
2

.
Geo
 brief

Zandgolven in ondiepe zeeën

8000 jaar wonen in het Maasdal

Nederlandse Steenkolenmijnbouw, deel 2

Fosfaat in België

KNGMG-jaarverslag 2015

Geo.brief is de nieuwsbrief 
van KNGMG en NWO-ALW
Eenenveertigste jaargang 
nummer 2, maart 2016



2    Geo.brief   maart 2016

van het bestuur

Bent u al naar de verfilming van 
Nooit meer slapen geweest? De 
klassieker van Willem Frederik Her
mans (1921–1995) uit 1966 gaat 
over een expeditie naar Noors Lap
land waar de jonge geoloog Alfred 
Issendorf meteorieten hoopt te 
vinden. De hele missie van Alfred 
mislukt. Uiteindelijk komt hij terug 

Nooit meer slapen

in Nederland zonder resultaat, 
beroofd van zijn illusie iets groots 
te volbrengen. Toen ik eindexamen 
deed in 1973 prijkte het boek 
natuurlijk op mijn boekenlijst en 
wellicht heeft het z’n invloed 
gehad op mijn keuze geologie te 
gaan studeren. 
Het verhaal in Nooit meer slapen is 

geen geologisch reisverslag, maar 
legt de grandeur en misère van de 
wetenschap feilloos vast. Tellen, 
meten, weten en dan de desillusie: 
de mislukking om een hypothese 
hard te maken met feiten en bewij 
zen. Mislukken ligt meer in de aard 
der dingen dan welslagen. “Een 
krokodil legt 200 eieren, daar groeit 
één krokodil uit”. licht Hermans toe 
in een interview over zijn roman. Zo 
zit de natuur nu eenmaal in elkaar. 
Van de 1000 wetenschappelijke 
theorieën zit het merendeel ernaast. 
Willem Frederik Hermans promo
veerde in 1955 cum laude in Amster  
dam op een geomorfologische  
studie naar reliëfvormen in Luxem
burg; in 1958 aanvaardde hij een 
aanstelling als lector fysische geo
grafie aan de subfaculteit Geologie 
van de universiteit in Groningen. 
Hij gaf er o.a. colleges cartografie, 
meteorologie en bodemkunde.  
Hij was niet een gepassioneerde, 
inspirerende wetenschapper of 
docent, maar zijn reizen naar o.a. 
Noorwegen zijn wel de voedings
bodem geweest voor de roman 
Nooit meer slapen. Hermans was 
met geologen op expeditie in Finn
marken (NoordNoorwegen) om de 
gaten in het landschap te verklaren. 
Waren het overblijfselen van de 
laatste glaciale periode of inslagen 
van meteorieten? 

Schrijven was voor Hermans be  
langrijker dan zijn baan als weten
schappelijk medewerker. In 1973 
zegt hij zijn functie in Groningen 
vaarwel om zich vervolgens in 
Parijs als schrijver terug te trekken. 
Hermans’ vertrek uit Groningen is 
niet zonder heibel verlopen, de door 
hem beleefde sfeer komt in zijn 
latere roman Onder Professoren 
(1975) duidelijk en kleurrijk uit  
de verf.

‘Nooit meer slapen’ als titel van 
het boek kan op velerlei manieren 
worden uitgelegd. Voor deze column 
koos ik de titel niet vanwege de 
alom tegenwoordige slaapverhinde
rende muggen maar meer omdat 
ons, het bestuur, nog zoveel te doen 
staat. Het genootschap organiseert 
de paneldiscussie over ‘Science and 
Society’ tijdens het Aardweten

schappelijk Congres (NAC) in april; 
de jaarvergadering bij TNO in 
Utrecht staan reeds op de rol en  
er wordt hard gewerkt aan het 
moderniseren van de KNGMG 
website. We hopen u tijdens de 
jaarvergadering een en ander te 
laten zien. Op het NAC zal ook de 
Escherprijs uitgereikt worden voor 
de beste masterscriptie van het 
vorige studiejaar. En dan natuurlijk 
ons lustrumjaar 2017! Het thema 
en de lustrumcommissie(s) voor 
het organiseren van een conferen
tie staan reeds in de grondverf. 
Heeft u ideeën of suggesties: laat 
het ons weten!   

De NoorsNederlandse coproductie 
Beyond Sleep, onlangs als openings 
film op het International Film  
Festival Rotterdam, gaf mij opnieuw 
inspiratie: geologie is voor mij tot 
dusver een rijke voedingsbodem 
gebleken, het verblijven in onge
repte natuur blijft onlosmakelijk 
verbonden met ons vak. 

Lucia van Geuns 

In Geo.brief 1 stond een fout e-mail-
adres om het gezamenlijk nummer 
van ‘Grondboor en Hamer’ en ‘Gea’ 
te bestellen. Het goede e-mailadres 
is: ngv.secretaris@gmail.com

erratum

Op 26 januari jl. heeft prof. Dr. Josef 
Klostermann afscheid genomen als 
directeur van de Geologischer Dienst 
Nordrhein-Westfalen (GD NRW). Josef 
Klostermann is een bekend Kwartair-
geoloog en eind jaren zeventig van 
de vorige eeuw als veldgeoloog in 
Krefeld begonnen met de Kwartair-
karteringen van Nordrhein-Westfalen. 
Sinds 2002 was hij directeur van de 
GD NRW en hij is  
de drijvende kracht geweest achter 
de omschakeling van het Geologi-
sches Landseamt naar een volwaar-
dig en zelfstandig functionerende 
Geologische Dienst voor Nordrhein-
Westfalen. Die geologische dienst 
bestrijkt een breed spectrum van 
aardwetenschappelijke kennis en infor-
matie, zoals bodemkunde, geologie, 
aardwarmte, delfstoffen en aardse 
risico’s. Recent nog hebben ze aard-
bevingsalarm systeem voor Nor-

duitsland

v.l.n.r. Prof. Dr. Josef Klostermann, zijn opvolger Dr. Ulrich-Wilhelm Pahlke en 

Garrelt Duin, minister van economie, energie, industrie in Nordrhein-Westfalen.

Wisseling van de wacht in Krefeld

drhein-Westfalen opgezet. De dienst 
heeft ongeveer 200 medewerkers.

Josef Klostermann is opgevolgd door 
Dr. Ulrich-Wilhelm Pahlke die een 
wetenschappelijke achtergrond in de 
chemisch bodemkunde heeft. Dr. 
Pahlke is al sinds 1984 in dienst bij 
de GD NRW en heeft zich actief bezig 
gehouden met allerlei toegepast 
geologische vraagstukken. Hij stelt 
zich ten doel om de vakinhoudelijke 
kennis van de dienst verder te ont-
wikkelen en in te zetten op de maat-
schappelijke vraagstukken betreffen-
de bodem en ondergrond die de 
samenleving nu en in de nabije toe-
komst te beantwoorden heeft.

