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van het bestuur
3D in de geo-ICT
Denken en werken in drie of vier
dimensies is voor ons geologen
en mijnbouwkundigen misschien
gesneden koek, maar in de geo-ICT
wordt nog veelal in platte kaarten
gewerkt en wordt een simpele
hoogtekaart soms al juichend als
3D-model ingehaald. Bij twee verschillende gelegenheden heb ik
echter kunnen constateren dat de
derde dimensie ook bovengronds
is doorgebroken.
De eerste gelegenheid was in juli,
op de ESRI User Conference in San
Diego. In de plenaire openingssessie
sprak oprichter en roerganger Jack
Dangermond op bezielende wijze
over de nieuwste ontwikkelingen
op GIS-gebied waarbij hij veel nadruk
op 3D legde. Het Nederlandse
Kadaster, met de recent vrijgegeven
3D topografische kaart werd daarbij meerdere malen als lichtend
voorbeeld genoemd. 3D-visualisaties
zien er natuurlijk indrukwekkend uit,
zeker als ze ondersteund worden

door de uit de bioscoop bekende
stereo-effecten. Een veelgehoorde
kreet op de conferentie was dan
ook “cool!”, soms versterkt tot
“cool, man!”. Een belangrijkere
reden om op 3D over te schakelen
is echter dat veel problemen nu
eenmaal beter in 3D kunnen worden
begrepen en geanalyseerd: denk
aan geluidsoverlast van een nieuwe
snelweg in bestaande bebouwing,
of de effecten van zon en schaduw
van windmolens of hoge gebouwen.
En Amerika zou Amerika niet zijn
als ook de aanslag op JFK niet in 3D
zou worden geanalyseerd, inclusief
de kogelbanen en schuttersposities
van de diverse samenzweringstheorieën (google maar eens naar
“JFinteraKtive Web Scene”).
De tweede keer was het “Doorbraak
3D symposium” dat Geonovum
op 30 september jl. in Groningen
organiseerde. De locatie was zeer
goed gekozen: de grote koepelzaal
van het Infoversum. Misschien bent

aankondiging
Kringendag 28 november 2015

Geoarcheologie, Amsterdam
Op zaterdag 28 november 2015
organiseert het KNGMG wederom
een Kringendag. Deze wordt tezamen
met de Sedimentologische Kring
georganiseerd n.a.v. het binnenkort
uit te komen themanummer van het
Netherlands Journal of Geosciences
over Geoarcheologie en de Holocene
riviergeschiedenis van de Vecht en
de Amstel (guest editors: Sjoerd
Kluiving en Guus Borger).
Alle KNGMG-leden en Kringleden
zijn voor de Kringendag van harte
uitgenodigd.
De dag vindt plaats in het historische
Café de Heffer in Amsterdam. Na
ontvangst en lunch zullen diverse
auteurs van dit NJG-themanummer
spreken over de ondergrond van
Amsterdam e.o. Na de lezingen volgen
er twee geologische stadwandelingen:
1) o.l.v. o.a. Wim de Gans waarbij
de bodem onder Amsterdam en de
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afgeleide effecten op het stadsbeeld
belicht worden, 2) o.l.v. Timo Nijland
over het natuursteen in de monumenten van Amsterdam; hun eigenschappen, herkomst, bouwgeschiedenis,
etc. We eindigen omstreeks vijf uur
met een borrel in Café de Heffer.
Maximum aantal deelnemers is 50.
Kosten h 10 (niet-leden h 15)
incl. lunch en borrel.
Deelname (lunch / lezingen / stadswandeling 1 of 2 / borrel) op volgorde van aanmelding (en betaling)
via kngmg@kngmg.nl
Datum en tijd: 28 november 2015,
12:00–18:00 uur
Locatie: Café de Heffer, Oudebrugsteeg 7, 1012 JN Amsterdam

u wel eens in een planetarium
geweest, bijvoorbeeld dat in Artis
of in Dwingeloo, waar met een
ingenieuze cameraopstelling de
sterrenhemel op de binnenkant van
een koepel wordt geprojecteerd.
Het Infoversum gaat een stap verder door de beelden in stereo te
projecteren. Bij aanvang van het
symposium werden we aangenaam
verrast met een spectaculaire reis
door ons zonnestelsel en het heelal.
We begonnen met een vlucht bij
de maan, die midden in de zaal
leek te zweven. Via een reis door
de asteroïdengordel, waarbij de
rotsblokken links en rechts langs
ons heen schoten, kwamen we bij
Saturnus. De planeet hing als een
reusachtige bol vlak voor onze
neus en om de ringen te kunnen
zien moesten we achteroverleunend
naar boven kijken. Als u nog eens in
Groningen komt, moet u er zeker
eens gaan kijken.
Terug op aarde maakten we kennis
met tal van 3D-ontwikkelingen in
de Nederlandse geo-informatie.
Het ging daarbij over prozaïsche
zaken als wetgeving, standaarden,
inwinning en uitgifte van 3Dgeo-informatie, maar de praktijkvoorbeelden wisten toch het meest
te inspireren. Naast de eerder
genoemde 3D topografische kaart
van Nederland, waarbij alle gebouwen als blokken en kademuren en
stoeprandjes als verticale vlakken
worden weergegeven, zagen we
o.a. voorbeelden uit de archeologie:
de grafmonumenten van de
Romeinse Via Appia en, wat dichterbij Groningen, de Drentse hunebedden. In beide gevallen werd de
vorm van de monumenten met een
laser gescand en voorzien van gedetailleerde fotografische beelden.
Het resultaat is een levensechte
voorstelling waar je vanachter je
PC doorheen kan dwalen. Verder
werden er veel voorbeelden uit
de planologie gegeven, zoals een
methode om met 3D slimmer te
werken met kabels en leidingen
die op kruispunten dwars door
elkaar en op verschillende niveaus
in de ondergrond liggen. En omdat
“de scholieren van nu de planologen van straks” zijn is de 3D kaart
van Nederland ook ondergebracht

in de online spelwereld Minecraft,
waar kinderen gebouwen uit virtuele
legoblokjes kunnen construeren.
De planologen-in-spé blijken het
opblazen van gebouwen echter
veel leuker te vinden, zodat de
website Geocraft.nl momenteel
weet te melden dat de server
offline is totdat er een Kadaster is
ingesteld dat een en ander gaat
reguleren.
Een presentatie van TNO over het
nieuwe 3D geologische ondergrondmodel van Groningen en
de toepassing daarvan in het aardbevingsonderzoek werd door de
voorzitter ingeleid met de woorden
“geologen werken al decennia met
3D informatie en de geo-ICT in
Nederland kan daar veel leren”.
Waarvan akte!
Tot slot van de dag maakten we
in de koepel nog een (in de maagstreek voelbaar) vliegtochtje door
de straten van Groningen, en werden
we bijna levend begraven onder
een meer dan levensgroot hunebed
dat in stereo door de koepel wentelde. De nieuwe ontwikkelingen
op 3D-gebied zullen ons werkveld
zeker gaan beïnvloeden. Als is het
maar omdat gebruikers van geoinformatie steeds vaker boven- en
ondergrondse informatie in één
systeem zullen willen analyseren
en visualiseren. In Nederland zou
deze ontwikkeling, nu de Wet
basisregistratie ondergrond door
de Tweede en Eerste Kamer is
aangenomen, wel eens in een
stroomversnelling kunnen raken.
Bij de borrel na afloop van het
symposium werd geen alcohol
geschonken. Ook wat borrels betreft
kan de geo-ICT dus nog wat van ons
geologen en mijnbouwkundigen
leren.
Jan Stafleu

aankondigingen

boekbespreking

Wim de Gans, 2015 • Aardkundige
Monumenten in Noord-Holland •
Een overzicht van het Aardkundig
Erfgoed in de provincie aan de
hand van historische prenten •
Uitgave: Provincie Noord-Holland •
Als pdf verkrijgbaar op: http://
www.noord-holland.nl/web/Themas/
Milieu/Bodem/Aardkundigewaarden.htm
De grond waarop wij staan is de
moeite waard om te kennen. Het is
één van de drijfveren van de provincie
Noord-Holland om aandacht te vragen
voor haar Aardkundig Erfgoed. In een
alleraardigst boekje, of brochure
zoals de provincie het noemt, heeft
Wim de Gans dat Aardkundig Erfgoed
belicht met behulp van historische
kaarten en afbeeldingen. De prenten
zijn allen afkomstig uit het provinciaal
archief van Noord-Holland. Zelf heb
ik een gedrukt exemplaar van het
62 pagina’s tellende boekje van de
provincie gekregen en het is voor
zover ik weet niet in de reguliere
boekhandel te koop. Wel is het eenvoudig via de website van de provincie
te downloaden. In die digitale versie
zijn vooral de tekstblokken die over
oude prenten zijn gedrukt overigens
beter leesbaar dan in de gedrukte
versie.
In het boekje komen alle zeventien
als aardkundige monument aangewezen gebieden van de provincie
Noord-Holland aan de orde. In het
inleidende hoofdstuk wordt geschreven over de veranderingen die een
landschap door de tijd ondergaat en
over het langzaam op gang komende
bewustzijn dat we zuinig met de
aarde en het landschap waarop flora
en fauna staan moeten omgaan. Het
ontstaan van het Noord-Hollandse
landschap wordt vervolgens in vogelvlucht beschreven. Dat daarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van de
paleogeografische reconstructies,
die in de ‘Atlas van Nederland in het
Holoceen’ bijeengebracht zijn, is

