelden via kngmg@kngmg.nl
De kosten voor niet-leden zijn h 10 die u ter plekke kunt voldoen of over kunt
maken op bankrekening NL62 INGB 0000 040517 t.n.v. KNGMG o.v.v. uw naam.

Jan Schreurs

Het oude Mijnbouwgebouw aan de Mijnbouwstraat in Delft.

.erfgoed

Mineralen met een
Nederlandse herkomst
Er zijn veel boeken geschreven die de mineralen beschrijven van een land en zijn koloniën. Die traditie
bestaat al meer dan 100 jaar. Van veel recentere datum zijn boeken die mineralen beschrijven die
vernoemd zijn naar inwoners van een land. Nederland is laat met beide soorten verslaggeving. ‘De
mineralen van Nederland’ verscheen in 2007 (Nijland et al.) en pas vorig jaar (met een aanvulling dit
jaar) verscheen in Geonieuws, het maandblad van de Mineralogische Kring Antwerpen (MKA), een
boeiend artikel waarin alle mineralen beschreven staan die vernoemd zijn naar Nederlandse geologen
of (mede) ontdekt zijn door Nederlanders. Het is geschreven door mineraloog Ernst Burke – met een
‘eigen’ mineraal: ernstburkeiet – , die lang verbonden is geweest aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hieronder de inleiding van zijn artikel met enkele voorbeelden van Nederlandse mineralen. Het
volledige artikel is te downloaden via de website van de MKA (de link staat onder aan dit artikel).
De redactie

Litho van de Comstock Lode, Nevada (1876), het gebied van zilver- en goudmijnen waar Uytenbogaardtiet
gevonden is. Bron: Wikipedia

september 2015 Geo.brief

3

Een kleine selectie mineralen genoemd naar Nederlanders of naar personen
behorend tot de Nederlandse (wetenschappelijke) samenleving
Dozyiet

“Molengraaffiet”

Uytenbogaardtiet

IMA 93-042 Approved

Discredited (1938) = lamprophyllite

IMA 77-018 Approved

Mg7Al2(Al2Si4O15)(OH)2 – monoklien

(Sr,K,Ba)2(Na,Ti,Fe,Mn)4Ti2(Si2O7)2O(O,OH,F) –
monoklien

Ag3AuS2 – tetragonaal

Genoemd naar Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff (Nijmegen, 27 februari 1860 – Wassenaar,
26 maart 1942), een Nederlandse geoloog,
bioloog en ontdekkingsreiziger. Hij was een
autoriteit op het gebied van de geologie van
Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. Hij is hoogleraar
geweest aan de Universiteit van Amsterdam
(1888-1897) en aan de Technische Hogeschool
Delft (1906-1930); daartussen werkte hij in
Transvaal en op Celebes. Tijdens de Boerenoorlog
introduceerde hij het identiteitsplaatje voor
soldaten, dat later overal ter wereld gebruikt
zou worden.

Genoemd naar Willem (‘Wim’) Uytenbogaardt
(Amsterdam, 18 juli 1918 – Aalsmeer, 25 mei
2012), een Nederlandse geoloog en mineraloog.
Na zijn door de oorlog afgebroken studie in
Amsterdam ging hij in 1946 naar de Universiteit
van Stockholm, waar hij de Zweedse nationaliteit
aannam. Hij werkte vervolgens als ertsgeoloog
voor verschillende Zweedse mijnbouwmaatschappijen. Van 1960 tot 1977 was Uytenbogaardt
hoogleraar petrologie, ertskunde en mineralogie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en van
1977 tot 1985 hoogleraar economische geologie aan de Technische Hogeschool Delft.

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustaaf_
Molengraaff.

Zie ook: http://www.myheritage.nl/person1000745_185549152_ 185549152/willemuytenboogaardt (met fout in de geboortedatum).

J.J. Dozy met twee Papuas, Carstensz
expeditie 1936. Foto: Tropenmuseum,
Amsterdam

Genoemd naar Jean Jacques Dozy (Rotterdam,
18 juni 1908 – Den Haag, 1 november 2004),
een Nederlandse geoloog. Na zijn studie in
Leiden werkte hij tot 1966 in meerdere functies
en vele buitenlandse posten voor de Bataafsche
Petroleum Maatschappij, later de Shell. Van
1966 tot 1980 was hij hoogleraar geologie aan
de Technische Hogeschool Delft. Dozy zal bekend
blijven als lid van de succesvolle Carstensz
expeditie van 1936, zo genoemd naar het
beoogde einddoel van deze expeditie: de
beklimming van het met ‘eeuwige sneeuw’
bedekte Carstenszgebergte in Nederlands
Nieuw-Guinea. Tijdens de beklimming ontdekte
Dozy een grote monoliet, die bij nadere inspectie zeer rijk bleek te zijn aan hoogwaardige
ertsen. Deze Ertsberg, zoals hij hem noemde,
zou de belangrijkste ontdekking worden van de
hele expeditie, al waren de deelnemers op dat
moment zich daarvan nauwelijks bewust. Pas in
de jaren 1970 en 1980 zou de Ertsberg, rijk aan
goud en koper, vrijwel geheel afgegraven worden door het Amerikaanse mijnbouwbedrijf
Freeport.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/
Jean_Jacques_Dozy.
Typevindplaats: Ertsberg East Complex koper-,
zilver- en goudmijn, Gunung Bijih District (Grasberg District), Carstensz gebergte, centraal Irian
Jaya, Indonesië.
Gepubliceerd door S.W. Bailey, J.F. Banfield,
W.W. Barker, G. Katchan (1995) Dozyite, a
regular 1:1 stratification of serpentine and
chlorite. American Mineralogist, 80, 65-77.
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Typevindplaats: in lujavrieten van het Pilansberg Alkaline Complex, Rustenburg District,
North West Province, Zuid-Afrika.
Gepubliceerd door H.A. Brouwer (1911) Molengraaffit, ein neues Mineral in Lujauriten aus
Transvaal. Centralblatt für Mineralogie, Geologie
und Paläontologie, 1911, 129-133. C.E. Tilley
(1938) toonde aan dat molengraaffiet identiek
is aan lamprophylliet: The identity of molengraaffite with lamprophyllite. Transactions
Geological Society South Africa, 41, 109-111.

Typevindplaatsen: Tambang Sawah, Rejang Lebong District (Rediang Lebong District), Bengkulu
Provincie (Benkoelen Provincie; Benkulen
Provincie), Sumatera Island (Sumatra Island),
Indonesië; Zmeinogorsk Mine (Zmeinogorsk
Mine; Snake Mountain Mine; Schlangenberg
Mine), Zmeevka Stream, Korbalikha River,
Alei River Basin, Rudnyi Altai, Altaiskii Krai,
Western-Siberian Region, Rusland; Comstock
District, Storey County, Nevada, USA. Inmiddels
is uytenbogaardtiet bekend, soms in grote
hoeveelheden, van tientallen vindplaatsen
over de hele wereld.
Gepubliceerd door M.D. Barton, C. Kieft, E.A.J.
Burke, I.S. Oen (1978) Uytenbogaardtite, a new
silver-gold sulfide. Canadian Mineralogist, 16,
651-657.

Veeniet
IMA 66-016 Approved
Pb2(Sb,As)2S5 – orthorhombisch

Genoemd naar Rudolf Willem van der Veen
(Buitenzorg, Nederlands-Indië, 27 januari 1883
– Wassenaar, 3 april 1925), een Nederlandse
mijningenieur en mineraloog. Na zijn studie in
Delft werkte hij in mijnen in Argentinië, Bolivië,
Brits-Indië, Duitsland en Spanje. In 1916 werd
hij hoogleraar economische geologie aan de
Polytechnische School Delft. Hij publiceerde
in 1925 (postuum) een van de eerste boeken,
met foto’s, over ertsmicroscopie.
Typevindplaats: Taylor Pit (Concession XIV;
Lot 13), Huntingdon Township, Madoc Area,
Hastings County, Ontario, Canada.
Gepubliceerd door J.L. Jambor (1967) New lead
sulfantimonides from Madoc, Ontario. Part 1.
Canadian Mineralogist, 9, 7-24.