Voor meer informatie zie ook de web-
site van GD NRW : http://www.gd.
nrw.de/
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Jaarvergadering KNGMG  
woensdag 11 mei 2016
Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het 
Genootschap op woensdag 11 mei 2016, bij TNO – Geologische Dienst  
Nederland in Utrecht. De vergadering begint om 16.00 u, vanaf 15.30 u  
is er koffie en thee. Om 17.00 uur zal TNO de ondergrondmodellen van  
de Geologische Dienst presenteren. De bijeenkomst wordt afgesloten  
met een borrel om 18.00 u.

Plaats: 
TNO – Geologische Dienst Nederland
Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht

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

Voorlopige agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag jaarvergadering 20 mei 2015*
Jaarverslag 2015*
Financieel jaarverslag 2015*
Verslag kascommissie en decharge bestuur
Benoeming kascommissie
Toekomstvisiecommissie
Rondvraag
Sluiting

*  Het verslag van de jaarvergadering op 20 mei 2015 verscheen in Geo.brief 5, 
augustus 2015. Het inhoudelijke jaarverslag 2015 vindt u in deze Geo.brief; 
het financiële jaarverslag zal in de volgende Geo.brief verschijnen. De defin-
itieve agenda van de jaarvergadering zal zo spoedig mogelijk op de website 
geplaatst worden.

aankondiging

tu-delft

Twee geothermie-projecten van de 
TU-Delft die zich richten op het ver-
beteren van de capaciteit van geo-
thermieputten, worden gefinancierd 
door het EU-programma ‘Horizon 2020 
Innovation Programme’. David Bruhn, 
deeltijd-hoogleraar Geothermal Engi-
neering aan de TU Delft, is betrokken 
bij beide projecten.

Bij geothermische projecten wordt 
heet water diep uit de aardkorst 
omhoog gepompt om gebouwen of 

duren. Het budget van het project is 
25 miljoen euro, waarin een bijdrage 
van 11,7 miljoen euro van de EU.
Het tweede project – SURE – richt zich 
op een alternatieve techniek: Radial 
Jet Drilling (RJD). Met deze techniek 
worden 2-cm-dikke, lange gaten 
geboord vanuit het boorgat de for-
matie in, zodat het formatiewater 
makkelijker naar het boorgat kan 
stromen. Deze techniek is bekend  
uit de olie- en gasindustrie, maar 
niet getest in boringen door hard 
gesteente. Het is een goedkopere  
en snellere methode dan fracken; de 
kleine gaten kunnen in een paar uur 
vanaf een vrachtwagen geboord  
worden. RJD gaat getest worden in 
Nederland en in IJsland. Dit project 
wordt uitgevoerd met tien partners 
uit zes landen. Het SURE-project start 
in maart van dit jaar, zal 48 maanden 
duren en heeft een budget van  
5,7 miljoen euro.

Meer informatie over deze projecten 
zijn te vinden op: http://www.citg.
tudelft.nl/en/about-faculty/ 
departments/geoscience-engineering/
sections/petroleum-engineering/
research/geothermal-engineering/

Twee aardwarmte projecten gehonoreerd door EU programma
(Bron: 20 januari 2016, Webredactie CiTG)

kassen te verwarmen. Hoe dieper in 
de aarde, hoe heter het gesteente, 
en dus het water, is. Maar niet alleen 
de temperatuur van het gesteente 
bepaalt hoeveel energie uit een put 
gewonnen kan worden. Permeabili-
teit en porositeit bepalen met welke 
snelheid het hete water naar boven 
gepompt kan worden. Verbetering 
van de capaciteit van een geother-
misch systeem gebeurt dus niet zo 
zeer door dieper te boren, maar door 
de snelheid te vergroten waarmee 

het water kan stromen. Fracken, een 
grote ingreep waarbij veel water 
onder hoge druk nodig is om het 
gesteente te openen, is één van de 
methodes om dat te bewerkstelligen.

DESTRESS en SURE
Het project DESTRESS houdt zich bezig 
met deze verbeterde geothermische 
systemen (EGS – Enhanced Geothermal 
Systems). Het is een demonstratie-
project dat zich richt op het veilig 
gebruik van nieuwe methoden. EGS 
is theoretisch goed onderbouwd, 
maar er zijn nog weinig projecten in 
de praktijk getest. In samenwerking 
met TNO zal Bruhn onderzoek doen 
naar verbetering van de capaciteiten 
van een geothermische put in het 
Westland. In dit project gaan meer 
dan 15 partners uit de academische 
wereld en de industrie uit verschil-
lende landen samenwerken. De focus 
zal liggen op optimalisatie van de 
put met minimale risico’s voor het 
milieu. Doel is te komen tot een 
standaard werkmethode die overal 
toegepast kan worden. Het project, 
gecoördineerd door David Bruhns 
andere werkgever, Geo Forschungs 
Zentrum (GFZ) Potsdam, zal in maart 
2016 van start gaan en 48 maanden 

Geiser bij Geyser op IJsland.  |  Foto K.H. Wolf tud



4    Geo.brief   maart 2016

Zandgolvendynamiek  
in ondiepe zeeën

Zandgolven zijn ‘wandelende’ duinen die vaak voorkomen op zandige bodems in ondiepe zeeën. Op 

het Nederlands Continentaal Plat zijn zandgolven tussen de 100 en 700 m lang en tot 10 meter hoog. 

Kennis over het ontstaan en de dynamiek van deze zandgolven is belangrijk voor een veilige scheepvaart, 

het opstellen van hydrografische monitoringsplannen en voor het ontwerp van offshore windmolen

parken. Marien geoloog Thaiënne van Dijk doet onderzoek naar zeebodemdynamiek en coördineert  

de ontwikkeling van methoden om grote hoeveelheden hydrografische data (semi) geautomatiseerd 

te analyseren. In haar duoaanstelling bij Deltares en de Universiteit Twente wordt empirisch 

zandgolvenonderzoek in toegepaste projecten bij Deltares gekoppeld aan zandgolvenmodellering op 

de Universiteit Twente.

.hoofdartikel

 3-D visualisatie van zandgolven in de Noordzee met bodemligging in meters t.o.v. LAT (Lowest Astronomical Tide, referentieniveau).
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Mariene bodemvormen op een continentaal 
plat met zandige bodem komen voor in ver-
schillende afmetingen. Van groot naar klein 
zijn dat zandbanken, long bed waves, zand-
golven en megaribbels. Iedere vorm heeft 
zijn eigen tijdschaal van dynamiek. Zand-
banken zijn relatief stabiel. Zandgolven zijn 
relatief dynamisch en door hun afmeting 
(100 tot 1000 m lang en 1 tot meer dan  
10 m hoog) het meest relevant voor veilige 
scheepvaart en offshore techniek. Megarib-
bels zijn nog dynamischer, maar door hun 
kleine afmeting hebben deze slechts een 
kleine impact op toegepaste problemen. 
Bovendien laten de ruimtelijke en tempore-
le resoluties van standaard lodingen niet 
altijd de analyse van mega ribbels toe. De 
focus ligt daarom op zandgolvenonderzoek.