natuurlijk logisch. Vervolgens behandelen de diverse hoofdstukken de
‘grote’ landschappelijke eenheden
van Noord-Holland, zoals de Stuwwallen (Het Gooi, Texel en Wieringen),
Kust en Duinen en de daar achter
liggende gebieden met veenpolders,
rivierenlandschap (Vecht) en de
Westelijke Wadden (Balgzand).
Het leuke van het boekje is dat er
historische prenten, tekeningen of
schilderijen met details van de verschillende landschappelijke gebieden
zijn afgebeeld. De tekening van de
kerk van Nederhorst den Berg op
een dekzandrug is daarvan een fraai
voorbeeld. Maar er zijn er veel meer.
Erosie van de kust en de inklinkende
bodem van het veengebied achter de
strandwallen leveren natuurlijk mooi
illustraties uit het verleden op, zoals
onder meer blijkt uit de instorting
van de kerk in Egmond aan Zee na
de storm van 1741. Een gebeurtenis
die op sedimentologische criteria
ook in de omringende duinzanden is
terug te vinden. Afgraven van zand
in de duinen zoals bij Kraantje Lek en
ook het baggeren van veen bij onder
meer Amstelveen zijn duidelijk voorbeelden van menselijke ingrijpen in
het natuurlijke landschap. Het zijn
ontwikkelingen die, zeker in NoordHolland, al vanaf de Middeleeuwen,
onuitwisbare sporen in het landschap
hebben achtergelaten.
Kortom een leuk boekje en de moeite
waard om te bekijken. Maar misschien
is het nog wel belangrijker dat
provincies en instellingen die een
verantwoordelijkheid hebben met
betrekking tot het beleid en beheer
van ons landschap dergelijke initiatieven ontplooien. Wim de Gans heeft
er als voormalig districtsgeoloog van
West-Nederland een fraai product
van gemaakt.
Wim Westerhoff

10 november 2015, TU Delft

Symposium:
Gravity Expeditions at Sea
Op 10 november 2015 organiseert TU Delft een symposium met als thema
‘Gravity Expeditions at Sea’, waarmee het gelijknamige project wordt afgerond.
Dank zij het project blijft TU Delft erfgoed behouden en zijn de resultaten nu
te gebruiken voor onderzoek, onderwijs en promotie van zowel alfa- als bètawetenschappen. Het symposium staat stil bij de geschiedenis, heden en toekomst van de geodetische & geofysische wetenschap en in het bijzonder bij
Prof. Vening Meinesz en zijn unieke samenwerking met de Koninklijke Marine.
Daarbij zult u kennis op doen van huidige technische toepassingen en de
impact hiervan op de maatschappij.

Waar, wanneer en aanmelden
Locatie: Mekelzaal, Science Centre Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft
Datum: dinsdag 10 november 2015
Tijd: 12:30–18:30 uur
Aanmelden: http://goo.gl/forms/fKc3PeoTEI
(i.v.m. afstemming catering)
Contact: Ir. Michiel Munnik: m.e.munnik@tudelft.nl / 0648875998
Links: Project: http://youtu.be/qtur3EOB0js

Subsidie-aanvraag 2016
Stichting Dr. Schürmannfonds
Het Bestuur van de Stichting Dr.
Schürmannfonds roept bij deze gegadigden op voor een subsidie van het
Fonds voor het jaar 2015. De subsidie
is bij voorkeur bedoeld voor Nederlandse geologen, ten einde hen in
staat te stellen onderzoek te doen
met betrekking tot de evolutie
van de Aarde in het Precambrium
(Hadaeïcum, Archaeïcum en
Proterozoïcum).
In principe komen alleen de kosten
van veldwerk voor subsidie in aanmerking. Bijbehorend laboratoriumonderzoek kan in beperkte mate
gesubsidieerd worden, maar hooguit
als aanvulling op de bijdrage (financieel of in natura) van het onderzoeksinstituut of de instelling waar
de aanvrager aan verbonden is. Het
Fonds neemt geen salariskosten en
sociale lasten van personeel voor
zijn rekening. De voorkeur van het
Bestuur gaat uit naar substantiële,
probleemgerichte onderzoeksprojecten.
De goed gemotiveerde aanvraag,
vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde begroting

te bevatten. Subsidie voor congresbezoek, om mede met behulp van
het Fonds verkregen onderzoeksresultaten onder de aandacht te
brengen, kan slechts met hoge
uitzondering toegekend worden.
Een genummerd aanvraagformulier
voor subsidie is bij de secretaris van
de Stichting verkrijgbaar. Deze moet,
volledig ingevuld en voorzien van de
nodige bijlagen, vóór 1 januari 2016
digitaal worden toegestuurd aan de
secretaris van de Stichting. Stukken
(bijlagen), die bij uitzondering per
post worden verzonden, dienen in
zesvoud te worden aangeleverd.
Hanco Zwaan, Secretaris
Stichting Dr. Schürmannfonds

Stichting Dr. Schürmannfonds
Naturalis Biodiversity Center
t.a.v. Hanco Zwaan
Darwinweg 2
2333 CR Leiden
Tel: 071-5687665
e-mail: hanco.zwaan@naturalis.nl
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De Tabuchi-sectie. De sectie bestaat uit een afwisseling van siltstones met dunne fijne zandlaagjes, afgezet op enkele honderden meters waterdiepte.
De drager van de kandidaat GSSP is het Byk-E tephra-bed, ~0.8 m onder de Brunhes-Matuyama magnetische omkering.

Japanse excursie- en workshopindrukken

XIX INQUA 2015 congres,
Nagoya, Japan
Afgelopen juli en augustus waren wij twee weken in Japan als deelnemers van INQUA’s vierjaarlijkse
internationale Kwartairgeologische congres. Vóór het eigenlijke congres hebben we deelgenomen
aan de PALSEA2 workshop (Paleo constraints on sea-level rise) en gingen we met collega’s van de
Japanse geologische dienst op excursie naar de Kanto kustvlakte met haar opgeheven strandwal en
laguneafzettingen uit het Laatste Interglaciaal (MIS5e). Na het congres volgde een excursie naar de
prefectuur Chiba, het zich dramatisch snel opheffende schiereiland tussen de Baai van Tokyo en de
Grote Oceaan. Hier ligt een voorgestelde type-locatie voor de basis van het Midden-Pleistoceen,
met daarin de Brunhes-Matuyama magnetische omkering.
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PALSEA2 Workshop
Een belangrijke ontwikkeling in het zee
spiegelonderzoek is dat nu op meerdere
tijdperioden gefocust wordt: niet meer
vooral op het einde van de laatste ijstijd en
het Holoceen, maar ook op hoge zeespiegel
standen in het Pleistoceen en Plioceen
(Shennan et al. (eds.), 2015; Dutton et al.,
2015). Voor het Holoceen zijn er de laatste
jaren steeds betere databases beschikbaar
gekomen die door meerdere groepen
gebruikt worden. Deze maken het mogelijk
om op wereldwijde schaal ruimtelijke ver
anderingen in de zeespiegelstand te analy
seren en om modellen die de veranderingen
in ijs en watervolumes en hun terugkoppe
ling op het klimaat simuleren, te kalibreren
en te valideren. Spectaculair zijn vooral de
nauwkeurigheid waarmee de zeespiegelbe
wegingen in de jongste 2000 jaar berekend
kunnen worden en de ruimtelijke patronen
daarin die zich nu beginnen af te tekenen.
Denk hierbij aan effecten op regionale zee
spiegelbeweging van het aanzwellen en
afzwakken van de Warme Golfstroom in
de Middeleeuwen, resp. de Kleine IJstijd.
De PALSEA2 groep wil dezelfde manier van
werken (met grote databases en het combi
neren van veldgegevens en geofysische
modellering) ook toepassen op eerdere
perioden, zoals het Laatste Interglaciaal
(het Eemien van NoordwestEuropa), een
aantal eerdere interglacialen uit het Pleis
toceen, en de maximale zeespiegelstanden
in het Plioceen. Kennis over die situaties
bieden inzicht en referentie voor zeespiegel
veranderingen die nu gaande zijn. In dat
kader is er veel aandacht voor het Laatste
Interglaciaal (MIS 5e).
Op tropische breedtegraden (‘far field’) is
het patroon en de ouderdom van de zee
spiegelbewegingen nauwkeurig bekend
dankzij fossiele koraalrifkusten. Die kunnen
inmiddels nauwkeurig met U/Th gedateerd
worden, wat essentieel was om zeespiegel
bewegingen binnen het interglaciaal MIS 5e

De PALSEA2 workshop Tokyo 2015.

Japans oesterbed in transgressieve afzettingen MIS 5e, Kanto kustvlakte.

(c. 130 tot 115 ka) te ontrafelen. Nu is bekend
dat al vroeg in het interglaciaal een met de
huidige situatie vergelijkbare ‘highstand’
bereikt werd, en dat rond 120 ka de zee
spiegel nog enkele meters verder lijkt te
zijn gestegen. De vraag blijft welke landijs
kap voor dat laatste de bron is geweest.
Op hogere breedtegraden, in het ‘near field’
rondom de voormalige ijskappen, domineren
siliciclastische kustafzettingen. Alleen al
vanwege hun ijsnabije ligging (denk aan de
toenmalige Groenlandse ijskap, Helsen et
al., 2013) zijn dit belangrijke afzettingen
om met hernieuwde interesse te zoeken
naar signalen van zeespiegelstijging en om
de absolute ouderdom van het Eemien in
Nederland te bepalen (Peeters et al., 2015;
Sier et al., 2015; Long et al., 2015  en onze
bijdrage aan de workshop).