Traditionele, nationale mineralogieboeken
geven eenvoudigweg een opsomming van
alle mineralen die op het grondgebied van
het betreffende land (en soms ook van zijn
koloniën) zijn aangetroffen. Vroege voorbeelden voor dergelijke werken zijn de
‘Annotated list of the minerals occurring
in Canada’ van G.C. Hoffmann (1889), en
het monumentale ‘Minéralogie de la France
et de ses Colonies’, gepubliceerd tussen
1893 en 1913 in zes forse delen door Alfred
Lacroix. Meer recente voorbeelden zijn
‘Minerals of South Africa’ van B. Cairncross
& R. Dixon (1995), en ‘Les Minéraux de
Belgique’ van F. Hatert, M. Deliens, A.-M.
Fransolet & E. Van Der Meersche (2002).
Sinds ca. 1985 verschijnt een nieuw type
van nationale mineralogieboeken, de aanleiding was alweer Canada met zijn ‘Mineral
species from Canadian type localities, an
annotated list’ van R.I. Gait (1983). In die
boeken worden alleen die mineralen
beschreven die voor het eerst gevonden
zijn in het betreffende land, of genoemd
zijn naar inwoners van dat land. Mineralen
worden zo als het ware gezien als een
onderdeel van het nationale patrimonium.
De titels van recente voorbeelden spreken
voor zich: ‘Minerals first discovered on the
territory of the former Soviet Union’ van
I. Pekov (1989), ‘Minerals first discovered in
Switzerland and minerals named after Swiss
individuals’ van Ph. Roth (2007), ‘Italian
type’ minerals van M.E. Ciriotti, L. Fascio &
M. Pasero (2009), en ‘Minerals with Belgian
roots’ van E. Van Der Meersche, P. De
Paepe & G. Stoops (2010).
Voor Nederland bestaat een voorbeeld van
de eerste soort: ‘De mineralen van Nederland’ van G. Nijland, J.C. Zwaan, D. Visser &
J. Leloux (2007), waarin alle in Nederland
voorkomende mineralen worden vermeld.
Geen enkel van die mineralen is voor het
eerst in Nederland gevonden, de geologische
aard van de Nederlandse bodem leent zich
daar immers niet erg voor. Het begrip
‘mineraal met een nationale herkomst’
heeft daarom voor Nederland, in tegenstelling tot de bovengenoemde werken, een
andere inhoud, en wel in twee categorieën.
• Mineralen die naar Nederlanders genoemd
zijn, en wel in de ruimste zin, ook personen die behoren tot de Nederlandse
(wetenschappelijke) samenleving zijn
erin opgenomen.
• Overige mineralen die voor het eerst
(mede-)beschreven zijn door personen
werkzaam aan Nederlandse universiteiten.
In het overzicht van mineralen met een
Nederlandse herkomst worden voor ieder
mineraal de volgende gegevens verstrekt:
• De naam, vet geschreven, zonder aanhalingstekens = geldige mineraalnaam,

•

•
•

•

•

met aanhalingstekens = thans ongeldige
mineraalnaam.
In de volgende regel staat de officiële
status van het mineraal volgens de International Mineralogical Association (IMA),
die via haar Commission on New Minerals
and Mineral Names sinds 1959 alle
nomenclatuur van mineralen regelt.
Het ontbreken van de aanduiding “IMA”
betekent dat het mineraal al vóór 1959
als ongeldig werd beschouwd. Mineralen
die al vóór 1959 wel als geldig werden
beschouwd, kregen van de IMA de aanduiding “Grandfathered” = van oudsher
geldig. De meeste mineralen die voor het
eerst zijn beschreven ná 1959 hebben
een IMA cijfercode die uit twee delen
bestaat, eerst het jaar van indienen bij
de IMA (zonder de 19 in de 20ste eeuw),
dan het volgnummer of -letter in dat
jaar. Daarna volgt de huidige officiële
status, in het Engels om geen nieuwe
aanduidingen te creëren. Alle mineralen
met een IMA nummer zijn oorspronkelijk
goedgekeurd, = “Approved”. Bij een
aantal mineralen is later ( jaartal is vermeld) een wijziging van hun status
opgetreden. “Discredited” betekent dat
het mineraal thans als ongeldig wordt
beschouwd, nieuwe status wordt erbij
vermeld. “Redefined” betekent dat het
mineraal geldig blijft, maar een nieuwe
omschrijving heeft gekregen. “Renamed”
betekent dat het mineraal geldig blijft,
maar dat het een nieuwe naam heeft
gekregen omwille van een nomenclatuurrevisie.
Chemische samenstelling in een formule,
en kristalstelsel van het mineraal.
De afleiding van de mineraalnaam. Waar
mogelijk geeft een hyperlink toegang tot
meer uitgebreide informatie.
Typevindplaats: de locatie waar het
mineraal voor het eerst is gevonden.
Soms zijn in een beschrijving meerdere
typevindplaatsen genoemd.
Verwijzing naar de oorspronkelijke
beschrijving van het mineraal en/of
zijn naam, met waar nodig aanvullende
informatie i.v.m. statuswijzigingen.

Meer uitgebreide informatie over de mineralen is beschikbaar op een aantal internet
websites, zoals MinDat (www.mindat.org),
met name over de vindplaatsen, het RRUFF
project (rruff.info), met name via Search
References naar de originele publicaties, en
Mineralogy Database (webmineral.com), voor
alle mogelijke mineralogische informatie.

Het hele artikel is te lezen via http://www.
minerant.org/archief/mineralenNLroots.pdf
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De kist die Olivier Andry vasthoudt bevat de laptop, accu, etc. Het meetapparaat aan de reling met het zwarte buisje is de MAX-DOAS, die elke 5 minuten van
horizontaal tot verticaal de hoeveelheid stikstodioxide en aërosolen in de lucht meet. Het grijze kastje daarnaast bepaalt de bewegingen van het schip (alle
hoeken) en de locatie.

Expeditie Edgeøya
Eind augustus deden 55 Nederlandse wetenschappers tien dagen onderzoek op Spitsbergen. Ook de
geowetenschappen waren goed vertegenwoordigd. Van bodems tot gletsjers en van luchtkwaliteit
tot klimaat: alles werd onderzocht. ‘Heel bijzonder om weer eens met eigen ogen te zien waar het
om draait. Dit zijn dingen die modellen je niet vertellen.’ Journaliste Nienke Beintema doet namens
NWO verslag van de SEES-expeditie.
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De zon breekt door, de wind is gaan liggen
en het wordt zowaar warm. Eerder vandaag
liepen we nog met vijf lagen kleren aan, maar
nu is het behaaglijk. Tien graden boven nul.
De muts kan af, de jas kan open. We lopen
landinwaarts langs een brede, vlechtende
rivier, op zoek naar een goede plek om
watermonsters te nemen. Links en rechts
komen gletsjers uit zijdalen naar beneden.
Met een motorboot zijn we vanochtend
afgezet aan de riviermonding. Vijf mensen,
één geweer tegen de ijsberen, een paar
rugzakken vol met monstermateriaal. Elders
hier op het eiland Edgeøya, aan de zuidoostkant van Spitsbergen, werken andere
groepjes wetenschappers, ook deelnemers
aan SEES, de Scientific Expedition Edgeøya
Spitsbergen. Vijfenvijftig aardwetenschappers,
klimatologen, biologen, archeologen: tien
dagen lang onderzoeken zij de invloeden
van menselijk handelen op het poolgebied.
De expeditie is een initiatief van het Arctisch
Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen,
ondersteund door NWO. De reis moet niet
alleen belangrijke data opleveren, maar óók
een nieuwe impuls geven aan het Nederlandse poolonderzoek. Nieuwe verbindingen
leggen tussen vakgebieden, het onderzoek
internationaal op de kaart zetten. En Nederland een stem geven in internationale
discussies over het poolgebied.
We begonnen onze excursie vandaag met
zeebodemmonsters nemen vanuit de motorboot. Dat deden we vlak bij de kust, in de
kegel van sediment die de rivier naar zee
heeft gebracht. Tom van Hoof (TNO) wil
weten of daarin nog sporen zijn te vinden
van de oliewinning in de jaren ‘70, twintig
kilometer stroomopwaarts. Noorse en Franse
oliebedrijven deden er een jaar lang proef
boringen, maar de opbrengst was teleurstellend. De bedrijven verdwenen even plotseling
als ze waren gekomen. Hun infrastructuur
ruimden ze netjes op. Maar de bodem, vermoedt Van Hoof, vertoont vast nog sporen
van de vervuiling van destijds.