Stroming en golven beïnvloeden 
dynamiek
De impact van getijden en oppervlakte- 
golven op zandgolven is al lang onderwerp 
van empirisch onderzoek en modelleer-
studies. Van Dijk and Kleinhans (2005) heb-
ben in hun studie de relatieve invloed van 
getijdenstroming en golven berekend voor 
een kust- en offshore zandgolvengebied 
met realistische korrelgrootten voor het 
bodemsediment. Hun bevindingen zijn dat 
op een waterdiepte van 14 meter de zand-
golfhoogte gelimiteerd wordt door golf-
activiteit en dat migratie snelheden worden 
verhoogd door het opwoelen van sediment 
door golven. Hierbij zijn golven van één 
meter hoog, die na genoeg gedurende het 
hele jaar voorkomen bij rustig weer, al vol-
doende voor sediment transport aan de 

bodem. Bij diepten van meer dan 25 meter 
spelen golven een ondergeschikte rol en 
worden de morfologie en migratie van zand-
golven bepaald door getijdenstroming. Op 
deze diepten zijn golven van 3 meter nodig 
voor zandtransport aan de bodem, en die 
komen enkel voor  
tijdens perioden met harde wind. Uit hun 
gevoeligheidsdiagrammen op basis van 
Shields parameters (een dimensieloze para-
meter die gebruikt wordt om het moment 
van sedimenttransport te berekenen) volgt 
dat sedimenttransport door golven afhangt 
van de korrelgrootte van het sediment en 
vooral van de waterdiepte, terwijl transport 
door stroming afhangt van korrelgrootte. 
Echter, verklaringen van de variaties in 
ruimte en tijd in zandgolvenmorfologie en 
-dynamiek zijn nog incompleet. Nu moderne, 
hoge-resolutie multibeam echo soundings 
in tijdreeksen de analyse van migratie toe-
laten, zal toekomstig grootschalig onderzoek 
naar de invloed van getij, windgedreven 
stroming en golven bijdragen aan het begrip 
van zeebodemdynamiek.

SMARTSEA
In het NWO-STW project SMARTSEA (2014–
2019), waarin drie promovendi zijn aange-
steld (twee op de Universiteit Twente en 
één op de TU Delft), worden zandgolfdyna-
miek en verticale bodemdynamiek verder 
onderzocht door empirische studies en 
modelleerstudies te combineren. Het doel 
van SMARTSEA is het opstellen van een 
geoptimaliseerd monitorings- en onder-
houdsplan voor het Nederlands Continentaal 
Plat op basis van fundamentele kennis van 

zandgolfdynamiek om een veilige navigatie 
en toegang tot havens te realiseren. Storm-
impact is hierin een specifieke vraag. Het 
eerste promotieonderzoek (UT) focust op 
de modellering van de vorming en ontwik-
keling van zandgolven. Met behulp van een 
geïdealiseerd model (zowel lineair als non-
lineair; enkel de laatste kan zandgolfhoog-
ten voorspellen) worden de factoren onder-
zocht die zandgolfdynamiek bepalen, zoals 
getijdenstroming, windgedreven stroming 
en golven tijdens stormen. Het tweede  
promotieonderzoek (UT/Deltares) volgt  
een empirische aanpak om het natuurlijke 
gedrag van zandgolven te verklaren uit 
metingen en vervolgens de relatie tussen 
zandgolfdynamiek en baggeringrepen in 
vaargeulen naar havens te bepalen. Dit 
onderzoek is het eerste waarin alle zand-
golven op het Nederlands Continentaal Plat 
(NCP) geautomatiseerd geanalyseerd wor-
den en hun gedrag verklaard wordt aan de 
hand van omgevingsparameters. Het derde 
promotieonderzoek (TUD) focust op het 
optimaliseren van het hydrografische moni-
toringsplan op basis van bodemdynamiek 
en gevaren voor schepen op vastlopen, om 
een zo efficiënt mogelijk meetplan op te 
stellen voor veilige scheepvaart. Het project 
wordt medegefinancierd door de Dienst der 
Hydrografie (Koninklijke Marine) en Rijks-
waterstaat, en ondersteund door Deltares 
en en consultant ACRB.

Kwantitatieve verticale bodemdynamiek
Zowel op zee als in rivieren vormen veran-
deringen in bodemhoogte (en dus water-
diepte) een gevaar voor de scheepvaart.  
In recente projecten, gefinancierd door de 
Dienst der Hydrografie en Rijkswaterstaat, 
heeft Deltares een methode ontwikkeld die 
grote hoeveelheden bathymetrische data, in 
ingewikkelde tijdreeksen van overlappende 
surveys, volledig geautomatiseerd kan 
ordenen en analyseren (e.g. Van Dijk et al., 
2011). Binnen het Kennis Primaire Processen 
(KPP-)programma van Deltares, is de methode 
uitgebreid naar gebaggerde gebieden (Van 
Dijk et al., 2014). De methode zorgt voor 
een up-to-date bathymetrische kaart (met 
de meest recente bodemligging op ieder 
gridpunt), verticale trends in bodemligging 
op de resolutie van het grid (kwantitatieve 
verticale bodemdynamiek in meters per 
jaar), gewenste statistieken (zoals mini-
mum, maximum, gemiddelde, standaard 
deviatie, maximaal verschil, etc.) en kwali-
teitslabels zoals ‘goodness of fit’.
Uit de resultaten blijkt dat vooral de kust-
zone (getijdengeulen, estuaria) dynamisch 
is en dat het offshore gebied enkel dyna-
misch is in de gebieden waar zandgolven  
en long bed waves voorkomen (Van Dijk et 
al., 2011; Van Dijk et al., 2012). De bathy-
metrische grids (DEMs – Digital Elevation 
Models) in tijdreeks zijn beschikbaar op 

Close-up van bathymetrie en trends in verticale bodemdynamiek (in m/jaar) in het centrale deel van 

het Nederlands Continentaal Plat (figuur in andere vorm uit: Van Dijk and Lindenbergh, in press).
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Deltares’ Open Earth (https://public 
wiki.deltares.nl/).

Individuele zandgolven
De hoge-resolutie kaarten van de verticale 
zeebodemdynamiek leveren een goed beeld 
van de trends door de tijd heen, maar  
geven geen informatie over het gedrag van 
individuele bodemvormen. Om individuele 
zandgolven te analyseren zijn semi- 
geautomatiseerde methoden ontwikkeld 
waarin het bathymetrische signaal kan  
worden gescheiden met behulp van een 
getrunkeerde Fourier-serie in bodemvormen 
van verschillende lengteschalen (Van Dijk et 
al., 2008). Voor zandgolven kunnen zo de 
oriëntatie, lengte, hoogte, asymmetrie en – 
wanneer toegepast in tijdreeksen – ook  
de dynamiek (groei en migratie) worden 
bepaald. De variatie in zandgolfmorfologie 
en -dynamiek in ruimte en tijd in de Noord-
zee wordt hiermee in kaart gebracht.