Kanto-kustvlakte – Laatste Interglaciaal
De zeespiegelbeweging in het Laatste
Interglaciaal was één van de redenen om de
kustsequenties in de Kantokustvlakte van

Japan te bekijken. Een tweede reden was
dat de oude kustlijnen belangrijk zijn om de
sterk tektonisch beïnvloede geschiedenis
van dit gebied en het Chibaschiereiland
te reconstrueren. De kustvlakte uit het
Laatste Interglaciaal is nu een scheefgesteld
kustterras, dat in de laatste ijstijd door
kleinere en grotere rivierdalen is versneden.
Het oostelijke en zuidelijke deel van de
Kantokustvlakte zijn alleen al in de laatste
125.000 jaar zo’n 40 meter opgeheven.
Tokyo’s internationale vliegveld Narita ligt
op dat kustterras, aan de zuidrand. Wij
bezochten het kustterras langs de noord
rand van het gebied. Ertussen ligt, enkele
tientallen meters lager, de Holocene rivier
dal en kustvlakte met rijstvelden, lotus
teelt en muggenspray. Tijdens ons veld en
congresbezoek waren de temperaturen tus
sen de 35 en 40°C met een luchtvochtigheid
van 80–90%, waarbij de Japanse collega’s
zich steeds verontschuldigden dat de winter
eigenlijk het betere veldseizoen was. Om je
de zomers van 120.000 jaar geleden, en die
van de komende eeuw, te kunnen voorstel
len was dit natuurlijk top. En dat is een goed
bruggetje naar de thematiek van Global
Change en klimaatverandering die door de
congresorganisatie nadrukkelijk aan het
XIX INQUAcongres was verbonden in het
motto Quaternary Perspectives on Climate
Change and Natural Hazards.
Het ceremonieel openen van het congres
door de Japanse keizer en keizerin gaf wel
aan hoe belangrijk de thema’s klimaat
verandering en natuurgeweld in Japan zijn
(denk ook aan het Kyotoprotocol). Het
laagland van Japan is dichtbevolkt en vol
gebouwd. Het rivierennetwerk, vanaf hoog
in bergen en dwars door de verstedelijkte
vlaktes, is sterk gekanaliseerd en gere
organiseerd. Tussen Tokyo’s voorsteden
Kashiwanoha (campuslocatie workshop,
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Zeespiegelstanden in eerdere interglacialen
(Dutton et al., 2015).

University of Tokyo) en Tsukuba (plaats
van vestiging Geologische Dienst van Japan)
loopt onder andere de Kinugawarivier. Begin
september kwam het gebied in het nieuws
vanwege overstromingen en evacuaties van
steden na zeer hevige regenval bij de pas
sage van een tyfoon (zoek op Joso flood).
De scheefstelling van de kustvlakte en
Tokyo’s frequente aardbevingen vinden hun
oorsprong langs dezelfde breuken en actieve
plaatgrenzen. Tijdens zware aardbevingen
worden de diepe trillingen in de harde
gesteentelagen doorgegeven tot nabij het
oppervlak. In de jongere sedimenten die
de bekkens en dalen vullen, worden de
bewegingen op complexe wijze weerkaatst,
versterkt en opgeslingerd. Kennis van de
geologische opbouw van de kustvlaktes is
hier niet slechts relevant voor het funderen
van hoogbouw, maar vooral ook voor de
risicoanalyse en inschatting van de maximale
trillingen bij de grootste aardbevingen.
Tsunami’s, die bij sommige van die aard
bevingen opgewekt worden, treffen de
kustvlakte ook. Hier biedt vooral het Holo
cene sedimentaire archief mogelijkheden
om de frequentie en maximale reikwijdte
landinwaarts van de grootste tsunami’s
vast te stellen.

Chiba-Yoro rivierdal – Midden
Pleistoceen
Na een volle congresweek met vijf dagen
parallelsessies van 9.00 tot 19.00 uur,
volgde de excursie naar de ontsluitingen
in Chiba langs de rivier de Yoro (You Only
Reverse Once). In reactie op de eerder

Tabuchi-sectie langs de Yoro rivier, Chiba, Japan.
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besproken neotektonische opheffing en
scheefstelling van dit gebied, pal westelijk
van de PacifischFilipijnse subductiezone,
doorsnijdt deze rivier de diepmariene
afzettingen van de Kazusa Groep, gevormd
op de rand van de toenmalige shelf. De
opeenvolging bedekte het Pleistoceen tot
ca. 500.000 jaar geleden, toen de huidige
fase van opheffing van het gebied zo onge
veer begon. Het ontstaan van deze sedi
menten en hun ouderdom, in samenhang
met klimatologische cycli, is in aanzienlijk
detail bekend door de microfossielinhoud,
paleomagnetische gegevens en tephrochro
nologie. Het gebied is bekend vanwege
het onderzoek naar de BrunhesMatayama
magnetische omkering (ca. 780 ka; door
Suganuma et al. (2015) nu op 770,2 ± 7,3 ka
geplaatst). Deze omkering is ook de aan
bevolen grens tussen Vroeg en Midden
Pleistoceen.
De Internationale Stratigrafiecommissie
(ICS) van de IUGS (www.stratigraphy.org)
streeft er naar om voor alle tijdvakken met
een Stagerang (wat we in het Nederlands
Etage noemen) een GSSP (Global Strati
graphic Section & Point) aan te wijzen
op de daarvoor vanuit wetenschappelijk
gebruik en inzicht meest geschikte locatie.
De voorkeur gaat uit naar een open mariene
afzetting die op land ontsloten is. Hoe
jonger de Etage, hoe moeilijker het is om
aan beide voorwaarden te voldoen. Voor
het Pleistoceen moeten ook in zo groot
mogelijk detail de variaties in 18O/16O en
mariene microfossielen zijn vastgesteld.
Verder is het wenselijk dat er directe
correlatiemogelijkheden met terrestrische
geologische archieven zijn, en dat er op
de kandidaat GSSPsectie meervoudig
dateringsonderzoek is uitgevoerd.
De Chibasectie in Japan is een kandidaat
GSSPlocatie voor het MiddenPleistoceen
(Kazaoka et al., 2014). Maar er is ook een
Italiaanse kandidatuur met twee locaties
in de Golf van Tarante (ZuidItalië), bij
Montalbano Jonico en Valle di Manche
(Cita et al., 2006). Beide zijn even klassieke
sites vanwege de aansluiting op de Middel
landse Zee stratigrafie en relaties met de
secties waarin de GSSPs voor onderliggende
Pleistocene en Pliocene Etages zijn gedefi

Offshore stormcoupletten uit het laatste Interglaciaal, Kanto-kustvlakte (zandig bed met golfslagindicatie, begraven door flashflood-modder bed,
gebioturbeerd aan de top).

nieerd. Er is enkele jaren gewerkt aan het
voorbereiden van de formele voorstellen.
Op het congres zijn ze in een speciale sessie
gepresenteerd. Het in het veld presenteren
van de potentiële GSSPlocaties – in Japan
en eerder dit jaar in Italië – hoort daar ook
bij. Naar verwachting wordt in het komende
jaar gestemd welk van de drie secties het
internationale stratotype en de locatie van
de GSSP mag worden. Stemming/voordracht
vindt eerst in de werkgroep plaats, dan in
de subcommissie voor de Stratigrafie van
het Kwartair (SQS), en uiteindelijk in de ICS.
Na ratificatie door de IUGS en instemming
van INQUA, verschijnt dan op zeker moment
een nieuwe golden spike in de ICS chrono
stratigrafische standaardtabel (Cohen et al.,
2013). Ook wordt de streeknaam aan de
sectie toegevoegd bij de Etage (zoals het
Maastrichtien dat is voor de bovenste Etage

.stukje steen

Bremer steen
zelf niet arm zijn aan natuursteen. Zo werd
de steen bijvoorbeeld toegepast aan het
Nationaal Theater in Oslo (1899).
De in het Berriasien afgezette zandsteen
bestaat grotendeels uit kwarts en een deel
van de poriën is opgevuld met kleimineralen,
in hoofdzaak kaoliniet. Karakteristiek zijn
schelpgeesten ter grootte van een vinger
nagel op het laagvlak. Maar de steen is
beroemd om zijn grote fossielen zoals res
ten van krokodillen en andere reptielen.
Bij naoorlogse sloopwerkzaamheden in Bre
men kwam uit een blok Obernkirchener
zandsteen een complete schedel van een
schildpad te voorschijn. In de groeve zelf
zijn op verschillende niveaus talrijke sauriër
sporen te zien, onder meer van Megalo
saurus en Iguanodontipus.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Foto’s Timo G. Nijland

Brunhes-Matuyama grens in de Tabuchi-sectie.
Rood: omgekeerd, Geel: omkerings-event,
Groen: normaal magnetisch veld.