Gletsjerwater
Nu gaan we watermonsters halen voor geochemicus Jorien Vonk, Veni-onderzoeker
aan de Universiteit Utrecht. “Ik onderzoek
wat er gebeurt met de enorme voorraden
organisch materiaal die overal in de Arctis in
de bodem zitten, zoals in de permafrost”,
vertelt ze. Op veel plekken ontdooit die
permafrost. Een deel van het organische
materiaal wordt dan omgezet in broeikasgassen. Het ontdooien van permafrost zorgt
zo voor versnelde klimaatopwarming. Vonk:
“Een deel van dat vrijkomende, eeuwenoude
organische materiaal gaat niet de lucht in,
maar wordt door rivieren meegenomen naar
zee. Wat gebeurt dan ermee? Komt het
voor langere tijd op de bodem terecht, of
wordt het alsnog omgezet in broeikasgas?”
Maar hier op Spitsbergen maakt Vonk een

uitstapje in een andere richting: ze onderzoekt organisch materiaal in het smeltwater
van gletsjers. “Gletsjers bevatten veel meer
organisch materiaal dan je denkt: resten van
algen en bacteriën die op en in de gletsjer
leven, organische depositie op de gletsjer,
maar ook materiaal dat van de bodem wordt
geschraapt en meegenomen. Al met al is
dat aanzienlijk.” Het fijne materiaal kan een
belangrijke voedingsbron vormen voor het
ecosysteem langs de kust. “In Alaska is dat
uitgebreid onderzocht, maar hier nog nooit.
Ik verwacht dat de hoeveelheid hier minder
is, omdat het hier kouder is en biologisch
minder rijk.”
We zijn op de plek gekomen waar de rivieren
uit verschillende dalen bij elkaar komen. Uit
elke rivier wil Vonk een monster nemen. Dat
gaat makkelijk: even bukken, waterfles vullen, en klaar. Alsof je even je drinkfles bijvult
tijdens een wandeling. Maar dit water is
melkwit: het zit vol met klei- en siltdeeltjes,
aangevoerd door de gletsjer. Om bij de volgende rivierarm te komen, moet je kniediep
door het ijskoude, snelstromende water
waden. Collega Tom van Hoof offert zich op:
hij was zonet, bij een eerdere oversteek, per
ongeluk toch al nat geworden.
Eenmaal thuis wil Vonk, samen met student
Elise van Winden, de hoeveelheid organisch
materiaal relateren aan de snelheid waarmee de gletsjers smelten. Dat laatste kan ze
afleiden uit weergegevens en satellietfoto’s.
“We willen inschatten hoeveel extra materiaal er wereldwijd in zee komt door de smeltende gletsjers en hoeveel dat kan bijdragen
aan de vorming van extra broeikasgassen.”
Daarvoor gaan Elise en zij al tijdens de reis
incubatie-experimenten inzetten, met
micro-organismen in het water – gewoon
in hun hut aan boord van de Ortelius.

Weerstation
Ook drie andere SEES-deelnemers zijn
geïnteresseerd in de Spitsbergse gletsjers:
Stefan Ligtenberg, Peter Kuipers Munneke
en Willem Jan van de Berg, allen van het
Institute for Marine and Atmospheric
research Utrecht (IMAU). Ligtenberg en
Kuipers Munneke werken samen aan twee
projecten binnen het Nederlands Polair
Programma: een voor het noordpool- en
een voor het zuidpoolgebied.
“Onze missie van deze week is al geslaagd”,
zegt Ligtenberg. Die missie was een weerstation plaatsen op een gletsjer. Minstens
vijf jaar gaat dat station het weer vastleggen
en meten hoe snel de gletsjer smelt. Het
zendt die informatie naar Nederland, en
maakt deel uit van een groot netwerk van
meetstations in beide poolgebieden. De
gegevens helpen om de relatie in kaart te
brengen tussen klimaatverandering en het
smelten van gletsjers. “We hadden een aantal potentiële plekken uitgezocht”, vertelt
Ligtenberg, die eerder dit jaar een NWO

Veni-beurs ontving. “Maar deze bleek ideaal:
we hoefden niet lang over morenen te lopen
en er waren weinig spleten. En deze gletsjer
ligt op het hoofdeiland, niet op Edgeøya,
dus je kunt er relatief gemakkelijk heen, met
een sneeuwscooter vanuit Longyearbyen.”
Het was een heel karwei: met tientallen
kilo’s aan apparatuur op hun rug moesten
de drie onderzoekers tweeëneenhalf uur
over het ijs bergop lopen. En natuurlijk was
het spannend of alles goed zou werken,
zodra het station op de laptop was aangesloten. “Maar het is gelukt!”, zegt Kuipers
Munneke, zichtbaar trots.
In hun dagelijkse werk houden de onderzoekers zich vooral bezig met het modelleren van de dynamiek van gletsjers onder
invloed van klimaatverandering. “Daarom is
het extra leuk om met eigen ogen te zien
waar het om draait”, zegt Kuipers Munneke.
“Als je met een bootje bij zo’n gletsjerfront
vaart, dan hoor je het kraken en rommelen,
je voelt die koude wind van de gletsjer
komen, je hoort het tinkelende geluid van
luchtbelletjes die ontsnappen uit de drijvende ijsbrokken. Dat is geweldig mooi.
Die dingen vergeet je wel eens als je alleen
maar aan het modelleren bent.”

Luchtvervuiling
Aan boord is ook iemand die voor zijn
onderzoek eigenlijk niet van boord hoeft.
Richard Bintanja (KNMI) heeft, samen met
zijn promovendus Olivier Andry, een installatie bovenop de brug van het schip geplaatst.
Die meet hoeveel stikstofdioxide en aërosolen er in de lucht zitten – luchtvervuiling
afkomstig van lagere breedtegraden. “Stikstofdioxide kan worden omgezet in troposferisch ozon, een broeikasgas. En de aërosolen kunnen neerslaan op sneeuw en ijs,
waardoor die minder zonlicht reflecteren en
meer warmte absorberen. Ook dat kan bijdragen aan de opwarming van het Arctische
gebied.” Met zijn metingen wil Bintanja die
waarden in kaart brengen, in een transect
van Spitsbergen tot aan Nederland. “Voor
zover ik weet is dat nog niet eerder gedaan.”
Die metingen gebruikt Bintanja om zijn modellen te verbeteren en te valideren. Die modellen liegen er niet om. “We schatten dat de
opwarming rond het jaar 2100 wereldwijd
gemiddeld zo’n drie graden zal bedragen”,
zegt hij, “maar in het Arctisch gebied veel
meer. In de zomer is het hier dan zo’n 12 graden warmer dan nu. En in de winter maar liefst
24 graden. Dat heeft enorme gevolgen voor de
Arctis. En uiteindelijk ook voor ons.” Wordt hij
daarvan niet wanhopig? “Nee, want dat heeft
geen enkele zin – ik kan er persoonlijk toch
niks aan doen. Mijn taak is zo nauwkeurig
mogelijk te bepalen wat er gaat gebeuren. En
dat kan mede dankzij dit soort expedities.”
Nienke Beintema
Voor meer in formatie zie www.sees.nl
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Vroegere grondwaterprocessen
op Mars nagebootst in het lab

Vloeibaar water is niet stabiel op Mars, het zal snel bevriezen of verdampen. Dat betekent dat er geen
hydrologische cyclus kan zijn zoals we die op de aarde kennen. Toch is er veel bewijs dat er in het
verleden grote hoeveelheden vloeibaar water over het oppervlak van de planeet gestroomd hebben.
Grondwater daarentegen kan op Mars wel vloeibaar voorkomen, omdat de druk onder de grond snel
toeneemt. Wouter Marra, op 22 mei jl. gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek
naar grondwater als bron voor het oppervlaktewater op Mars, schrijft over zijn onderzoek.

Wouter Marra in het laboratorium.
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De meeste grote uitstroomdalen op Mars
beginnen in chaotische terreinen met kilometers diepe scheuren en barsten in de grond.
Hoe deze brongebieden zijn ontstaan, is nog
grotendeels onbegrepen, maar de plotselinge
aanwezigheid van stromend water wekt de
suggestie dat hier grondwater naar boven is
gekomen. Daarnaast zijn er ook kleinere geulen op Mars die ontspringen in ronde nissen
in het landschap, een verschijnsel dat kan
duiden op kwellend grondwater.
Mijn onderzoek richtte zich op de processen
die een rol spelen als grondwater uitstroomt
en het landschap dat zich dan vormt. Ik heb
in de zandbak van het laboratorium van
de UU en de Universiteit van Hull diverse
experimenten uitgevoerd om deze systemen
te simuleren. Ik kon in deze proeven de
ontwikkeling van het landschap door de tijd
volgen en koppelen aan de locatie van de
bron en druk van het grondwater. Met deze
informatie heb ik vervolgens een reconstructie gemaakt van de vroegere hydrologische
situatie op Mars en het bijbehorende klimaat.