Bodemvormen in de rivier
Dezelfde methoden kunnen ook gebruikt 
worden voor bodemvormen in rivieren.  
De grote bodemvormen in rivieren hebben 
dezelfde lengten als zandgolven, maar zijn 
vaak rond 1 à 2 m hoog in waterdieptes van 
enkele meters. De kleine bodemvormen 
hebben afmetingen vergelijkbaar met die 
van megaribbels. In een rivier is slechts 
sprake van stroming één kant op (uni- 
directioneel), het benedenstroomse deel 
uitgezonderd waar getij ook invloed kan 
hebben. Bodemvormen in de rivier zijn veel 
mobieler dan zandgolven, met migratie-
snelheden van enkele tot tientallen meters 

per dag. Bij metingen voor morfodynami-
sche analyses in een rivier moet de resolu-
tie in de tijd dan ook veel hoger zijn dan op 
zee. Een 10-jaar lange tijdreeks van twee-
wekelijkse metingen in de Waal, die onlangs 
beschikbaar is gesteld, levert dan ook een 
unieke kans. De eerste resultaten van een 
studiegebiedje tussen Beuningen en Ochten 
laten zien dat individuele, grote bodemvor-
men goed te volgen zijn in de tijdreeks, met 
als voorlopig resultaat een migratiesnelheid 
van gemiddeld 5 tot 8 meter per dag voor de 
periode september 2010 – maart 2011. Door 
de migratie- en groeisnelheden uit de 
tweewekelijkse data te relateren aan 
rivierafvoer, kan worden onderzocht hoe en 
in welke mate de bodemdynamiek en het 
sedimenttransport door rivierafvoer worden 
bepaald. Ook deze informatie is belangrijk 
voor een veilige scheepvaart, bijvoorbeeld 
door te weten hoe lang bodemvormen nog 
hun toegenomen hoogte behouden na een 
periode van hoge afvoer.

Multibeam kennisnetwerk in Nederland
De vaardigheden, faciliteiten en kennis op 
het gebied van multibeam data (lodingen 
en backscattermetingen) en onderwater-
kartering in Nederland zijn verspreid over 
verschillende partijen. Om deze kennis  
te bundelen, is het plan opgevat om een 
nationaal kennisnetwerk op te zetten voor 
onderwaterkartering uit multibeam data 
vanuit de kennisinstituten, overheidsdien-
sten en de markt die betrokken zijn bij het 
opnemen, verwerken en interpreteren van 
de data. Deltares neemt het initiatief tot het 
opzetten van dit kennisnetwerk, in samen-

werking met onder andere de TU Delft, die 
algoritmen ontwikkelt voor bodemclassifi-
catie uit lodingen en backscatter data van 
multibeam echo sounders. Instituten die 
aan dit kennisnetwerk willen deelnemen, 
worden van harte uitgenodigd om te reage-
ren naar ondergetekende.

Toegepaste projecten 
Studies van bodemdynamiek zijn de afgelo-
pen jaren ingezet voor velerlei toepassingen. 
De Dienst der Hydrografie had Deltares, 
MARIN (Maritime Research Institute Nether-
lands) en de UT gevraagd haar monitorings-
plannen te valideren en optimaliseren op 
basis van de ruimtelijke variaties in bodem-
dynamiek en gevaren op vastlopen door 
ondiep water of objecten op de bodem 
(Van Dijk et al., 2011). Dit is gedaan met 
een overlay methode op een resolutie van 
25 meter met de voorspelde waterdiepten 
voor het hele NCP over 1, 5 en 10 jaar. Zo 
kan, afhankelijk van de zeebodemdynamiek 
en scheepvaartintensiteit, de optimale  
frequentie voor metingen in verschillende 
gebieden bepaald worden. Dit onderzoek 
vindt zijn vervolg in het SMARTSEA-project. 
Voor Rijkswaterstaat heeft Deltares de 
natuurlijke trend in bodemligging t.o.v. 
baggerinspanningen geanalyseerd in de 
aanvaargebieden en -geulen naar de havens 
van Amsterdam en Rotterdam; informatie 
die bijdraagt aan de optimalisatie van bag-

Voorbeeld van bodemvormen in de Waal nabij Deest.

Kaart van de verticale bodemdynamiek van het 

Nederlands Continentaal Plat (absolute trends 

per gridpunt in m/jaar). Kustgebieden zijn het 

meest dynamisch; offshore gebieden zijn vooral 

dynamisch in de gebieden waar zandgolven 

voorkomen (uit: Van Dijk et al., 2011; Van Dijk  

et al., 2012).
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.stukje steen

Nievelsteiner
Nievelsteiner zandsteen duikt in de vroege 
Middeleeuwen op meerdere plaatsen in 
Neder land op, met name als zuilen in de 
crypte, om daarna weer uit beeld te ver-
dwijnen. Voorbeelden zijn de St. Servaas in 
Maastricht, de Pieterskerk in Utrecht en de 
Lebuínuskerk in Deventer. In Zuid-Limburg 
zelf komt de steen ook voor aan parement, 
of als gewone zuilen, bijvoorbeeld in de  
St. Amelberga in Susteren. In de late 19e  
en met name de eerste decennia van de 
20e eeuw beleeft de steen een sterke ople-
ving en wordt hij gebruikt voor aanbouwen 
of geheel nieuwe kerken zoals de St. Remi-
gius in Schimmert (1924–1926) en andere 
gebouwen.
De Nievelsteiner zandsteen is niets anders 
dan verkit zilverzand (midden-Mioceen).  
De steen wordt net over de grens bij Kerk-
rade gewonnen in Herzogenrath. Net als 
het zilverzand is deze zandsteen zeer zuiver 
en vrijwel vrij van ijzer. Dit heeft geleid  
tot een bijzondere toepassing. Toen het 
KNMI eind 19e eeuw vanuit het centrum  
van Utrecht naar de huidige locatie in De 
Bilt verhuisde – de magnetische metingen 
die in Utrecht werden gedaan, werden 
onder meer beïnvloed door het ijzer in de 
kinderwagens in het park, etc. – bestond 
de wens voor een ideaal meetpaviljoen. 
Rijksbouwmeester Daniël Knuttel ontwierp 
een paviljoen in chaletstijl. Zo verrees in 
1893–1897 een gebouwtje met een groot 
overstek, een plint in Namense kalksteen 

uit het Maasdal en muren opgetrokken uit 
Nievelsteiner zandsteen. Ontwikkelingen in 
de omgeving (de aanleg van de tram) maak-
te het noodzakelijk om de meetinstrumen-
ten al na een paar decennia te verplaatsen, 
maar het oude gebouwtje staat er nog, als 
getuige van een bijzondere materiaalkeuze.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Groevewand in de zandwinning bij Nievelstein. De drie meter dikke zandsteenlaag vormt de ‘caprock’ 

van het onderliggende zilverzand.  |  Foto uit 1976, archief TNO-GDN

Het oude meetpaviljoen ontworpen door Daniel 

Knuttel.  |  Foto: Timo G. Nijland

gerstrategieën. Tot dan toe werden kust- 
en offshore lodingen altijd in aparte studies 
geanalyseerd. Binnen het KPP-programma 
is voor Rijkswaterstaat een koppeling 
gemaakt tussen de kwantitatieve verticale 
bodembewegingen dichtbij de kust en ver-
der offshore om de variaties in zeebodem-
dynamiek langs de 20-m dieptelijn vast te 
stellen in het kader van kustsuppleties. Een 
mooi voorbeeld van het gebruik van zand-
golvendynamiek voor het ontwerpen van 
offshore windmolenparken is het gebied 
‘Borssele’, waarvan recentelijke ‘webinars’ 
van Deltares te bekijken zijn op http:// 
offshorewind.rvo.nl/workshopborssele. 
Verder is kennis van bodemdynamiek 
belangrijk voor ecotopenkaarten. Andere 
toepassingen van bodemdynamiek zijn het 
monitoren van de bodem rond pijpleidingen 
en waterbouwwerken in verband met ero-
siegevaar, ‘marine aggregates’, en vraag-
stukken over de ruimtelijke ordening op  
zee (marine spatial planning). 