Bremer steen zo werd Obernkirchener zand
steen in veel bouwrekeningen aangeduid.
Deze geelgrijze zandsteen uit de Duitse
Wealden is goed ontsloten in de Bückeberge
gelegen tussen Minden in Westfalen en
Hannover. De zandsteen werd aan de voet
van de heuvelrug op schepen geladen en
over de Weser via Bremen, dat een stapel
recht uitoefende, verscheept naar onder
meer Nederland, Vlaanderen en Denemarken.
Het meest prominente gebruik in Nederland
is ongetwijfeld de steen van het Paleis op de
Dam. Het merendeel ervan is Obernkirchener,
naast een hoeveelheid – vaak dieper zwart
verkleurde – Bentheimer zandsteen. De
Obernkirchener is fijner van korrel en dichter
dan de Bentheimer en leent zich daardoor
goed voor fijn geprofileerd beeldhouwwerk.
Vanaf de 19e eeuw vond de om haar kwali
teit geliefde Obernkirchener zandsteen een
wijdere verspreiding, ook naar landen die

van het Krijt). Daarmee is het een zaak van
nationale Japanse en Italiaanse eer, en was
de excursie nationaal nieuws in Japan. De
drie kandidaatsecties zijn zeer aan elkaar
gewaagd; beslissen wordt moeilijk.
Kim M. Cohen - Universiteit Utrecht,
TNO GDN, Deltares BGS-TGG
Freek S. Busschers - TNO Geologische
Dienst van Nederland
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Reliëf in Obernkirchener zandsteen aan de Boterwaag in Leiden van de hand van Rombout Verhulst.

Sauriërsporen op het laagvlak van de Obernkirchener zandsteen in de groeve op de Bückeberge.
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.zaken overzee

File op de Fuji
Eindelijk naar buiten! Wat een verademing om na ruim een week INQUA-congres in Nagoya – met
ruim 2,2 miljoen inwoners de vierde stad van Japan – bergen, rijstvelden en bamboebossen te zien,
te voelen en te ruiken. Na twee weken road-trip over Honshu – Japans centrale eiland – staan de
twee Utrechtse aardwetenschappers Laura Vonhögen-Peeters en Jan Peeters nu bij zonsopgang
op ‘s lands hoogste berg: Mt. Fuji.

2500 mensen verspreid over de kraterrand genieten van de eerste zonnenstralen.
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01:30 uur – 8.5th Station op 3250 m
“Ohayou gozaimasu!” klinkt het veel te
vroeg door de slaapzaal. Met het felle licht
van de tllampen recht in je gezicht kost
het niet veel moeite om wakker te worden.
Hoewel, wakker worden? Dat verwijst toch
echt naar een proces waar slaap aan vooraf
gegaan is, en hoewel het “goed geslapen?”
van de huttenwaard vriendelijk bedoeld is,
hebben we vannacht geen oog dicht gedaan.
De slaapzaal met vier rijen stapelbedden en
plek voor zestig man is hier dan ook niet
voor bedoeld, maar moet gezien worden als
‘plek om uit te rusten voor het laatste stuk
van de beklimming’; aldus onze Rough
Guide. Daarbij schuifelt al sinds het vallen
van de avond, zo’n 8 uur geleden, een
gestage stroom mensen langs de berghut
op weg naar boven. Kennelijk gunt niet
iedereen zich een paar uur rust om bij te
komen van de eerste 1000 geklommen
hoogtemeters en om aan de ijlere lucht te
wennen.
Al liggend op ons ‘bed’ – niets meer dan
een plastic matrasje van anderhalve meter
met een strook groen kunstgras – kunnen
we het regelmatig inhaleren van omhoog
gebrachte zuurstof van de klimmers buiten
horen. Juist ja, extra zuurstof. Waar dit nor
maal gesproken alleen op de hoogste bergen
van de Himalaya wordt gebruikt zal het hier
vast ook werken, maar dan vooral als men
tale boost. Sommige klimmers lijken inder
daad wel een extra zetje in de rug te kunnen
gebruiken, dus ja, waarom ook niet? Het
blijft tenslotte Japan.

Mt. Fuji als vulkaan
Mt. Fuji (aka Fujisan) ligt op zo’n 100 kilo
meter ten zuidwesten van Tokyo en is met
zijn 3776 m slechts twintig meter lager dan
de hoogste berg van Oostenrijk: de Gross
glockner. Naast de heilige berg die iedere
Japanner eens in zijn leven moet beklimmen
en Japans bekendste nationale symbool, is
Mt. Fuji vooral een grote vulkaan die ruim
300 jaar geleden voor het laatst is uitgebar
sten. Het is een grote, samengestelde strato
vulkaan die is opgebouwd uit een drietal
grote kegels: de Komitake, Older Fuji and
Younger Fuji. Booronderzoek heeft aange
toond dat onder de vulkanen marine sedi
menten van Tertiaire ouderdom liggen.
Hiervan worden ook wel fragmenten terug
gevonden, uitgestoten als pyroklastische
brokstukken tijdens uitbarstingen.
De vulkanische activiteit van de Komitake
begon in het MiddenPleistoceen met een
serie lavastromen die nu terug zijn te vinden
aan de noordflank van de berg. Tegelijker
tijd met de grote Komitake was aan de
zuidoostelijke voet van Mt. Fuji een kleinere
vulkaan actief: de Ashitaka, die slechts
een marginale rol heeft gespeeld in de ont
staansgeschiedenis van de berg. Dat kan
echter niet gezegd worden van de Older

De twee auteurs van dit stuk net onder de top van Mt. Fuji op 3776 m.

Fuji. Deze vulkaan dateert uit het Laat
Pleistoceen en werd rond 80.000 jaar gele
den actief. Zijn activiteit, die tot aan het
begin van het Holoceen duurde, bestond
hoofdzakelijk uit de uitstoot van giganti
sche volumes pyroclastisch materiaal: het
totaal hiervan wordt op
250 kubieke kilometer geschat. Ook maak
ten grootschalige modderstromen onder
deel uit van zijn afzettingen. Bovenop de
Older Fuji ligt de Younger Fuji: de huidige
top van de vulkaan. Gedurende het hele
Holoceen was die actief met grotere en
kleinere uitbarstingen, waarbij zowel boven
uit de topkrater als uit scheuren in de zijkant
van de berg grote hoeveelheden lava stroom
den en de berg zijn huidige vorm gaven.
In 1707 komt hier een abrupt eind aan als op
16 december om 13 uur ‘s middags de hemel
boven Tokyo verduistert en de vulkaan bijna
2 kubieke kilometer aan as uitbraakt. Sinds
dien is het rustig op Mt. Fuji, vulkanisch
gezien dan.

05:00 uur – zonsopkomst op 3776 m
Rustig is namelijk niet de juiste beschrijving
voor het laatste traject naar de top. Waar
het wandelpad bij 5th Station op 2200 meter
nog de ruimte biedt voor wel acht man naast
elkaar, is het vanaf onze hut nog slechts
breed genoeg voor één à twee personen:
passeren is er haast niet meer bij. Met onze
handschoenen aan, muts op en broekspijpen
aangerist sluiten we om 2.00 uur netjes
aan in de rij. Stap voor stap schuifelen we
als één ononderbroken lint hoofdlampjes
omhoog. Onderweg staan op de kritieke
punten zelfs verkeersregelaars om opstop
pingen te voorkomen en door de hoogte

wat verwarde mensen toch de juiste kant
op te sturen. Hoe anders was dat 12 uur
eerder toen we de berg praktisch voor ons
zelf hadden. Aan het Japans gezegde:
“a wise man climbs Fuji once, only a fool
climbs it twice” hebben we als eigenwijze
Europeanen geen gehoor aan gegeven.
We zijn nu dan ook voor de tweede keer in
één etmaal op weg naar de top. Het ultieme
hoogtepunt van een Mt. Fujibeklimming is
namelijk de zonsopkomst op de top. En die
willen we natuurlijk niet missen. Na twee
eneenhalf uur blauwbekken in de rij dient
het ochtendgloren zich aan en staan we
eindelijk weer boven op de kraterrand.
Waar gistermiddag de verkoelende frisdrank
uit de automaat ons verwelkomde op de
top, bieden nu de in grote soeppannen
opgewarmde blikjes icecoffee uitkomst:
eerst als minikruikjes onder de jas en een
maal afgekoeld voor de nodige dosis cafeïne.
Om stipt 5.00 uur verschijnen de eerste
zonnestralen aan de horizon en stijgt luid
applaus op uit de 2500 paar handen die
deze nacht de klim naar boven hebben
gemaakt. De combinatie van het prachtige
natuurlijke schouwspel en de menigte uit
zinnige Japanners overtreft onze verwach
tingen en maakt deze beklimming meer dan
waard!
Jan Peeters & Laura Vonhögen-Peeters
De geologische informatie over Mt. Fuji is afkomstig van het
Volcano Research Centre, ERI, University of Tokyo.
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.voetlicht

Het Museon Den Haag.

Een nieuwe visie
voor het Museon
Het Museon in Den Haag gaat verbouwen. Het oorspronkelijke onderwijsmuseum, met een brede
collectie van volkenkunde tot de exacte wetenschappen – eigenlijk alles behalve de talen – krijgt
een nieuwe vaste tentoonstelling. Centraal daarin staat de mens en zijn plek op Aarde, met als
grote vraag hoe iedere bewoner van deze planeet een goede en veilige plek kan krijgen om te
wonen, met eerbied voor mens, land en grond.
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Direct naast Berlages Gemeentemuseum,
dat gebouwd is in een strak geometrisch
systeem en ingericht is volgens de inzichten
en ideeën van het Interbellum, met name in
Duitsland, staat het Museon (MUSEum van
het ONderwijs). Architect Wim Quist heeft
30 jaar geleden een gebouw ontworpen dat
naar zijn idee ruimte moest bieden aan de
tentoonstellingen, maar zelf niet de aan
dacht mocht opeisen van de bezoekers.
Vloeren, plafonds, pilaren en trappenhuis
zijn opgetrokken uit lichtgrijs beton. De
ruimte is licht en open; het gebouw houdt
zich bescheiden op de achtergrond.