De bron van kwel
Valleien die ontstaan door kwelwater ontwikkelen zich stroomopwaarts en hebben
de vorm van een amfitheater aan het bovenstroomse eind. Mijn experimenten laten dit
fenomeen duidelijk zien. Echter er zijn ook
andere processen die een soortgelijk landschap vormen, waardoor het onmogelijk
is om op basis van de morfologie van een
enkele vallei vast te stellen hoe deze is
gevormd. Daarom heb ik in mijn onderzoek
de nadruk gelegd op grootschalige morfologie die niet verdwijnt in de loop van de tijd.
Kwelwater kan een lokale bron hebben,
zoals nabije infiltratie, maar het water kan
ook van ver weg komen. Verschillen in het
patroon van de grondwaterstroming zorgt
voor verschillen in de ontwikkeling van het
landschap. In mijn experimenten heb ik
grondwater op beide manieren laten kwellen.
Bij grondwater van een verre bron, stopt
de kwel in kleinere valleien en stroomt het
grondwater alleen door enkele grote valleien.
De grote valleien ontnemen in dit geval het
water van de kleinere, doordat grondwater
al op enige afstand naar het diepste punt
in het landschap convergeert. Als gevolg
worden de grootste valleien nog groter. Dit
fenomeen treedt echter niet op bij kwel van
een lokale bron van grondwater, omdat alle
valleien als het ware een eigen brongebiedje hebben en de onderlinge invloed beperkt
is. Het resulterende landschap bestaat uit
valleien van vergelijkbaar formaat die actief
blijven.
Belangrijk voor de interpretatie van een
landschap zijn de oriëntatie en lengte van
de valleien, omdat deze eigenschappen

niet worden verdoezeld door verwering en
andere afzettingen. Dit zijn daarom robuuste indicatoren om de bron van het water
te achterhalen. Als kwel uit een nabije bron
komt, dan ontstaan er veel valleien tegelijk,
deze vullen als het ware het landschap op.
Dit zien we in Louros Valles, een systeem
van valleien op Mars. Heeft de kwel een
bron die ver weg gelegen is, dan vormen
zich minder valleien door het convergeren
van de grondwaterstroming naar de grootste valleien. Het resulterende landschap
heeft minder, maar wel grotere valleien,
georiënteerd in richting de grondwaterbron.
Nirgal Valles, een lange vallei op Mars met
slechts enkele, korte vertakkingen toont dit
landschap.

Grondwater onder druk
De grote uitstroomdalen op Mars ontspringen in depressies: kraters, scheuren of
chaotische terreinen met complexe breukpatronen. De rivieren die deze dalen gevormd
hebben zullen zeer waarschijnlijk gevoed
zijn door grondwater. Echter, grondwater
stroomt relatief langzaam, wat de hoge
debieten – nodig om dergelijke grootse
uitstroomdalen te vormen – niet kan verklaren. Daarom zullen vermoedelijk andere
processen dan alleen grondwaterstroming
een rol hebben gespeeld bij het ontstaan
van deze systemen. Ik ben op zoek gegaan
naar mogelijk verklaringen door in mijn volgende serie experimenten grondwater met
telkens een hogere druk te laten uitstromen.
De experimenten lieten zien dat de druk
waaronder grondwater uitstroomt een grote
invloed heeft op het landschap. Bij lage druk
ontstaat er boven de bron een kwelgebied
met water dat vervolgens kan afstromen
en een vallei vormt. Als de grondwater
druk hoog genoeg is, ontstaan scheuren
in de ondergrond waardoor het grondwater
sneller kan uitstromen. Door de snelle uitstroming blijft bodem nog droog en het
uitgestroomde water kan daar weer in infiltreren. Dit proces laat sedimentlobben
achter in een vroeg stadium; als de bodem
vervolgens verzadigd is, blijft het water
stromen en ontstaan er insnijdende valleien. Bij een nog hogere druk is het grondwater in staat het bovenliggende materiaal
op te tillen. Hierdoor ontstaat ruimte in
de ondergrond die zich vult met water nog
voordat er grondwater aan het oppervlak
verschijnt. Dit groeiende ondergrondse
meer stort op een gegeven moment in,
waardoor er plotseling een grote hoeveelheid water naar buiten spuit. Zo ontstaat
een rivier met zeer hoge debieten voor
de vorming van grote uitstroomdalen.
Het instorten van een ondergronds meer
verklaart ook de breukpatronen in de
chaotische terreinen, die de bron van veel
uitstroomdalen vormen.

Fotosequentie van een experiment met grondwater onder druk. In dit experiment zorgt de
druk voor het ontstaan van breuken boven de
grondwaterbron voordat het water uitstroomt
en een rivier insnijdt.
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Tektoniek belangrijk voor grondwater
Ik heb diverse systemen op Mars gevonden
met een morfologie die overeenkomt met
de experimenten: lobben en valleien die
ontspringen uit gaten en scheuren in de
grond. De brongebieden zijn sterk tektonisch van aard zijn en liggen parallel aan
Valles Marineris, een grote tektonische
riftvallei in dit gebied. De afzettingen die
ontspringen uit deze structuren zijn kenmerkend voor grondwateruitstroming in
een vroeg stadium. De lobbige afzettingen
waren ook te zien in de eerste fase van
de experimenten als de bodem nog onverzadigd is. Insnijdende geulen en de grote
uitstroomdalen in dit gebied, ontstaan pas
later als het uitstromen van grondwater
aanhoudt.
De grote uitstroomdalen op Mars liggen
relatief laag in het landschap, de kleinere
uitstroomdalen liggen hoger en uitstromingen met slechts lobbige afzettingen liggen
het hoogst. Dit is te verklaren door uit te
gaan van een aaneengesloten grondwatersysteem onder het hele gebied, afgedekt
door een afsluitende laag waardoor het
grondwater onder druk is komen te staan.
Op Mars is deze afsluitende laag vermoedelijk een bevroren laag grondwater. De locaties waar grondwater is uitgestroomd en de
tektonische structuur van het gebied laten
zien dat breuken waarschijnlijk op verschillende plekken door deze bevroren laag
grondwater zijn gebroken, zodat het grondwater kon uitstromen.

Vroegere hydrologie en het klimaat
De grote uitstroomdalen zijn voornamelijk
ontstaan in het Hesperian, de periode op
Mars van 3,7 tot ongeveer 3,4 miljard jaar
geleden. Toen is er een afsluitende laag

Landschappen gevormd door kwel van een verre bron (boven) en van nabije infiltratie (onder). Links
toont een foto van het experiment, in het midden een schematische illustratie, en rechts soortgelijke
landschappen op Mars. Kwel van een verre bron resulteert in het verlaten van kleine valleien door het
convergeren van stroming naar de grotere valleien.

bevroren grondwater ontstaan met vloeibaar grondwater eronder dat onder druk
is komen te staan en dat periodiek voor
hevige pulsen van uitstromend grondwater
heeft gezorgd. De uitstroomdalen zijn hiermee ook bewijs voor een sterk afkoelend
klimaat. De afwezigheid van bewijs voor
wijdverbreide neerslag in het Hesperian
laat zien dat de hydrologische cyclus aan
het oppervlak toen stil is komen te liggen.
Het grondwater kon nog wel gevoed worden door smeltende sneeuw en ijs in het
vulkanische gebied Tharsis.
Diverse kleine uitstroomdalen zijn jonger
dan het Hesperian en stammen uit de jong-

ste periode op Mars, het Amazonian. De
afzettingen laten zien dat het grondwatersysteem in ieder geval tot die tijd is blijven
bestaan en misschien nog wel bestaat. De
druk op het grondwater die nodig is voor
deze relatief recente uitstromingen van
grondwater kan een restant zijn van de
eerder opgebouwde druk, of is het gevolg
van lokale tektonische activiteit.
De periodes dat grondwater de dominante
bron van water aan het oppervlak van Mars
is geweest, hoeft niet samen te hangen met
een optimaal klimaat met een hogere atmosferische druk en temperaturen. Sterker
nog, de aanwezigheid van een afgesloten
grondwatersysteem onder druk is goed te
verklaren door het bevriezen van de bovenste laag van het grondwater, waarvoor juist
een koud klimaat nodig is.
Wouter Marra, Universiteit Utrecht,
w.a.marra@uu.nl

Proefschrift: Martian groundwater outflow processes
and morphology, reconstruction of paleohydrology using
landscape evolution experiments, http://dspace.library.uu.nl/
handle/1874/311674
Promotie: 22 mei 2015
Begeleiders: Maarten Kleinhans, Steven de Jong, Ernst Hauber
(DLR-German Aerospace Agency).