Het onderzoek naar bodemvormen in 
ondiepe zeeën zal uitgebreid worden naar 
bodemvormen in de rivier (nu er een lange 
tijdreeks van geschikte temporele resolutie 
beschikbaar is), maar ook worden de toe-
passingsmogelijkheden verkend voor lands-
lides – zowel onderwater als op land.

Thaiënne van Dijk 

Deltares & Universiteit Twente

thaienne.vandijk@deltares.nl

t.a.g.p.vandijk@utwente.nl

Voor meer informatie over bodemdynamiek en/of het initiatief 
voor het multibeam kennisnetwerk in Nederland, neemt u  
contact op met Thaiënne van Dijk.
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.rubriek

8000 jaar bewoningsgeschiedenis  
van het Maasdal weerspiegeld in  
de restgeul van Well-Aijen 

Het Steunpunt voor Archeologie & Monumentenzorg (SAM) Limburg heeft afgelopen januari twee 

nieuwe Begemannboringen laten uitvoeren in het plangebied van de Hoogwatergeul WellAijen 

(gemeente Bergen, NoordLimburg). De boringen zijn uitgevoerd in een restgeulvulling langs de 

oostoever van de Maas in NoordLimburg.

Fugro-medewerker Yuri de Lange brengt een nylonkous aan om stalen buis van het steekapparaat voor de Begemann-boring.
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Medio 2011 is bij verkennende archeologi-
sche boringen de restgeul ontdekt. Uit 
palynologisch en 14C-onderzoek van de 
restgeulvulling bleek dat deze een belang-
rijk bodemarchief voor de ontwikkeling en 
de bewoning van het landschap in de afge-
lopen 8000 jaar herbergt en, wat heel bij-
zonder is, zonder hiaten in de continuïteit 
van de gegevens. Uit het pollenonderzoek 
kan men de invloed en de menselijke activi-
teiten op de plaatselijke vegetatie door  
de eeuwen heen identificeren en dateren. 
Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van de 
frequentie van pollen van akkergewassen 
ook in kaart worden gebracht wanneer de 
mensen ter plaatse hun zwervend bestaan 
als jager-verzamelaar opgaven en kozen 
voor een sedentair bestaan als landbouwer.

Geschiedenis van de site
Vanaf 1999 is in het plangebied intensief 
archeologisch (voor-)onderzoek verricht dat 
zich onder andere richtte op de reconstruc-
tie van de geschiedenis van het landschap. 
Er zijn naast de restgeul belangrijke mesoli-
thische en late ijzertijd/Romeinse tijd vind-
plaatsen ontdekt. Naar aanleiding hiervan 
zijn verschillende grote en gedetailleerde 
opgravingen in het gehele plangebied uit-
gevoerd. De uitwerking van dit onderzoek 
door de archeologische adviesbureaus ADC 
ArcheoProjecten en BAAC is op dit moment 
nog in volle gang en de rapporten zullen naar 
verwachting eind 2016 worden gepubliceerd. 
De ouderdom van de restgeulvulling werd 
als onderdeel van het archeologische land-
schapsonderzoek vastgesteld. In oktober 
2015 is over het landschappelijke onderzoek 
een rapport ‘De restgeul van Well-Aijen’ 
verschenen (door Hanneke Bos en Frieda 
Zuidhoff – ADC Archeoprojecten). De resul-
taten van dit onderzoek zullen dit jaar op 
het Nederlands Aardwetenschappelijk Con-
gres in Veldhoven (NAC 13) op 7-8 april (zie 
bijdrage Bos, Zuidhoff & Müller) en op de 
Limburgse Archeologie Dag (LAD) op 9 april 
(bijdrage Zuidhoff & Bos) worden gepresen-
teerd.

Archeologisch booronderzoek
De restgeul van Well-Aijen vormt een dui-
delijke laagte in het landschap, zichtbaar  
in het veld en op de AHN-hoogtekaarten. 
Met gutsboringen is de precieze contour 
van de geulvulling bepaald. Het diepste 
deel van de oorspronkelijke grindbodem 
bleek 6,30 meter beneden maaiveld te liggen. 
Uit de pollen-inhoud en vijf 14C-dateringen 
bleek dat in de zes meter geulvulling, een 
groot deel van de geschiedenis van de afge-
lopen 10.000 jaar terug te vinden is. Om 
deze reden is in 2011 besloten een eerste 
Begemann-boring te verrichten. Met de 
Begemann-techniek is het mogelijk om in 
één boring een continue kern naar boven te 
halen. De continuïteit van het archief in de 

restgeul bleek uniek te zijn voor het Maas-
dal: ze bestrijkt een aaneengesloten tijds-
periode van 8000 jaar, van c. 8200 v. Chr. 
tot in de Vroeg Romeinse tijd. 
Tijdens de veldexcursie van het Maascongres 
in oktober 2014 werd duidelijk dat er geen 
verder onderzoek gedaan kon worden aan 
de boorkern omdat de kern niet meer 
beschikbaar was. Het idee ontstond toen 
om – vóórdat het gebied in zijn geheel zou 
worden afgegraven – een nieuwe Begemann- 
boring te laten uitvoeren om dit belangrijke 
sedimentologische archief veilig te stellen 
voor toekomstig wetenschappelijk onder-
zoek. Dit te financieren bleek echter een 
probleem, en het plan verdween tijdelijk in 
de ijskast. Eind 2015 werd alsnog voldoende 
geld gevonden. Het was echter niet duide-

lijk of het überhaupt nog mogelijk was om 
een nieuwe boring uit te voeren; de afgraving 
van het plangebied voor de aanleg van de 
hoogwatergeul was namelijk al begonnen. 
Kampergeul, de ontgronder van het gebied, 
zegde zijn medewerking toe en de beoogde 
locatie in het onderzoeksgebied bleek nog 
nét niet afgegraven te zijn. Momenteel 
dreigen veel sedimentologische archieven 
door ontgrondingen te verdwijnen en het  
is belangrijk dat deze informatie in boor-
kernen veilig wordt gesteld voor toekomstig 
onderzoek.