Your Planet
De herinrichting van het museum zal in de
zomermaanden van 2016 plaatsvinden. De
bovenverdieping van het museum gaat dan
een paar maanden dicht. De nieuwe inrich
ting heeft als werktitel ‘Your Planet’ – de
mens en de planeet Aarde. Dit is ingegeven
door de Haagse gemeentepolitiek, die het
Museon als Vredesmuseum wil profileren en
zo onder andere een groter internationaal
publiek hoopt te trekken. Geoloog Aaike
van Oord, programmamanager Geologie van
de afdeling Educatie: “Wij ontvangen nu
vooral Nederlandse gezinnen; er komen
inderdaad weinig buitenlandse toeristen.
Belangrijk voor ons zijn de groepsbezoeken
van leerlingen van het basis en middelbaar
onderwijs. Die hebben we veel te bieden,
juist omdat het museum zo’n brede collectie
heeft. Het Museon als Vredesmuseum zou
zeker internationale belangstelling trekken,
maar het staat erg ver af van de collecties
die we nu bezitten. Wij zijn in onze nieuwe
plannen uitgegaan van de wens van de poli
tiek, maar onze focus komt te liggen op de
mens en haar plaats op onze Aarde, met
de uitdagingen waarmee de mensheid in
de 21ste eeuw geconfronteerd zal worden.
En daar maakt werken aan vrede een groot
deel van uit. We willen laten zien hoe de
Aarde gevormd is, welke invloed de mens
op de Aarde heeft, maar ook welke invloed
het landschap heeft op het bestaan van de
mens. Onderwerpen dus die de fysische en
sociale geografie bij elkaar brengen, met
techniek, biologie, antropologie en archeo
logie als uitlopers.”
De nieuwe tentoonstelling heeft vier hoofd
thema’s: Water, Voedsel, Energie en Identi
teit. ‘Water’ gaat zich richten op kuststeden
waar ook ter wereld. Welke risico’s lopen zij
– zeespiegelstijging is een probleem, maar
bodemdaling levert een nog groter risico op
– en op welke manier kan de veiligheid van
de inwoners op termijn gegarandeerd wor
den? Maar ook (het gebrek aan) zoet water
en de enorme berg afval die er in de oceanen
drijft zijn onderwerpen. ‘Voedsel’ houdt
zich bijvoorbeeld bezig met ‘regreening’ –
hoe kan de Sahara weer groen en vruchtbaar
gemaakt worden – en duurzame visserij.

‘Energie’ laat de verschillende soorten ener
gie zien, de manieren waarop die opgewekt
worden, en de transitie deze eeuw naar
duurzame bronnen. Maar ook de ongelijke
verdeling van de beschikbare energie over
de wereld is een onderwerp en de conse
quenties van het grootschalige gebruik van
fossiele brandstoffen. Het thema ‘Identiteit’
zit tenslotte vol met antropologische onder
werpen. Hier gaat het om de verschillen
tussen mensen en volken, hoe zich dat uit –
kleding, tradities, religie – en hoe wij als
wereldburgers tegenwoordig nog gebruik
maken van onze verschillende achtergronden.
Maar ook migratie en privacy komen in dit
thema aan de orde. In al deze thema’s en
uitdagingen zitten veel koppelingen naar
oorlog en vrede – het oorspronkelijke uit
gangspunt van de Haagse politiek voor het
museum.

Interactief
Met de nieuwe vaste tentoonstelling op
één hoog – op de begane grond zijn altijd
de tijdelijke tentoonstellingen – krijgen ook
de nieuwe ideeën over het gebruik van de
ruimte vorm, teksten die onderdeel uitmaken
van de opstellingen en een inrichting die de
bezoeker uitnodigt om een bepaalde route
te kiezen. Van Oord: “Wij gaan in de nieuwe
opstellingen veel gebruik maken van inter
actieve meubels en digitale middelen. Die
komen in dienst te staan van het verhaal
dat we willen vertellen – het zijn niet ‘zomaar’
spelletjes. De nadruk komt te liggen op
samenwerken. Kinderen moeten bijvoor
beeld met zijn tweeën of in groepjes iets
bouwen. We laten ze energie opwekken,
maar ook dat moeten ze samen doen. Bij
duurzame visserij speel je weer alleen: daar
kun je vissen naar boven hengelen die de
kinderen moeten sorteren: bedreigde soor
ten en te kleine vissen moeten ze weer
‘terugzetten’. Onze nieuwe klimaatstudio
sluit haarfijn aan bij deze filosofie. De zaal
ziet er uit als een televisiestudio in de stijl
van ‘De wereld draait door’. Kinderen gaan
in groepjes op zoek naar nieuws en kunnen
kiezen uit een groot aantal onderwerpen
zoals bijvoorbeeld het stijgen van het zee
water en wat dat voor gevolgen heeft voor
de bewoner van een klein atol. Er wordt uit
de groep een cameraman gekozen en een
interviewer en uiteindelijk wordt er een uit
zending gemaakt met filmpjes en discussies
over dat onderwerp. En het werkt geweldig.”

Dino-bot
Ongeveer een derde van de bezoekers aan
het Museon zijn schoolkinderen. Het bij
zondere aan dit museum is dat de collectie
in dienst staat van educatie. De stukken
waren oorspronkelijk niet alleen om naar
te kijken, maar ook om te gebruiken tijdens
de rondleidingen. Nog steeds gaat er een
echt, groot stuk van een dinodijbeen

Aaike van Oord met dinovoetstap aan de kust
van de Isle of Wight.

(weliswaar bij elkaar gehouden door lijm)
de groepen rond en verbazen de kinderen
zich erover hoe zwaar dat is. En dat maakt
indruk. Stukken voor de educatieve pro
gramma’s zitten tegenwoordig in een apar
te collectie omdat aan museale collecties
steeds hogere eisen worden gesteld.
Van Oord: “Het Museon zal scholen blijven
ontvangen – educatie blijft belangrijk voor
ons – maar de tijd van de klassieke, schoolse
rondleidingen is voorbij. Denk aan actuele
verhalen van kinderen uit oorlogsgebieden
waar je naar kunt luisteren, of aan digitale
opdrachten die een kind bewust maken van
problemen en hem laten nadenken over
mogelijke oplossingen. Wij zetten ze niet
zomaar voor een scherm om een spelletje
te doen; ze worden op een speelse manier
in een onderwerp getrokken. En we bieden
ze een positief perspectief zodat ze vol
inspiratie voor de toekomst het museum
weer verlaten.”
Aukjen Nauta
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.geotools
Rivierdelta’s diep in de ondergrond: hoe zien ze eruit?

De toepassing van Delft3D numerieke
delta’s op reservoirgeologie
Het goed kunnen karakteriseren van eigenschappen en geometrieën van geologische lichamen in de
ondergrond is fundamenteel voor de winning van grondstoffen, voor het bouwen in de ondergrond,
en voor het ontwikkelen van fundamentele systeemkennis. In het afgelopen decennium werd de
software Delft3D steeds vaker toegepast om de lange-termijn evolutie en bijbehorende stratigrafie
van fluviatiele en kustsystemen te simuleren.

Numerieke rivierdelta’s gesimuleerd met
Delft3D kunnen gebruikt worden als analoog
voor oude rivierdelta’s die verborgen liggen
in de ondergrond. Daarmee kunnen reser
voirgeologen een beter beeld krijgen van
de sedimentologie en bijhorende heteroge
niteit, en kunnen ze de onzekerheden beter
kwantificeren. In dit artikel bieden we een
kort overzicht van het huidige en toekom
stige onderzoek naar langetermijn modelle
ren met Delft3D in Nederland (TU Delft,
Universiteit Utrecht, IHE en Deltares), hoe
we dit kunnen toepassen op reservoirgeolo
gie, en welke mogelijkheden er zijn om dit
werk te gebruiken voor kennisontwikkeling
in de academie en de industrie.

Wat is het probleem?
Velddata zijn kostbaar, vaak moeilijk te
verkrijgen en hebben niet altijd genoeg
verticale (bijv. seismiek) of laterale (bijv.
welllogs) resolutie om heterogeniteit in
sedimentaire lichamen (geobodies) te
kunnen beschrijven. Daarom gebruiken
oliemaatschappijen vaak stochastische
technieken om geologische modellen van
de ondergrond te creëren en daarmee de
data die er zijn optimaal te interpoleren.
Vaak worden bij zulke interpolaties geo
metrieën gebruikt, zoals de dimensies van
geulen of strandwallen, die gebaseerd zijn
op metingen aan vergelijkbare moderne
systemen (aan de hand van bijvoorbeeld
Google Earth), of op gedetailleerde
beschrijvingen van specifieke ontsluitingen.
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Deze aanpak is succesvol geweest voor het
karakteriseren van olie en gasreservoirs.
Toch is het gebruik van dergelijke methodes
beperkt door de beperkingen van de data
zelf. Deze bestaan meestal uit 2Dsecties
voor ontsluitingen en 2Dmorfologie van
moderne systemen. Verder is er weinig
kwantitatieve controle over de timing van
depositie en erosie, over de variabiliteit
van geometrieën door de interactie van
verschillende sedimentaire processen, en
over effecten van de veranderende rand
voorwaarden in de tijd (zoals zeespiegel
en rivierafvoerveranderingen). Numerieke
delta’s gesimuleerd met Delft3D bieden
hogeresolutie 3Dmodellen, in combinatie
met de temporele ontwikkelingen, en met
controle over de randvoorwaarden, zoals
getijdenstroming, golfhoogtes, korrel
grootte en bekkenmorfologie. Dit maakt
deze numerieke delta’s zeer geschikt als
een additionele bron van data binnen de
reservoirgeologie.