Linksboven toont een foto van een experiment met grondwater onder druk, linksonder een close-up
van een uitbarsting van grondwater onder hoge druk. Rechts twee voorbeelden van vergelijkbare
landschappen op Mars. Dit soort valleien ontspringen vaak uit gaten, spleten of chaotische gebieden
die bestaan uit diverse breuken.
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Video’s van de experimenten
Kwel, verre bron: http://figshare.com/articles/Video_1_Distal/
1326217
Kwel, nabije bron: http://figshare.com/articles/Video_2_Local/
1326218
Uitstromen, lage druk: http://figshare.com/articles/Video_1_
Low_Pressure/1326226
Uitstromen, hogere druk: http://figshare.com/articles/
Video_2_Medium_Pressure/1326227
Uitstromen, hoogste druk: http://figshare.com/articles/
Video_3_High_Pressure/1326225

.voetlicht

Bèr in het glazen huis – het Mosaleum – in de tuin van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Foto’s: Natuurhistorisch Museum Maastricht

Het Natuurhistorisch
Museum Maastricht
Eerst was er Bèr in 1998, elf jaar later Kristine. Carlo werd in 2012 gevonden en in de lente van dit jaar
zijn botjes van Lars uit een orgelpijp in de mergel gehaald. Eerst enkele van zijn staart- en rugwervels
en, heel bijzonder, een paar flipperbotjes; nu ligt er een enorm blok kalksteen met daarin de schedel
van Lars in de tuin van het Natuurhistorisch Museum Maastricht om uitgeprepareerd te worden.
Museum en mosasaurus zijn haast synoniem, maar de collecties, kennis en activiteiten zijn veel breder
en minstens zo opmerkelijk.
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In het voormalige kloostercomplex van de
Grauwzusters in het Jekerkwartier in Maastricht ligt het Natuurhistorisch Museum
Maastricht (NHMM). Aan de voet van de
museumtuin stroomt de Jeker. Opgericht in
1912 door het Natuurhistorisch Genootschap
in Limburg, dat de financiële lasten al snel
niet meer kon dragen, werden het museum
en de collecties in 1917 aan de stad geschonken. In de ruim honderd jaar van zijn bestaan
is het museum uitgegroeid tot een internationaal erkende en gewaardeerde
specialist van het Boven-Krijt, met nu
vier mosasaurussen uit de ENCI-groeve
in de Sint-Pietersberg.

Quadratum
Een paar keer per jaar mogen leden van de
afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) de ENCI-groeve
bezoeken. Afgelopen 18 april vond de
14-jarige Lars Barten met zijn vader Jos
enkele rug- en staartwervels van een mosasaurus, maar ook één enkel flipperbotje.
John Jagt, conservator paleontologie van
het NHMM: “Dat is bijzonder, flipperbotjes
zijn delicaat, dus kwetsbaar en blijven zelden
bewaard. De botten zijn aan de westkant
van de groeve gevonden, vlakbij een wand
waar kalk gewonnen werd. Gelukkig hebben
we een uitstekende verstandhouding met
de ENCI. Diezelfde zaterdagmiddag keerden
we met zes man terug op de plek om verder
te zoeken. Wij vonden meteen een stuk rug,
nog in anatomisch verband, en nog meer
flipperbotjes –toen wist ik dat dit een goede
vondst was. Onze grootste zorg was de
grote orgelpijp (een oplossingsholte in de
kalk opgevuld met leem en grind) onder de
puinkegel waar de botten gevonden waren.
Alles van het skelet dat daarin terecht was

‘Maastrichtse kalken’, een van de zalen van het NHMM.

gekomen, zou sterk beschadigd zijn.”
Met alle kennis van Mosasaurussen en een
scherp oog voor kleurnuances en interessante vormen, kan zelfs een conservator
voor verrassingen komen te staan. “Wij zijn
een sleuf gaan graven en vonden steeds
meer botten, ook resten van een schildpad,
waarschijnlijk de laatste maaltijd van de
mosasaurus, maar de schedel hadden we
nog niet. Een deel van het gesteente was al
ingegipst om uitgezaagd te worden toen ik
de sleuf in stapte. Ik hoorde ‘knak’ en ik zag
dat ik de top van de kroon van een tandje
had afgebroken. We hadden de kop dus
gevonden. Hij bleek omgekeerd te liggen:
hij ‘keek’ naar zijn eigen staartpunt en daar
hadden we niet op gerekend. Het grote blok

met de schedel van Lars ligt nu in de tuin.
Gelukkig in één stuk. Wijzer geworden door
de vorige vondsten, hadden we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te
voorkomen dat het enorme stuk zou breken.
Aan de tanden en wervels kun je zien dat
het een halfwas exemplaar is. We weten dat
het gaat om de soort Mosasaurus hoffmanni,
maar het absolute bewijs zit in het quadratum, het vierkantsbeen dat de onder- en
de bovenkaak met elkaar verbindt, en dat
hebben we nog niet gevonden. Iedere
mosasaurus is te determineren op zijn
quadratum.” Voor de preparatie van de
mosasaurussen ontwikkelt het NHMM een
Science Lab, als vast onderdeel van de
publiekspresentaties en in nauwe samenwerking met vrijwilligers, onder andere van
de afdeling Limburg van de Nederlandse
Geologische Vereniging. Lars Barten en zijn
vader behoren tot de vele amateurgeologen
die voor het museum van groot belang zijn.
Er is een intensieve samenwerking met een
groep van 20 à 30 enthousiaste amateurs
die veel zien, veel vinden en heel veel
weten.

Dino’s met veertjes

Een van de rugwervels van Lars. De bolle kant wijst naar de staartpunt.
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Een nieuwe mosasaurus uit de Sint-Pietersberg, zeker als ook de schedel gevonden
wordt, trekt veel publiek. Het haalt de landelijke pers, de regionale televisie (waar Jagt ook
heeft uitgelegd dat niet alles uit Jurassic World
wetenschappelijk verantwoord is). Te plannen
valt zo’n gebeurtenis niet, maar dit jaar pakte
het wel erg mooi uit. In het weekend van 18 en
19 april was er, in het kader van de Nationale
Museumweek, een groots evenement op het
Maastrichtse Onze Lieve Vrouweplein georganiseerd. Het NHMM mocht, met vijf andere
musea, een bijzonder object uit zijn collectie
presenteren. Dat werd een animatie van een

Een interview tijdens het ingipsen van Lars.

mosasaurus die dwars door de toren van de
basiliek naar buiten brak. Die avond maakte
de wethouder van Cultuur van Maastricht de
nieuwe vondst, Lars, bekend. Carlo uit 2012
werd gevonden toen het museum een internationale conferentie hield ter ere van het
100-jarig bestaan van het museum. En de
schedel van Bèr werd gevonden tijdens de
persconferentie die in het ENCI hoofdkantoor
was belegd om de eerste vondsten van de
botten bekend te maken. Jagt: “Ik heb mezelf
terug gezien op RAI Uno met Italiaanse ondertiteling.”
Met de Krijt-Paleogeengrens ‘om de hoek’
en een grote kennis over de geologie van
het Krijt, is Internationale samenwerking
een belangrijk thema voor het museum.
Bij de tentoonstelling in 1999 over 150 jaar
Maastrichtien werd samengewerkt met
partners uit Polen, Roemenië, New Jersey
en Oman. Maar soms staat ‘het buitenland’
gewoon op maandagochtend voor de deur.
Jagt: “’s Ochtends stond er een keer bij de
personeelsingang een meneer te wachten. Dat
bleek professor Li te zijn, directeur van het
Nationaal Natuurhistorisch Museum in Beijing.
Hij was op bezoek bij zijn dochter die in Aken
studeerde en ging allerlei musea in de omgeving langs. Het NHMM leek hem een mooi
museum en hij wilde graag met ons samenwerken. Daar is in 2006 de tentoonstelling
‘Draakjes met veertjes’ uit voortgekomen
en twee jaar later de China Dino-expositie.
Die skeletten waren zo groot dat ze hier niet
naar binnen konden. De tentoonstelling heeft
in het Centre Céramique aan de overkant
gestaan. Zo’n samenwerking doet het goed
bij de politiek. Die moet je elke vier jaar weer
overtuigen van je bestaansrecht. Je moet als
museum maatschappelijk belang hebben,
de regio iets teruggeven, internationaal
samenwerken. Geen geringe opgave.”