Opslag
De boring kon gezet worden, maar waar zou 
hij moeten worden opgeslagen? Het Limburgs 
archeologisch depot, wat een logische locatie 

Geologie rondom het plangebied. De rode ster geeft de locatie van de guts- en Begemann-boring aan.



10    Geo.brief   maart 2016

zou zijn, beschikt niet over de juiste facili-
teiten en ook was het de vraag of een  
boorkern wel gedefinieerd kan worden als 
archeologische vondst. Kim Cohen en Wim 
Hoek (Universiteit Utrecht) bleken echter 
bereid de boorkern langdurig op te slaan in 
de koelcel van de Faculteit Geowetenschap-
pen, mits het materiaal ook gebruikt kon 
worden voor sedimentologisch onderzoek, 
zoals korrelgrootteanalyse van de Maas  
uitgevoerd aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam (Maarten Prins c.s.). William 
Gosling (Universiteit van Amsterdam) had 
eveneens interesse in de afzettingen en 
wilde deze gebruiken voor aanvullend multi-
disciplinair onderzoek zoals analyse aan 
houtskool, fytolieten, kevers en andere 
micro- en macro-resten.
Een en ander leidde tot het besluit om  
twee Begemann-boorkernen te steken:  
één gezamenlijk gefinancierd door de Uni-
versiteit van Amsterdam en het Steunpunt 
Archeologie & Monumentenzorg Limburg 
voor wetenschappelijk onderzoek, de andere 
door de Universiteit Utrecht en SAM-Limburg 
die als ‘archief’ zal worden opgeslagen. 
Fugro heeft de twee boringen op 20 januari 
jl. gezet, in de aanwezigheid van vele geïn-
teresseerden, waaronder ook de Limburgse 
gedeputeerde voor Ruimte en Onderwijs 
Hans Teunissen. 

De boorkernen zijn daarna naar het lab van 
TNO – Geologische Dienst van Nederland 
(Utrecht) gebracht. De onderzoekskern werd 
hier opengesneden, geschoond van de 
steunvloeistof, gefotografeerd en beschre-
ven. Deze beschrijving is opgenomen in  
de nationale database van grondboringen 
(www.dinoloket.nl). Daarna zijn de twee 
boringen als twee sets halve boorkernen 
luchtdicht ingepakt voor bewaring. Eén set 
zal binnenkort aan de onderzoeksgroepen 
van de Vrije Universiteit Amsterdam en de 
Universiteit van Amsterdam worden over-
gedragen voor wetenschappelijke analyse. 
De andere set is in de boorkernenkoelcel 
van de Universiteit Utrecht opgeslagen.

De nieuwe boorkern van Well-Aijen gaat 
gebruikt worden in verschillende promotie-
onderzoeken naar de overstromingsge-
schiedenis en de vegetatiegeschiedenis van 
het Maasdal. De resultaten van dit onder-
zoek zullen worden gecombineerd met 
gegevens van andere locaties langs de Maas. 
Verwacht wordt dat de eerste bevindingen 
begin november 2016 op het jaarlijkse 
archeologische congres, de Reuvensdagen, 
in Heerlen kunnen worden gepresenteerd. 
Ook op de Annual Meeting van The European 
Association of Archaeologists (EAA), die in 
september 2017 te Maastricht zal plaats-

vinden, zal ongetwijfeld aandacht worden 
besteed aan deze restgeul vondst.

Marion Zijlema

SAMLimburg

Een uitgebreid verslag met foto’s staat op de website van het 
Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg: http://
www.sam-limburg.nl/actueel/artikel/1925/8000-jaar-bewonings
geschiedenis-van-het-maasdal-in-een-notendop.html
Het boekje van ‘De restgeul van Well-Aijen, een reconstructie 
van de vegetatieontwikkeling van het Noord-Limburgse Maas-
dal gedurende het Holoceen (Mesolithicum-Vroeg-Romeinse 
tijd)’ kost 10 euro. De pdf van het boekje is gratis. Bestellingen 
van het boekje en/of de pdf kan door een mail te sturen naar 
h.bos@archeologie.nl
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A-12.0274.
Bouma, N. & Müller, A.M., 2014: Tienduizend jaar landschaps- 
en bewoningsgeschiedenis in het Maasdal tussen Well en Aijen. 
Een archeologische opgraving te Well-Aijen Hoogwatergeul 
werkvak 4. Amersfoort (ADC-rapport 3472).
Ter Wal, A. & L.A. Tebbens, 2012. Well-Aijen Werkvak 1, archeo-
logische opgraving. BAAC rapport A-09.0395.
Tichelman, G., 2005: Archeologisch onderzoek in het kader van 
de Maaswerken. Inventariserend Veldonderzoek (IVO), waarde-
rende fase Well-Aijen. Amersfoort (ADC-rapport 404).
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Geofysisch assistent Pieter van der Klugt (TNO) beschrijft één boorhelft. De kern van Well-Aijen-B1.



maart 2016   Geo.brief    11

Toen in april 1943 bekend werd gemaakt 
dat alle Nederlandse krijgsgevangenen uit 
1940 opnieuw gevangen zouden worden 

genomen om als dwangarbeider naar Duits-
land gestuurd te worden, braken er op veel 
plaatsen stakingen uit. De mijnen staakten 

ook en het Duitse antwoord kwam snel met 
arrestaties van stakers en van de mijndirec-
tie. Op 2 mei werden drie stakers gefusilleerd 
en onder de dreiging van meer executies ging 
men maar weer aan het werk. Een positieve 
ontwikkeling was de inzet van het Geologisch 
Bureau voor het Mijngebied om geologie-
studenten en promovendi van afstudeer-
projecten te voorzien en in dienst te nemen. 
Ook ontkwamen veel studenten aan de  
verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland door 
mijnwerker te worden.

Schraperbak
Alvorens de mechanische kolenwinning te 
behandelen, moet men zich realiseren dat 
de winning tot aan het einde van de oorlog 
hoofdzakelijk met de afbouwhamer en de 
schop werd verricht. Dit geschiedde in drie 
diensten, een ochtend- (8 tot 16 uur), mid-
dag- (16 tot 24 uur) en nachtdienst (24 tot 
8 uur). De ochtenddienst was een nauwe 
bedoening waarbij de mijnwerkers vanuit de 
ruimte waar de schudgoot liep, het kolen-
front moest aanvallen. De middagploeg 
oogstte weer een meter kool, zette een 
stempel en schepte de gewonnen kolen op 
de schudgoot. ’s Nachts werden de stempels 
geruimd, de schudgoot verlegd en het rail-
blok opgeschoven. 
Na de oorlog kwam de mechanische kolen-
winning op gang. De eerste proef met de 
schraperbakmethode was in 1947 in de 
Staatsmijn Maurits (Velzeboer, 1949). Bij 
deze methode wordt een treintje van bak-
ken, die met kabels aan elkaar verbonden 
zijn, heen en weer langs het kolenfront 
geschoven. Messen aan de voor- en achter-
zijde van de bak schrapen de steenkool  
van de wand. Aan één kant van de bak zit 
een klep die alleen naar binnen opengaat,  
zodat de steenkool in de bak terechtkomt. 
Zo wordt enigszins schoksgewijs de kool 
op geschoven naar het laadpunt in de 
afvoer galerij. 
De bakken worden tegen het kolenfront 
gedrukt door een wand van scharnierende 
balken verankerd aan stempels. Het geheel 
schuift geleidelijk naar voren waarbij telkens 
om en om stempels van de achterste rij naar 
voren worden verplaatst. Deze methode 
leende zich vooral voor dunne koollagen. 
Een probleem bij deze methode is dat er 
geen stempels geplaatst kunnen worden bij 
het dak dichtbij het kolenfront, terwijl juist 
daar de verticale druk het hoogst is. Hier 
vinden we de zgn. Weberische Druckwelle 