Lange-termijn simulaties met Delft3D
De rekenregels die voor Delft3D gebruikt
worden zijn gebaseerd op proceskennis en
fysica. Dit leidt er toe dat de hydrodynamica,
het sedimenttransport en morfologische
veranderingen in detail nagebootst kunnen
worden, waardoor de ontwikkeling van
rivierdelta’s, estuaria en fluviatiele systemen
in de tijd kan worden voorspeld. Delft3D
wordt wereldwijd toegepast in veel discipli
nes, zoals kustwaterbouw, waterkwaliteit,

voorspelling van stormen en overstromingen.
Dankzij de groei van de rekenkracht en de
ontwikkeling van opschalingstechnieken in
de laatste jaren, kon Delft3D ook gebruikt
worden voor het simuleren van de lange
termijn (eeuwen tot millennia) evolutie van
sedimentaire systemen.
In samenwerking met bedrijven als Statoil,
Shell en ConocoPhillips hebben 3 PhD
studenten en verschillende MScstudenten
bij de TU Delft onderzoek gedaan naar de
ontwikkeling van rivierdelta’s en stratigrafie
op basis van Delft3D simulaties (Geleynse
et al., 2011). Tegelijkertijd vond er onder
zoek plaats aan de Universiteit van Utrecht
en aan UnescoIHE in Delft naar de ontwik
keling van vlechtende riviersystemen (Klein
hans et al., 2008) en estuariën (Van der
Wegen et al., 2008) aan de hand van Delft3D.
Studies op basis van numerieke simulaties
hebben aangetoond dat Delft3D in staat is
om nauwkeurig de morfologie en stratigrafie
van delta’s te simuleren onder verschillende
hydraulische en sedimentaire randvoor
waarden (Geleynse et al., 2011).
Het meest recente onderzoek bij de TU Delft
en Deltares wordt uitgevoerd door Helena
van der Vegt en Liang Li, onder begeleiding
van Joep Storms en DirkJan Walstra, in
samenwerking met Statoil en Shell. Dit
onderzoek is gericht op de volgende thema’s.
Analyse en visualisatietechnieken worden
ontwikkeld om relevante reservoireigen
schappen te extraheren uit de numerieke
delta’s, zoals dimensies van geulen, sedi

Lange-termijn simulaties met Delft3D.
A. Morfologie van rivierdelta’s met verschillende dominante processen (golven,
getij, rivier) en korrelgroottes (zand, klei) (Geleynse et al., 2011);
B. Analoog van de Mahakam Delta (Indonesië) met morfologie, stratigrafische
architectuur en korrelgrootteverdeling (Van der Vegt., 2015);
C. Evolutie van een getijbekken (25, 400, 3200 jaren) (Van der Wegen et al., 2008).
D. Vlechtende rivier morfologie (Kleinhans et al., 2008).

mentverspreiding, connectiviteit van reser
voirelementen en grootschalig evolutie
van deltageometrieën. Deze eigenschappen
worden vervolgens geëxporteerd naar
software die in de olie en gasindustrie
gebruikt worden, bijv. Petrel en RMS. Ten
tweede wordt onderzocht hoe de eigen
schappen van de delta’s veranderen als
gevolg van verschillende sedimentaire eigen
schappen (bijv. korrelgrootte), sediment
transportmechanismen en hydrodynamische
processen (bijv. golven en getijden). Verder
wordt er gewerkt aan de opschaling van
Delft3Dsimulaties in ruimte en tijd, om de
toepassing van Delft3D te kunnen uitbreiden
naar nog langere tijdschalen en grotere
gebieden. En ten slotte worden model
realisaties vergeleken en gevalideerd met
velddata. Dit kunnen zowel fossiele syste
men zijn zoals deltaïsche afzettingen uit het
Krijt (bijvoorbeeld Neslen Formatie, Utah,
Verenigde Staten) als moderne systemen
(bijvoorbeeld de Mahakam Delta, Indonesië).
De samenwerking met de olie en gas
industrie heeft ook al geleid tot toepassingen
van Delft3D numerieke delta’s voor het beter
begrijpen van bestaande oliereservoirs in

de Noordzee, bijvoorbeeld de afstudeer
projecten van Gijs Koolen (2011) en Jonathan
Flores Colmenares (2011). Daarnaast heeft
Martin Lipus recentelijk een afstudeer
onderzoek gedaan naar de invloed van
gekoppelde sedimentaire heterogeniteit en
diaklasen op de stroming van olie en water
in synthetische reservoirs (Lipus, 2015).

De toekomst
In de komende maanden zullen Deltares en
de Technische Universiteit Delft gezamen
lijk in opdracht van Statoil nieuwe software
ontwikkelen, de Delft3D GeoTool (GT). Dit
tool combineert Delft3D’s geavanceerde
hydrodynamische en morfologische modules
met een laagdrempelige online grafische
omgeving, waardoor het model ook een
voudig gebruikt kan worden. De doelgroep
die we willen bereiken, naast reservoir
geologen, zijn onderzoekers met een niet
numerieke achtergrond. Delft3DGT vormt
een unieke open source combinatie van
een database van geavanceerde simulatie
modellen (DATALAB), een gebruiksvriendelijke
webinterface (GUI), online datamanagement
en analysetechnieken. Daarmee biedt

Delft3DGT geologen de mogelijkheid om
eenvoudig en intuïtief consistente syntheti
sche deltaafzettingen te simuleren, te
analyseren en te exporteren. De statistieken
van de numeriek delta’s kunnen toegepast
worden om stochastische reservoirmodel
len te genereren, met de mogelijkheid om
verschillende hypotheses te testen en om te
toetsen welke processen dominant waren
voor de vorming van een bepaald type
delta. Dit is niet alleen interessant voor
toepassingen in de olie en gasindustrie,
maar ook voor andere gebruikers van de
ondergrond.
Natuurlijk zijn er nog beperkingen bij
het gebruik van Delft3DGT. Belangrijke
processen die sturend zijn voor de vorming
van rivierdelta’s zoals compactie of oever
stabilisatie door vegetatie worden nog
niet gesimuleerd. Verder is de rekenkracht
nog beperkend om grote modellen te
simuleren, zoals de ontwikkeling van grote
rivierdelta’s (de Ganges of de Nijl bijvoor
beeld) over lange perioden (langer dan
10.000 jaar). Deze tekortkomingen zijn
veelal onderdeel van het lopend onderzoek
bij de Technische Universiteit Delft en bij
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Deltares, samen met andere Nederlandse
Universiteiten en de huidige en toekomstige
industriepartners.

Conclusies: waarom rivierdelta’s
modelleren met Delft3D?
Numerieke modellen die sedimentaire
processen simuleren op basis van proces
kennis en fysica zijn uitstekend geschikt
om natuurlijke systemen te begrijpen en
om voorspellingen te maken over toekom
stige ontwikkelingen van rivieren en delta’s.
De combinatie van academisch onderzoek,
toegepast onderzoek en sterke interesse
uit de olie en gasindustrie hebben geleid
tot de toepassing van Delft3D binnen het
werkveld van de reservoirgeologie en tot
de vorming van een constructief nationaal
en internationaal netwerk van ingenieurs,
fysisch geografen en geologen om funda

mentele en toegepaste vragen te kunnen
beantwoorden. Het gebruik van numerieke
modelsimulaties en, in de toekomst, van
Delft3DGT biedt veel nieuwe mogelijkhe
den voor zowel academici als de industrie.

Samengevat:
• De toegang tot een uitgebreide dataset
van verschillende, hogeresolutie, 3D
numerieke delta’s. Deze kunnen gebruikt
worden als analogen voor ondergrondse
reservoirs. Relevante statistieken kunnen
worden geëxtraheerd om realistische
geologische reservoir modellen te bou
wen in gebieden met weinig veld data.
• Controle over randvoorwaarden, zoals
hydrodynamische processen en korrel
grootte, wat de mogelijkheid biedt om
hypotheses te testen, stratigrafische
voorspellingen te maken, verschillende

scenario’s te genereren, en onzekerheid
te kwantificeren.
• Functionaliteit voor export naar standard
reservoir software, om de integratie van
numerieke modellen in de standard
workflow te vereenvoudigen.
• Intuïtieve interface voor non-experts om
modellen te kunnen creëren, analyseren
en gebruiken.
Dit laatste punt roept op tot een bredere
discussie over de toepassing van proces
gebaseerde numerieke modellen in aard
wetenschappen. Het gebruik van deze
modellen is vaak beperkt omdat ze worden
gezien als te moeilijk en te langzaam. Vaak
ligt onbekendheid met de materie hieraan
ten grondslag. Het belangrijkste argument
om numerieke modellen te gebruiken is
voor ons dat een geoloog die procesmodel
len gebruikt vaak beter begrijpt hoe veld
data geïnterpreteerd kunnen worden, hoe
verschillende hypotheses getoetst kunnen
worden die ten grondslag liggen aan een
interpretatie, en hoe dat zelfs een nieuw
idee kan opwerpen. We vinden dat de ver
schillende methoden elkaar versterken – de
integratie van veld data, intuïtie, ervaring,
labwerk en numerieke modellen zijn allemaal
essentieel voor kwalitatief hoogstaand
(academisch of toegepast) onderzoek. De
nieuwste ontwikkelingen met Delft3DGT
slaan een brug tussen de numerieke en de
geologische wereld, waarbij temporele en
ruimtelijke schalen consistent gekoppeld
zijn, en verschillende manieren van werken
en denken samenkomen.
Andrea Forzoni1,2, Joep Storms2,
Dirk-Jan Walstra1,2, Bob Hoogendoorn1
1: Deltares; 2: TU Delft

Correspondentie: andrea.forzoni@deltares.nl

Integratie van Delft3D numerieke delta’s in de workflow voor reservoirgeologische karakterisatie.
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Met liefde aan die Karoo
Professor Stefan M. Luthi van de TU Delft, gaat op 27 november met emeritaat. Zijn afscheid
wordt gevierd met een symposium. Eén van zijn interesses is de Karoo in Zuid-Afrika. Dit artikel
is oorspronkelijk verschenen in het julinummer van Natural Resources, het magazine van de
Mijnbouwkundige Vereeniging, de studievereniging van Technische Aardwetenschappen van
de TU Delft. Het is iets aangepast ten opzicht van het origineel.