Collecties
Het Natuurhistorisch Museum Maastricht
is de grootste Nederlandse speler als het
gaat om het Boven-Krijt. Met het type
Maastrichtien zo dichtbij is dat niet
vreemd. Helaas bezit Limburg geen ‘golden
spikes’ (lokatie waar een belangrijke stratigrafische grens ontsloten is). Die ligt voor
de ondergrens van de etage in de groeve
Tercis les Bains, vlak bij Dax In ZuidwestFrankrijk, voor de bovengrens (de K/Pggrens) in El Haria bij El Kef in Tunesië. In
de Sint-Pietersberg, die veel groter is
dan het Nederlandse deel dat afgegraven
wordt, is het Krijt aanwezig van het onderCampanien tot het bovenste Maastrichtien
(van 83 tot 66 miljoen jaar geleden). Het

museum vertelt dat hele verhaal – de
opeenvolging van gesteenten, de fossielen,
de evolutie van soorten, de veranderingen
in het klimaat. Waarom was het klimaat
toen subtropisch, waar lag Nederland, hoe
diep was de zee hier en waarom werd die
steeds ondieper, hoe is het Limburgs landschap ontstaan? Het museum plaatst de
Sint-Pietersberg in een groter geologisch
geheel.
Naast de geologische collectie bezit het
museum een grote biologische afdeling.
Zuid-Limburg heeft een bijzondere flora en
fauna door de kalken die hier in de ondergrond zitten. Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg is altijd, ook nadat het
museum kort na de oprichting is overgedragen aan de gemeente, een wezenlijk onderdeel blijven uitmaken van het museum.
Veel verzamelingen zijn in de begintijd door
leden van het genootschap aan het museum
geschonken, zoals het herbarium van medeoprichter van het museum August de Wever,
de vogelcollectie van pastoor Nilessen en
H. de Wever, en de fantastische insectencollectie die opgebouwd is uit verschillende
particuliere schenkingen.

De Sint-Pietersberg na 2018
ENCI heeft toestemming om tot 2018 de
Sint-Pietersberg te exploiteren. Dan stopt
na ruim 90 jaar de vergunning om kalk te
winnen voor de cementindustrie. Het noordelijk deel van de groeve is al in het bezit
van Natuurmonumenten. De plannen om
langs de noordwand van de groeve een trap
naar beneden aan te leggen zijn al zo goed
als gerealiseerd. De oude Luikerweg wordt
daar hersteld, zodat je vanaf het noorden
de groeve in kunt lopen tot aan d’n Observant, een kunstmatige berg opgebouwd uit

Coloradokevers in de insectencollectie van het NHMM.
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Wasserstein

de deklagen die ENCI moest afgraven om de
kalksteen te bereiken. In het noordwesten
komt de oehoe-vallei. De westkant van de
groeve, het ENCI-bos, gaat speciaal voor
de geologie gebruikt worden. Het is een
project waarin de afdeling Limburg en het
museum nauw samenwerken.
Jagt: “Het terrein wordt voor een deel
opgevuld. Er blijven een paar kolommen
kalksteen staan, zodat de stratigrafie duidelijk zichtbaar is. Enkele oudere gebouwen
blijven staan die voor een habbekrats
gekocht kunnen worden, maar ze moeten
wel opgeknapt en onderhouden worden.
Voor het museum is dat niet haalbaar.
De wildste commerciële ideeën zijn langs
gekomen. Bijvoorbeeld een crematorium,
omdat er toch al een (cement)oven is. Wij
hebben een uitstekende verhouding met
ENCI; wij krijgen alle medewerking als er
een grote vondst gedaan wordt in de groeve
en wij zijn betrokken bij het opstellen van
het herinrichtingsplan. We hebben kenbaar
gemaakt welke delen we graag zichtbaar
willen hebben en wat wij graag toegankelijk
zien voor het publiek. Maar realiseer je wel
dat als de activiteiten hier stoppen, het
hele gebied binnen zes maanden dicht
begroeid is. Dat moet bijgehouden worden.
Een geologisch monument van het type
Maastrichtien zou geweldig zijn, maar je
zult het toegankelijk moeten maken, het
onderhouden en activiteiten ontwikkelen
om er optimaal gebruik van te kunnen
maken. En dat kost mankracht en geld en
geen van tweeën bezitten we in overvloed.”

portaal van de St. Servaas in Maastricht,
waar zuiltjes van kalksinter zijn gebruikt in
combinatie met kleine kapitelen en basementen van blauwe Namense steen. Een
ander mooi voorbeeld zijn de zuiltjes in de
galmgaten van de toren van de Nederlands
Hervormde kerk in Voorst. Ook in het oudste
nog staande profane stenen gebouw in
Nederland, de Proosdij aan de Sandrasteeg
in Deventer (1130), is kalksinter aanwezig als
kleine zuiltjes. De diameter van dit soort
zuiltjes bedraagt maximaal 30 cm. De steen,
een hybride tussen natuursteen (want op
natuurlijke wijze gevormd op een wijze
verglijkbaar met die van travertijn) en kunststeen (want gevormd in de kunstmatige
omgeving van het aquaduct) kenmerkt zich
door een structuur van dunne kalklaagjes,
die aan jaargelaagdheid doet denken.

Aukjen Nauta

Kalksinter zuiltjes in het Bergportaal van de St. Servaas in Maastricht.
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Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Foto’s Timo G. Nijland

Flipperbotjes van Lars.

‘Bij het restauratiewerk zijn tien marmeren
platen gevonden, waarvan het materiaal
afkomstig was uit de Romeinsche waterleiding
van Trier naar Keulen. Zij waren gevat in
zandsteenen omlijsting, als versiering aan
gebracht in de zijmuren van het kannuniken
koor. Het zijn magnifieke voorbeelden van
deze merkwaardige, ongewone, doch volkomen
zuivere marmervorming’, zo schreef het
Algemeen Handelsblad op 7 september
1937 over de Lebuïnuskerk in Deventer.
Wasserstein of kalksinter is op verschillende
plaatsen in en rond het Rijnland als bouwsteen gebruikt. Over het algemeen gaat
het om heel kleine hoeveelheden met een
specifieke toepassing, gebruikt in een korte
periode (12e–13e eeuw, al zijn eerdere toepassingen niet uit te sluiten).
Afgezien van de genoemde platen in de
Lebuïnus, gaat het in Nederland veelal om
zuiltjes. Een fraai voorbeeld is het Berg-

.promotie

Naar intensief gebruik van de bodem
voor warmte koude opslag
Opslag van thermische energie in de bodem, ook wel bekend als warmte koude opslag (WKO), wordt
wereldwijd toegepast om, afhankelijk van het seizoen, gebouwen te koelen of te verwarmen. In
Nederland zijn er op dit moment meer dan 3000 systemen actief en met name in stedelijk gebied
neemt dit aantal snel toe. Om WKO efficiënt op grote schaal toe te kunnen passen is meer kennis nodig
over de verspreiding van warmte in de bodem en de mogelijke wisselwerking tussen verschillende
systemen. Op 4 juni 2015 is Wijbrand Sommer gepromoveerd op zijn onderzoek naar grootschalige
toepassing van WKO dat hij bij Deltares en de Universiteit Wageningen heeft uitgevoerd.