.kolen  |  De Nederlandse Steenkolenmijnbouw – deel 2

De Moderne Tijd 1940–1974 
De oorlog was een moeilijke tijd voor de mijnen, want hoewel de bedrijfs-
leiding min of meer normaal zijn werk kon blijven doen, was er een Duitse 
Verwalter: H.W. Bruch. Van Duitse zijde werd voortdurend aangedrongen op 
een verhoging van de productie. Toch bleef de productie tot in 1943 bijna 
constant op ruim 12 miljoen ton. Er ging in feite maar weinig steenkool naar 
Duitsland. Tot midden 1944 bleef ruim 90 procent van de kolenproductie  
in Nederland. In 1943 dreigden de Duitsers dat men, om de productie te 
verhogen, Russische krijgsgevangenen zou inzetten zoals in België gebeurde. 
Dit ging gelukkig niet door.

De werkzaamheden tijdens de drie diensten bij het winnen van steenkool met de afbouwhamer. Van 

boven naar beneden: begin ochtenddienst (8 uur), begin middagdienst (16 uur), begin nachtdienst  

(24 uur) en einde nachtdienst (8 uur).  |  Tekening: Koen Weber)
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die ook breuken in het dak en in de kool 
zelf veroorzaakt (Gramberg, 1961).
In 1948 werden de uitschuifbare stempels 
gecombineerd met stalen kappen. Die wer-
den eerst nog handmatig verplaatst, maar 
later werden de stempels verbonden met 
hydraulische of pneumatische cilinders die 
de stempels ook op en neer konden bewe-
gen (Kraak, 1961). Een rijtje stempels werd 
tot een raamwerk samengevoegd en zo kon 
automatisch de voortschrijdende winning 
gevolgd worden. Er waren nog maar een 
man of veertig nodig om een 200 m lange 
pijler te bemannen.
Naast de schraperbakken kwam nu ook de 
kolenschaaf naar Limburg. In Engeland werd 
deze methode al vele jaren gebruikt en in 
1939 werd daar 60 procent van de steen-
kool op deze wijze gewonnen (Seldenrath, 
1949). In Nederland – met zijn zachte kool 
– bleef de afbouwhamer nog lang favoriet. 
De tweezijdige kolenschaaf wordt net als de 
schraperbakken met een sterke lier heen en 
weer getrokken waarbij de brokken kool 
vallen op een zwaar uitgevoerde, dubbele 
kettingtransporteur (‘Panzerförderer’) die 
de kool naar het laadpunt schuift. Per keer 
wordt een snede met een diepte van 20 tot 
30 cm en een hoogte van 40 tot 80 cm 
afgeschaafd. Persluchtcilinders laten de 
transporteur steeds 20 tot 30 cm opschui-
ven als de schaaf voorbij is gekomen.
De schraperbakkenmethode, waarbij de 
kool wordt vergruisd, was minder in trek  
in Limburg en werd vooral voor vetkool 
gebruikt waarvoor dit vergruizen niet van 
belang is. De kolenschaaf werd veel toege-
past en in 1958 was het aandeel van de 
mechanische pijlers gestegen tot ruim  
30 procent (Teeuwisse, 1957).
In 1965 produceerden de 12 actieve Neder-
landse mijnen 11,446 miljoen ton kolen, 
maar het einde kwam naderbij. Er werkten 

toen nog ruim 24.000 mijnwerkers onder-
gronds. In 1965 besloot de regering dat de 
steenkolenmijnbouw in Nederland geen 
toekomst meer had en alle mijnzetels 
gesloten zouden worden. De concurrentie-
strijd met aardolie, aardgas uit het in 1959 
ontdekte Groningenveld, en de goedkope 
buitenlandse kolen zou niet te winnen zijn. 
In 1974 sloten de laatste mijnen van de 
Oranje-Nassau groep en de Julia mijn.
Opmerkelijk is wel dat ook na de ontdekking 
van het Groningen gasveld nog doorgegaan 
is met de aanleg van de schachten van de 
Beatrix mijn (1958–1962). Deze schachten 
werden geboord met de Honigmann-
methode. De enorme boorkop maakte een 

boorgat dat een schacht met een diameter 
van 7,65 m opleverde tot een diepte van 
510 meter. De schachten werden nog wel 
bekleed maar daarna werd het werk gestaakt.

Conclusies
Is het een economische of sociale catastrofe 
dat de mijnen zijn gesloten? Dat is een 
moeilijke vraag om te beantwoorden, maar 
buiten kijf staat dat het werk in de mijnen 
zeer ongezond was. Het percentage mijn-
werkers dat stoflongen kreeg of de veelal 
fatale silicose was eigenlijk onacceptabel 
hoog. Met zeer moderne, mechanische 
winningsmethoden was het misschien 
mogelijk geweest om op gezonde wijze 

Uitzetten van een ondersteuning in de schaafpijler (Gerlachstijl met  

scharnierkap), Staatsmijn Hendrik.  |  Fotocollectie DeMijnen.nl/DSM

Schaafpijler op de Staatsmijn Wilhelmina. De schaafploeginstallatie wordt 

door middel van een persluchtcilinder naar het koolfront opgeschoven.  |  

Fotocollectie DeMijnen.nl/DSM

Breukvorming bij het pijlerfront en de Weberische Druckwelle (Gramberg, 1961)  |  Bron: Gramberg (1961)
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toch rendabel kolen te winnen, maar van  
de concurrentie met goedkope, in dagbouw 
gewonnen kool uit o.a. Colombia en Zuid-
Afrika was eigenlijk niet te winnen. Los 
daarvan is in het kader van de huidige kijk 
op de CO2-problematiek de sluiting van de 
Limburgse mijnen achteraf zeker te billijken.
Blijft de hoge werkloosheid in Zuid-Limburg 
en de neergang van Heerlen als een ooit 
zeer welvarende gemeente. Nagenoeg alles 
wat aan mijnbouw herinnert is verdwenen. 
In Heerlen is alleen de mijnbok van de 
Oranje-Nassau I blijven staan met bijbe-
horende gebouwen en machines. Op de 
steenstort van de Wilhelmina staat nu de 
grootste indoorskibaan van Europa en in  
de gebouwen van de Oranje-Nassau I mijn 
is het Nederlandse Mijnmuseum gevestigd, 
dat zeker een bezoek waard is. De oude 
modelmijn in Valkenburg is in 1973 gemo-
derniseerd en is ook zeer de moeite waard. 
Bij de afdeling Technische Aardwetenschap-
pen van de TU Delft worden veel tradities 
uit de tijd dat er mijnbouw was in Limburg 
hoog gehouden. In Café Het Noorden van 
de Mijnbouwkundige Vereeniging vindt U 
veel memorabilia uit Limburg en daar klinkt 
nog vaak het roemruchte lijflied van de 
mijnwerker: ‘Glück Auf’!