On top of the Skoorsteenberg, as seen from the helicopter. | Foto: Erik Johanessen (Statoil)
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Karoo-kind met jouw liefde soos
die van n kameeldoring
Wys met lower en sagte geel
die waarde van jouw gees
Geanker in stollende gesteentes
deur tye wat net sy maker ken
Kourie Coetzee, Ceres

Welcome, friendly reader, welcome to the
Karoo! Welcome to the endless barren plains,
the steep cliffs, the freezing nights and the
blistering hot days. Welcome to the original
home of millions of springboks, where now
countless flocks of sheep graze on the stingy
bushes of the Karoo fynbos. And welcome
to the home of the boeren, the Dutch settlers
with their KitchenDutch idiom called
Afrikaans, who were chased here with their
oxcarts by the British invaders of the Cape,
and who in turn chased the Khoisan, the
original inhabitants of the Cape, even further
inland into the bleak deserts of the Kalahari.

erosion, can be observed in magnificent
outcrops further inland. For dinner, we will
enjoy a South African braai accompanied
by a fine bottle of red wine.
After a good night’s sleep we will drive in
a bakkie North, through the dusty plain,
passing empty river beds and occasionally
spotting a frightened duiker, one of the
tiniest antelopes on the African continent.
After one hour we will cross the Ongeluks
Rivier, so called because in the old days a
farmer fell prey to a cheetah, and we will, in
front of us, see a cliff, not very high but still
impressive as its walls are almost vertical.
This is the Skoorsteenberg formation of
Late Permian age, consisting of a sequence
of four sandstone units that are interpreted
as basin floor fans, intercalated by thick
hemipelagic shales, products of low and
high sea level stands respectively. These
outcrops are considered an Eldorado by
deepwater sedimentologists because
they allow them to study the geometries
and internal structures in great detail as
analogues of oil fields in deepwater
deposits in West Africa, Brazil and the
Gulf of Mexico. Geologists from all over
the world flock here to study these rocks.
These first outcrops represent the south
ernmost exposure of the basin floor fans,
and they are the most proximal ones as the
sediment source lay to the Southwest, in
the protoAndean mountain chain in Pata
gonia, about 2000 kilometers away in the
late Permian. The Cape Fold Belt did not
exist at the time, and because of these long
transport distances the grains are ground
down to very fine sand. The expert eye will
distinguish channels, channel margins, sed
imentary slumps, overbank deposits, all of
them with an array of different lithofacies
and sedimentary structures.

I may be accompanied by the South African
geologist De Ville Wickens, previously at
the University of Stellenbosch, or my British
collaborators Steve Flint and Dave Hodgson.
We will explain that from the Karoopoort
onwards you traversed a sedimentary
sequence now completely covered with
alluvium, that starts with the famous Dwyka
tillite, a diamictite from the Carboniferous
and Permian glaciation. This witness of a
much colder climate is overlain by a thick
sequence of shales and siltstones, products
of the onset of the Karoo basin formation,
driven by subduction of Panthalassa’s oce
anic crust on the far side of Patagonia. The
infill of this retroarc foreland basin continues
with deepwater deposits that include basin
floor fans and slope fans, followed by slope
and deltaic deposits and finally fluvial sand
stones of Triassic age. This sedimentary
infill may be many kilometers thick, with
some of the shalerich units only known
from boreholes, while others, the younger
ones and particularly those that resist
Foto: Stefan Luthi

To get here, my friend, leave the fertile coast
of the Western Cape, you need to traverse
the wineland of Stellenbosch, Paarl and Fran
schoek with its magnificent Dutch colonial
estates, and you need to travel across the
cols of the Cape Fold belt, perhaps by the
impressive Bain’s Klof pass until you reach
the city of Ceres, named after the Roman
goddess of fertility and home to extensive
fruit orchards. On the way you will marvel at
the towering mountains of Ordovician and
Devonian fluvial and shallow marine sand
stones, built with sedimentary debris from
the far ranges of Patagonia that in Palaeozoic
times bordered the African continent to the
Southwest, two huge pieces in the jigsaw

puzzle that formed the mighty Gondwana
supercontinent. You will then travel eastward,
cross the gentle Theronsberg pass and you
will reach a gap in the mountain called Karoo
poort, where the two branches of the Cape
Fold Belt greet each other, the Cederberge
stretching northward, and the Swartberge
eastward. Here the Dutch Voortrekkers once
stared in disbelief at what lay before them:
An uninviting flat, brown plain with sparse
brownish vegetation and a few dark hills in
the far distance. This, they thought in despair,
will be our new home. You, just like them,
will move ahead on the dusty roads to a place
called Inverdoorn, once a farm and now a
comfortable lodge for day tourists and geolo
gists. Here, my friend, I shall wait for you.

View of the Ordovician and Devonian mountains in the vicinity of Ceres, on the way to the Karoo.
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From there we will move northwards
towards more distal deposits. Over the eons,
the rivers have cut an intricate pattern of
valleys and gullies into these rocks, exposing
their different facets in a large variety of
ways. So impressive are these outcrops
that the European Union sponsored a large
project in which they were mapped with
digital technology methods: Laserrange
finding and tracking, GISassisted photo
graphy and differential GPS. The EU also
made funds available for drilling seven
research boreholes, some behind outcrops,
others further away, to be able to map the
stratigraphic architecture in three dimen
sions. These boreholes were all fully cored
and, in a complex operation that involved
moving very heavy trucks into the more
remote parts of this area, logged with
stateoftheart wireline logging tools.
The results of this project, called NOMAD,
spawned a significant number of scientific

publications. Participants included the
Universities of Liverpool, Delft and Stellen
bosch, as well as the industrial partners
Statoil and Schlumberger.

Integration and diversity in the E&P industry
– Experiences of female TU Delft graduates
Speakers are Debra Keir (Schlumberger), Marijke Bremmer (MER), Wiebke Athmer (Schlumberger)
and Louise Meijer (Statoil)
The symposium will be followed by a reception
Date: Friday 27 November 2015
Time: 15.00-18.00 h
Location: Room F, Civil Engineering and Geoscience,
Delft University of Technology, Stevinweg 1, 2628 CN Delft
Please RSVP to Marlijn Ammerlaan (M.J.M.Ammerlaan@tudelft.nl) by 20 November 2015

borehole images recorded in it furnished
a wealth of palaeocurrent measurements
from climbing ripples, indicating that the
main flow direction here was still to the
North and Northeast. After our return
to Inverdoors we quench our thirst with
Nambian Windhoek beer.
The next day we will go as far North as we can
in the submarine fan system of the Skoor
steenberg formation. After a long drive on
the dusty Calvinia Road and a secondary road
we will arrive at the foot of the Skoorsteen
berg, a mountain shaped like a chimney hat.
The hike up and down will take us the whole
day. First we will follow a steep and narrow
valley and observe pitchblack pelagic shales
with numerous volcanic ashes. These are
caused by volcanism related to the ongoing
subduction of Panthalassa. Fan 3 is very thin
here, but Fan 4 is still very thick, probably
because an additional sediment source to the
Foto: Stefan Luthi

The next area we will visit is the Kleine
Rietfontein farm where we can study sheet
sandstones, the main deposit outside of
the channelized system. We will see so
called Bouma Tbc cycles, sole marks such as
flute, groove and gutter casts, and we will
notice how the basinfloor fans usually
show a thickeningupward trend at the
bottom, and a thinningupward trend at
the top. We will study the interfan shales
and notice that, here too, there are different
lithologies: pelagic and hemipelagic shales,
heterolithic siltstone/shales units, volcanic
ashes, calcite concretions, and we may
even find ichnofossils that remind us of
the marine or brackish conditions. Further
north in the Gemsbok Rivier valley we
observe a beautiful outer fan channel on
the aptly named Kanaalkop hill. We will
climb up the slope and walk along the
channel base to study its internal structure.
We will then descend and proceed to the
Zoetmeisjesfontein farm, where we will
study the structure of lobes in the outer fan
area. We will notice how common linked
debrites are, mudclast conglomerate asso
ciated with turbidites. We will be able to
see some beds pinching out and being
laterally replaced by others. Sometimes
these beds are almost indistinguishable
from each other, welded to each other in
an amalgamation process. This testifies to
the lobe switching process that took place
as a consequence of subtle topographic
elevations formed by the lobe deposits. It
is here that one of the research boreholes
was drilled behind the outcrop. Analysis of