Wijbrand Sommer bij Stord in Noorwegen.
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Bij warmte koude opslag wordt in de zomer
grondwater onttrokken en gebruikt om
gebouwen te koelen. Het opgewarmde
grondwater wordt terug in de bodem
gebracht waardoor er een warme ‘bel’ ontstaat. Deze warmte kan in de winter worden
teruggewonnen voor verwarming; het afgekoelde grondwater wordt weer in de bodem
opgeslagen voor koeling in de zomer. Toepassing van WKO in plaats van traditionele
verwarmings- en koelinstallaties, kan het
gebruik van primaire energie, en de daaraan
gerelateerde kosten, en CO2-uitstoot verminderen. Op een aantal locaties in Nederland wordt inmiddels intensief gebruik
gemaakt van WKO voor warmte- en koudelevering. Hier kan het zijn dat er geen nieuwe
vergunningen meer worden verleend om
beïnvloeding tussen verschillende systemen
te voorkomen. Deze studie heeft de effecten
van onderlinge beïnvloeding onderzocht en
gekeken hoe de bodem in gebieden met
veel WKO-systemen beter kan worden
benut.

Posities van warme (rood) en koude (blauw) WKO bronnen in Den Haag met bijbehorende koude en
warme (°C) bellen aan het einde van de zomer. Clustering van bronnen zorgt voor een hoger rendement.

Opslagrendement en warmtetransport
Gezien het grote aantal systemen is het
opvallend hoe weinig er gerapporteerd
wordt over het daadwerkelijk functioneren
van bodemenergiesystemen, zowel wat
betreft het opslagrendement als het gedrag
en de verspreiding van warmte rondom de
bronnen. Daarom is bij de start van dit
onderzoek een monitoringssysteem aangelegd bij een bestaande WKO-installatie van
een aantal kantoor- en universiteitsgebouwen.
Het systeem bestaat uit acht grondwaterputten (vier voor koude opslag en vier voor
warmte opslag) en onttrekt ruim 500 000 m3
grondwater per jaar aan een watervoerend
pakket op een diepte tussen de 15 en 50 m
onder maaiveld. Zoals bij de meeste systemen varieert de opslagtemperatuur in de
winter tussen de 6 en 9°C en in de zomer
tussen de 11 en 18°C. Het pompdebiet en
de opslagtemperatuur zijn afhankelijk van
de energievraag in het gebouw en kunnen
van uur tot uur verschillen. Uit operationele
gegevens blijkt dat van 2005 tot 2012

gemiddeld 82% van de opgeslagen koude
en 68% van de opgeslagen warmte is teruggewonnen. Dit soort analyses zijn nuttig
voor validatie van modellen en ook om
de effecten van bijvoorbeeld thermische
interferentie tegen elkaar af te wegen.
De verspreiding van warmte en koude in de
bodem is gemeten door middel van Distributed Temperature Sensing (DTS) in glasvezelkabels. Temperatuurmonitoring met
glasvezelkabels is een bestaande technologie, maar in deze studie wel voor het eerst
toegepast op bodemenergiesystemen.
De glasvezelkabels zijn op verschillende
afstanden van de WKO-bronnen in de bodem
gebracht tot een diepte van 50 meter in
speciaal voor dit doel geboorde gaten.
Gedurende bijna 1,5 jaar zijn temperatuurprofielen verzameld over de gehele lengte
van de kabel, met metingen met tussenposen
van maximaal 1 uur. Daarmee is dit een

Schematisch weergave van de werking van een WKO systeem in de zomer (links) en winter (rechts).
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dataset geworden van ongekend detail in
ruimte en tijd. De metingen onthullen onder
andere dat niet alle delen van het bronfilter
(het ‘open’ gedeelte van het boorgat waar
water wordt geproduceerd) evenveel bijdragen aan het totale debiet. Deels kan dit
komen door de manier waarop de filters zijn
aangelegd en ontwikkeld. Maar een vergelijking tussen boorbeschrijvingen en boorgatmetingen doet vermoeden dat er hier
ook een voorkeursstroming optreedt door
heterogeniteit in het watervoerend pakket.

Heterogeniteit
In het ontwerp van WKO-systemen wordt
heterogeniteit vrijwel nooit expliciet meegenomen. In plaats daarvan wordt de
ondergrond vereenvoudigd tot homogene
watervoerende pakketten en waterscheidende lagen. Het was niet bekend wat het
effect van deze heterogeniteit is op de mate
waarin opgeslagen energie teruggewonnen
kan worden, of op de mate van interferentie
tussen de warme en koude bron. In dit onderzoek is een serie warmtetransportberekeningen gedaan aan een WKO-systeem in
een heterogeen watervoerend pakket. Uit
modellering blijkt dat, gemiddeld gezien,
het opslagrendement afneemt met toenemende heterogeniteit. Daarnaast resulteert
heterogeniteit in een onzekerheid in de
verwachte thermische interferentie tussen
de bronnen. De onzekerheid in het opslagrendement neemt toe bij toenemende
heterogeniteit en af bij toenemende
afstand tussen de bronnen.
Heterogeniteit kan expliciet meegenomen
worden in warmtetransportmodellering,

maar hierdoor worden modellen wel
complexer en trager. Bovendien is de
heterogeniteit in de praktijk vaak niet
goed gekarakteriseerd. In dit geval kon de
onzekerheid ten gevolge van heterogeniteit
worden meegenomen door meerdere realisaties te simuleren waardoor de modellen nog
complexer werden. Daarom is getracht het
effect van heterogeniteit uit te drukken in de
parameter effectieve macro-dispersiviteit.
Zoals verwacht, neemt de effectieve macrodispersiviteit toe bij toenemende heterogeniteit. De bandbreedte in waarden blijkt
echter niet alleen afhankelijk van de statistische eigenschappen van het heterogene
watervoerend pakket (korrelatielengtes
en standaarddeviaties), maar ook van de
regionale grondwaterstroomsnelheid en
de afstand tussen de bronnen. Hierdoor
is een representatieve waarde voor macrodispersiviteit in een praktijksituatie moeilijk
in te schatten.

Interferentie en grootschalige
toepassing
Zoals gezegd beïnvloeden een warme en
een koude bel elkaar als de bronnen te dicht
bij elkaar liggen. Dit kan een negatieve
invloed hebben op de terugwinning van
energie, ongeacht of de bronnen bij hetzelfde systeem horen of van een naburig
systeem zijn. Voor een individueel systeem
is het wenselijk om alle negatieve interferentie te vermijden. Dit beperkt echter
het aantal mogelijke WKO-systemen in een
bepaald gebied. Bovendien worden systemen
gemiddeld genomen overgedimensioneerd
zodat in de praktijk maar 50 tot 60% van
het vergunde debiet gebruikt wordt. Hier-

door wordt maar een beperkt deel van de
bodem daadwerkelijk voor energieopslag
benut.
Bij grootschalige toepassing van WKO kan
echter ook worden gekeken naar de totale
kosten en baten in een bepaald gebied.
Hiervoor is een methode ontwikkeld die
voor verschillende bronpatronen en afstanden tussen bronnen bepaalt welke mate
van thermische interferentie acceptabel
is vanuit economisch en milieutechnisch
perspectief. Ter illustratie is de methode
toegepast op de hydrogeologische condities van Amsterdam. De resultaten laten
zien dat het in dit geval kosteneffectief
is om een bepaalde mate van thermische
interferentie toe te staan waardoor 30 tot
40% meer energie kan worden geleverd
vergeleken met een situatie zonder interferentie.

Conclusies
De ondergrondse temperatuurmonitoring
met glasvezeltechnologie laat zien dat de
verspreiding van warmte en koude in de
bodem complexer kan zijn dan veelal wordt
aangenomen. Met name bij interferentie
tussen systemen kan het van belang zijn om
de vaak sterk vereenvoudigde modellen die
nu nog worden gebruikt bij het ontwerp te
valideren met metingen. Daarmee kan het
systeem en de plaatsing van toekomstige
WKO-systemen worden geoptimaliseerd.
Om thermische interferentie te voorkomen
worden in de praktijk systemen vaak overgedimensioneerd. De consequentie hiervan
is dat maar een beperkt deel van de bodem
daadwerkelijk gebruikt wordt voor energieopslag. Inmiddels is het beschikbare

Installatie van glasvezelkabels aan de buitenzijde van een peilbuis voor temperatuurmonitoring.

bodemvolume op diverse locaties een
beperkende factor voor verdere groei in het
gebruik van bodemenergie. Door het warmtetransport rond WKO-bronnen beter te
beheersen en te voorspellen, kan efficiënter
gebruik worden gemaakt van het beschikbare bodemvolume. In de toekomst zou het
gebruik van bodemenergie verder kunnen
worden geoptimaliseerd door systemen te
koppelen, zodat een bronnenveld optimaal
kan worden gebruikt en verschillende
gebruikers onderling energie uit kunnen
wisselen.
Wijbrand Sommer
Modelling and monitoring of Aquifer Thermal Energy Storage Impacts of heterogeneity, thermal interference and bioremediation.
Het proefschrift is te downloaden via: http://edepot.wur.nl/342495
Promotor: Huub Rijnaarts (WUR)
Co-promotoren: Johan Valstar (Deltares) en Tim Grotenhuis
(WUR).
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het programma ‘Meer Met
Bodemenergie’. Met dank aan de deelnemende instituten voor
hun bijdrage: Deltares, Essent, WMD en IF-Technology.