In honour of the retirement of Prof Stefan Luthi, it is our pleasure to invite you to the symposium:

West became active. The climb is steep with
small shrubs covering the ground, some of
them armed with nasty thorns. We will
observe slope sediments as evidenced by
slumps, channels and mudclast conglomer
ates, all in a massive background of shales.
Finally, we will reach the foot of the chimney
hat. Its walls are practically vertical and con
sist entirely of sandstones whose structures
reveal their deltaic nature. We will find a
crevice that allows us to climb to the top. The
view from there is exceptional, the air is clear
and the sky dark blue. This is the heart of the
Karoo, my friend, enormous fencedin farms
of more than 10,000 hectares below us, with
the farmhouses barely visible, all in a sea of
fynbos vegetation which we slowly start
appreciating. But this is not a place to stay
too long, there is no phone connection here
and our car is four hours away, so we will be
extra careful on the way down. Before we
do this, however, let us remember that we
have just made a complete sedimentological
transect from pelagic mudstones to deltaic
deposits, and we have climbed approximately
800 meters – which gives us a fairly good
idea of the local depth of the sea in the Late
Permian. We also know that the highest vol
canic ash is dated at 253 million years. One
of the greatest mass extinctions the Earth has
ever experienced, at the PermianTriassic
boundary, is thus less than two million years
away. In the East, towards the town of
Sutherland, we can see the plateau of the
fluvial Beaufort formation of Triassic age.
Somewhere in the time between here and
there this catastrophe occurred, yet still
nobody knows what caused it! It is a scary
yet fascinating thought.
So this, my friend, is a peek into the soul of
the Karoo. It slowly reveals its secrets to
those who adventure out here, but there is
still plenty left to be studied in the future.

The wireline logging operation at well NB-2 behind the outcrops at the Zoetmeisjesfonteyn farm.

Stefan M. Luthi
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agenda

Moderne mens veel eerder in
zuiden van China dan in Europa

10 november 2015

26 november 2015

Symposium ‘Gravity at Sea’, TU Delft.
Zie pagina 3 van deze Geo.brief.

(Bron: NWO, 14 oktober 2015)

13 november 2015

TU Delft Climate Institute, gesprek
met 2e Kamerleden ‘op weg naar
de Klimaattop in Parijs’. Informatie:
http://www.citg.tudelft.nl/actueel/
agenda/

Ingeokring herfstsymposium
‘Delft Underground’. Informatie:
www.ingeokring.nl

In ‘Nature’ verschijnt deze week de
beschrijving van de ontdekking van
47 tanden in een grot in het zuiden
van China. Die tonen aan dat anatomisch moderne mensen minimaal
80.000 jaar geleden in de regio aanwezig waren. De vondst is opmerkelijk, omdat het om de vroegste
moderne mensen buiten Afrika gaat:
het zou nog bijna 40.000 jaar duren
eer moderne mensen in Europa
opduiken, waar al die tijd nog
Neanderthalers leefden.

14 november 2015
Lezing Museon, Den Haag. ‘Van
mammoet tot reuzenalk … zoeken
en onderzoeken op Maasvlakte 2’.
Informatie: http://www.museon.nl/
nl/museon-activiteiten

Vondsten van Laat-Pleistocene (periode
tussen 12.000 en 126.000 jaar voor
nu) mensachtigen in Azië zijn zeldzaam. Tot nog toe ontbraken goed
gepreserveerde en gedateerde fossielen ouder dan 45.000 jaar die duiden
op het bestaan van Homo sapiens in
deze regio. Recente opgravingen in
de Fuyan grotten in de provincie
Daoxian in Zuid-China leverden maar
liefst 47 tanden van de moderne
mens op, samen met fossielen van
zowel nog bestaande als tegenwoordig uitgestorven zoogdieren.

Aardwetenschappen en
archeologie
Aardwetenschapper en archeoloog
dr. Mark Sier droeg bij aan de datering van de vondst. “In mijn aandeel
in het onderzoek heb ik me gericht
op de relatie tussen de datering en
de gevonden fossielen, waarmee we
de vondsten in context kunnen plaatsen. Ik heb aangetoond dat de laag
boven de fossielen maar onder de
gedateerde stalagmiet onverstoord is
en dat de datering, dus een minimum-

ouderdom is voor deze fossielen.”
Wu Liu, Mark Sier en collega’s tonen
aan dat de tanden van minstens
80.000 jaar geleden dateren, en
mogelijk zelfs tot 120.000 jaar oud
zijn. Morfologische analyse van de
tanden laat zien dat zij toebehoorden
aan anatomisch moderne mensen.
De studie toont aan dat de moderne
mens reeds vele tienduizenden jaren
eerder aanwezig was in zuidelijk Azië
dan in Europa of zelfs in het oostelijk
mediterrane gebied. De auteurs suggereren dat de aanwezigheid van de
Neanderthalers en andere mensachtigen in Europa en Azië mogelijk
grenzen stelde aan de verspreiding
van de voorouders van de huidige
mens.
Het onderzoek van Mark J. Sier (faculteit Geowetenschappen, Universiteit
Utrecht en faculteit Archeologie, Universiteit Leiden) is gefinancierd door
NWO middels het Open Programma.

personalia
Nieuwe leden

Verhuisd

C.H.C.L. Bakker
E.Y.N. Bakker MSc
N.K. van der Bij
A.L. van Natijne
R.S. Verheij
Ir. M. Vijlbrief

M. Achtereekte
H.T. Lemmers MSc
drs. B.M. Schroot
F. Zwaan MSc
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Symposium ter ere van het afscheid
van Prof. S. Luthi, TU Delft.
Zie pagina 17 van deze Geo.brief.

27 november 2015

TU Delft Climate Institute, debat ‘De
Media en het Klimaat’. Informatie:
http://www.citg.tudelft.nl/actueel/
agenda/

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.”

18 november 2015

28 november 2015

Maandelijkse PGK-lezing, KIVIgebouw, Den Haag. Info: http://
www.pgknet.nl/#2227

Kringendag van het genootschap
i.s.m. de Sedimentologische Kring in
Amsterdam. Zie pagina 2 van deze
Geo.brief.

17 november 2015

De 47 gevonden tanden

27 november 2015

21 november 2015
Reunie GeoVusie.
Info: www.geovusie.nl

25-26 november 2015
Symposium Amsterdam Water Science
’Aquatische systemen onder druk’.
KIT, Amsterdam. Informatie: http://
www.falw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/
agenda/2015/okt-dec/symposium_
amsterdam-water-science.asp

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

13 december 2015
Leidse Winterlezingen, Naturalis.
Jan Dirk Jansen ‘Oliewinning en
abandonment’. Informatie: http://

nwo
Nagoya protocol in werking
Sinds 12 oktober 2015 wordt de EU
Verordening inzake de uitvoering van
het Nagoya Protocol in zijn geheel
toegepast. Onderzoekers dienen
zich bewust te zijn van Europese
regelgeving ter toepassing van het
Nagoya Protocol. Ook de eventuele
aardwetenschappers die onderzoek
doen aan ‘genetische rijkdommen’
moeten zich houden aan het Protocol.
NWO controleert niet op naleving van
het Nagoya Protocol, maar wil wel
bijdragen aan bewustwording ervan.
Het Nagoya Protocol verduidelijkt de
verplichtingen uit het Biodiversiteitsverdrag (Rio 1992) op het gebied van

de eerlijke verdeling van voordelen
die voortvloeien uit het gebruik van
genetische rijkdommen. Bij de WUR
is een informatiepunt over het
Nagoya Protocol ondergebracht.
Informatie over het Nagoya protocol
is te vinden op:
http://www.wageningenur.nl/nl/
Expertises-Dienstverlening/WettelijkeOnderzoekstaken/Centrum-voorGenetische-Bronnen-Nederland-1/
ABSloket-Nederland/InternationaleABSinstrumenten/Nagoya-Protocol.
htm

internet
www.naturalis.nl/nl/het-museum/
agenda/ 2015/11/08/leidse-winter
lezingen- 2015-2016/

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

2 februari 2016
Kring-Noordlezing: Dr K. Rutten en
Willem Smoor MSc ‘Ongebroken Stratigrafie van het Schoonebeek veld
gereconstrueerd uit de seismiek’.
Informatie: www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

7 februari 2016
Leidse Winterlezingen, Naturalis.
Douwe van Hinsbergen ‘Hete hangijzers in de Himalaya’. http://www.
naturalis.nl/nl/het-museum/agenda/
2015/11/08/leidse-winterlezingen2015-2016/

12 maart 2016
17 januari 2015
Leidse Winterlezingen, Naturalis.
Cédric Thieulot ‘Geofysische computermodellen’. Informatie: http://www.
naturalis.nl/nl/het-museum/agenda/
2015/11/08/leidse-winterlezingen2015-2016/

Ledenvergadering Paleobiologische
Kring. Info: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=546

2-7 juli 2016
Excursie naar de Maestrazgo in
NO-Spanje met Tom Reijers en Leo
Minnigh. Info: www.fstravel.nl/
reizen; e-mail: tjareijers@hetnet.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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Zonsopgang op Mount Fuiji, Japan. De zon schijnt haar warme licht over het wolkendek dat meestal rond de top hangt.