Voorbeeld van een heterogene bodem met meer (rood) en minder (blauw) doorlatende delen. Door
WKO systemen te simuleren in een ensemble van synthetische heterogene bodems hebben we inzicht
verkregen onder welke condities dit invloed heeft op het opslagrendement en op interferentie tussen
systemen.
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van een oud-voorzitter

agenda

Het jaar van de Planeet Aarde

6 oktober 2015

21 oktober 2015

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

PGK-lezing: ‘Revisiting the Basal
Rotliegend Play, Offshore Netherlands and Germany’. Informatie:
http://www.pgknet.nl/#2189

8 oktober 2015

3 november 2015

DIMI on Tour! Building with Nature,
Delft. Info: http://www.citg.tudelft.
nl/nl/actueel/agenda/event/detail/
dimi-on-tour-building-with-nature-1/

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

8-9 oktober 2015

21 november 2015

Palynologendagen ‘een historischecologische benadering van het
landschap in Noordoost-Twente’,
Wonderryck, Denekamp. Informatie:
http://www.palynologischekring.nl/
activiteiten-17

Reunie GeoVusie.
Info: www.geovusie.nl

U was het misschien al vergeten,
maar van januari 2007 tot december
2009 vierden we het ‘International
Year of Planet Earth’. Het KNGMG
was daar op twee manieren bij
betrokken. In 2008 organiseerden
we de conferentie ‘Climate Change,
facts – uncertainties – myths’, die veel
publiek trok. Die conferentie was
allang in voorbereiding en schoof
geruisloos aan als ‘Jaar van de Aarde’
activiteit. Op bescheidener schaal
werd ik, toen nog voorzitter van het
Genootschap, uitgenodigd voor een
commissie die de Nederlandse stem
wilde laten horen op de planeet.
Hoewel ik niet vergader-schuw ben,
voelde ik me niet erg thuis bij de
commissiebijeenkomsten en ben al
gauw geluidloos verdwenen. De
beslissende gebeurtenis was het
voorstel om een Stichting op te richten om onze idealen vast te leggen.
Is dat erg? Nee, maar toen ik laatst
mijn Map ‘Zoekgeraakte Stukken’
nog eens doornam, vond ik de
voorgestelde Statuten van die
Stichting, waar in artikel 2 het
‘Doel’ als volgt werd omschreven:
“… het creëren van bewustzijn
bij – en het betrekken van – alle
geledingen van de samenleving
over de gehele wereld ten aanzien

van oorzaakgevolg analyses van
natuurlijke en/of door de mens
geïnduceerde veranderingen in
leefomgeving in de komende
decennia, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daar
toe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.”
Het deed me denken me aan een
schattige gebeurtenis jaren daarvoor:
mijn dochtertje besloot toen (ze
was al 8 jaar oud) dat Afrikaanse
kindertjes geen honger mochten
lijden. Ze plakte een lege schoenendoos vol met zielige plaatjes
en bedelde bij iedereen die in haar
buurt kwam om geld “om alle
Afrikaanse kindertjes eten te
geven”. De overeenkomst met de
doelstelling van de stichting ligt in
het woordje “alle”. Ongebreidelde
naïviteit en een vleugje grootheidswaanzin.

9 oktober 2015
Miniconferentie ‘Aan de grenzen
van de wetenschap’, Wageningen
Universiteit. Informatie: http://
www.wageningenur.nl/nl/agendawageningen-ur/Symposia-encongressen.htm

13-15 oktober 2015
Van de vijftien aanwezige commissieleden was niemand het met me
eens toen ik deze formulering als
bombastisch en zinloos verwierp.
“I know when I’m beaten” en ik heb
de commissie geruisloos verlaten.
Peter de Ruiter

gea zoekt redacteur
Stichting GEA is voor haar tijdschrift op zoek naar een nieuwe redacteur.
Het blad komt vier keer per jaar uit. De voertaal is het Nederlands. Momenteel
loopt jaargang 48. De stichting heeft als doel de belangstelling voor de aardwetenschappen en de kennis daarvan onder amateurs te stimuleren.
Wij denken aan iemand die kennis heeft van de geologie en (enkele van) de
aanverwante interessegebieden, en die het prettig vindt zijn kennis over te
dragen aan amateurgeologen.
Behalve eigen inbreng (bij voorkeur, niet verplicht!) zal zijn/haar werk
bestaan uit o.a.: de acquisitie van artikelen • het beoordelen en corrigeren van
aangeleverde kopij, samen met de andere redactieleden • het bewerken voor
de vormgever • inclusief de illustraties (een beeldbewerker is aanwezig).

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

14 oktober
Staringlezing, Science Centre Delft,
zie pagina 2.

5the International Symposium on
Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE
2016), Delft. Info: http://ialcce2016.
org/wp-content/uploads/2015/06/
IALCCE_Flyer_03062015.pdf

1 december 2015
Kring-Noordlezing. Ir P. Engbers: ‘Smart
Field Technology, What is possible,
what is affordable?’ Info: www.
kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

December 2015
Petroleum Company Days, georganiseerd door de Mijnbouwkundige
Vereeniging, TU-Delft. Voor agenda
en informatie: http://mv.tudelft.nl/
bedrijven/mv-activiteiten/

5 januari 2016
Kring-Noordlezing: Dr Ir M.C.A.M.
Peters ‘De Rol van LNG in Nederland’.
Informatie: www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

personalia
Accreditatie als EurGeol
drs. D. Maljers

Nieuwe leden
A. Dokmak
V.R. Sabajo

Wie zich in dit ‘plaatje’ herkent nodigen wij uit contact op te nemen met
Annemieke van Roekel (redactie.vanroekel@gea-geologie.nl; tel. 020 6206 123),
of, Hans Sanders (voorzittergea@gea-geologie.nl; tel. 06 835 375 73)
U kunt een proefnummer van Gea opvragen via: gbs@gea-geologie.nl

Verhuisd
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Reünie Stichting Geologisch Instituut
Amsterdam, aanvang 18.00 uur,
Sportkantine ASV SWIFT, Plantage
Parklaan 20A te Amsterdam. Instituutslezing dr. Pier de Groot “Een
eenvoudig verhaal met geschiedenis
en anekdotes waar stabiele isotopen
de leidraad zijn.”

16-19 oktober 2016

Stichting GEA is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidies. In principe
ontvangen medewerkers geen honorarium. Onkosten worden vergoed.
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27 november 2015

drs. J.W. de Blok
R. Faas MSc
Ir. T.H. van der Harst

drs. A.H.M. ten Have
drs. G. Koldewe
M.E. Leewis MSc
M.M. Nijhuis MSc
H.A. Raat MSc.
dr. H.E.C. Swanenberg
drs. P.A. Verwey
dr. J. Wiersma

oproep

internet

Escherprijs studiejaar 2014/15

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/

Het KNGMG reikt jaarlijks de Escherprijs uit voor de beste afstudeerscriptie
van studenten van een Masteropleiding Aardwetenschappen. Met deze prijs,
die vernoemd is naar de Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. B.G.
Escher (1885-1967), wil het genootschap innovatief onderzoek en een gedegen
verslaggeving hiervan bevorderen. 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 met een interdisciplinaire aanpak wordt
met name gelet op innovatieve ideeën.
De jury van de Escherprijs bestaat uit aardwetenschappers uit het bedrijfsleven,
de (semi-)overheid en de universitaire wereld. De winnaar ontvangt een
bedrag van 2500 euro (beschikbaar gesteld door Shell), een oorkonde, een
jaar lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te publiceren in
The Netherlands Journal of Geosciences.
Scripties kunnen digitaal (als pdf-file) gestuurd worden naar het secretariaat
van het KNGMG (kngmg@kngmg.nl), 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 14 oktober 2015.
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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