Koen Weber

Met dank aan Evert van de Graaff

Op www.demijnen.nl en www.onzemijnwerkers.nl zijn foto’s, 
filmpjes en interviews te vinden.
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De rondleidingen door de mijn – in het 
Frans en het Nederlands – beginnen met 
een film over de vorming van steenkool en 
de ontwikkeling van de streek. Een dubbele 
lift – twee kooien boven elkaar – brengen 
de bezoeker naar een mijngang 30 meter 
onder de grond. Daar vertelt de rondleider 
– vaak iemand die in de mijn gewerkt heeft 
– hoe de steenkool gewonnen werd, hoe 
zwaar de omstandigheden waren voor de 
mijnwerkers, hoe lang de dagen waren en 
hoe ontzettend donker het onder de grond 
was. Er volgt een uitleg waarom de houten 
stutten altijd van vurenhout waren, wat 
voor soort lampen gebruikt werden en 
natuurlijk het kanariepietje in een kooi om 
mijngas te ontdekken. Aan het eind van de 
mijngang is de koollaag te zien, 30 centi-
meter dik, schuin naar beneden hellen. Met 
een trap, die als het ware met de koollaag 
mee naar beneden gaat, kom je dertig 
meter dieper in de volgende gang. Daar is 

.kolen

De steenkolenmijn  
Blegny in België
Net over de grens van Zuid-Limburg, ligt de steenkolenmijn Blegny die in 1980 
als laatste mijn in het Bekken van Luik sloot. Het is het een mijn museum,  
met rondleidingen door de mijn en een wandelpad over een van de oude 
storthopen. Waar de steenkool in grote delen van Zuid-Limburg en België op 
enkele honderden meters diepte gewonnen werd, konden de koollagen in het 
Bekken van Luik al op slechts enkele tientallen meters diepte gemijnd worden. 
De lagen zijn 30 cm tot maximaal 1 meter dik, van elkaar gescheiden door  
een pakket schalies van enkele tientallen meters dik. 

Gang van de steenkolenmijn in Blegny  |  Foto: Wikipedia

schitterend te zien hoe de koollaag tussen 
beide gangen weggehaald is. De rondleiding 
eindigt bovengronds op de top van de 
mijnschacht met een uitleg over het schei-
den van steenkool en schalie en het sorte-
ren van de steenkool op grootte. 

Blegny is, samen met Le Bois du Cazier in 
Marcinelle, Bois du Luc en Grand Hornu 
(alle drie in de Charleroi/Mons-regio), in 
2012 door de UNESCO erkend als werel-
derfgoed. De vier mijnen in de provincie 
Henegouwen geven een compleet beeld van 
de geschiedenis van de Belgische steen-
koolwinning en de ontwikkeling van de 
Industriële Revolutie in het land. 

Aukjen Nauta

Blegny-Mine: www.blegnymine.be
Een uitgebreid artikel over Blegny staat in Gea, september 
2010. (http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document
&docid=473076)
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Bergen fosfaat in België

Van 26 t/m 29 januari dit jaar werd voor de vijfde keer het vierjaarlijkse internationale congres 

Geologica Belgica georganiseerd. Achter een achttiendeeeuwse gevel en onder het toeziend oog van 

Théophile Guibal en Adolphe Devillez, oprichters van de plaatselijke École des Mines, kwamen in 

Bergen (Henegouwen) zo’n honderd Belgische geologen bijeen, aangevuld met collega’s uit Congo, 

Brazilië, Australië, de VS, Hongarije, Polen, Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland en natuurlijk ook 

buurland Nederland. Een uitgelezen gelegenheid om in de fraaie collegezalen uit het begin van de 

twintigste eeuw naar presentaties over onNederlandse onderwerpen zoals de Afrikaanse 

mangaanbonanza en Frasniaanse cephalopoden te luisteren.

.ontsluiting

Ondanks de aanwezigheid van een stabiele hardground in de tunnels was het dragen van een helm verplicht. Waarschuwende bordjes waren niet nodig.  

Her en der lagen stapels bewijs dat stabiel een relatief begrip is.  |  Foto: Wim Westerhoff.
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La Malogne
Hoogtepunt van het congres was een bezoek 
aan de ondergrondse groeven La Malogne 
na een voortreffelijke lunch in het tot Parc 
d’aventures scientifiques omgebouwde 
domein van een oude steenkoolmijn in  
de Borinage. De groeven, bestempeld tot 
cultureel erfgoed in België, bevinden zich  
in het midden van het Bekken van Bergen. 
In dit dalingsgebied van zo’n 10 bij 25 km 
heeft zich tijdens het Meso- en Cenozoïcum 
tot 300 m sediment opgehoopt op een 
Paleozoïsche sokkel van zuidwaarts hellend 
Carboon. De differentiële daling hangt deels 
samen met karst van diepe evaporietlagen 
in deze sokkel. Kenmerkend zijn breccia-
pijpen en ringvormige breuken. Het Meso- 
en Cenozoïsche sediment is tussen 125 en 
50 miljoen jaar geleden afgezet, en vormt 
een discontinu beeld van meer dan tien 
transgressie-regressiecycli.
In 1858 ontdekte mijnbouwkundig professor 
Charles le Hardy de Beaulieu enkele kilo-
meters ten zuidwesten van Bergen fosfaat-
mineralen in dagzomend Maastrichtien. 
Vanaf de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw werden die ter plaatse van de ont-
dekking gewonnen in steeds groter wor-
dende ondergrondse groeven om de snel-
groeiende landbouw te voorzien van mest-
stoffen. Tot de eerste sluiting, ruim vijftig 
jaar later, ontstond door de werkzaamheden 
een spectaculair orthogonaal gangenstelsel 
met een cumulatieve lengte van bijna 300 km 
over een oppervlak van bijna 80 hectare. De 
exploitatie eindigde definitief kort na de 
Tweede Wereldoorlog. De jaarlijkse fosfaat-

productie bedroeg in de bloeitijd 200 tot 
250 kiloton.

Maashagedissen
Voorzien van helm en zaklamp, en begeleid 
door een gids en een geoloog van de Uni-
versiteit van Bergen, werden we de onder-
grond ingestuurd. Bovenop Krijtgesteente 
uit het Campanien zagen we het dunne maar 
duidelijk herkenbare Cuesmes Conglome-
raat dat de basis vormt van de fosfaatrijke 
en 3–10 m dikke Ciply-Malogne Formatie. 
De 10% P2O5 in het krijtgesteente van deze 
formatie is geconcentreerd in donkerbruine 
carbonaat-apatietkorrels. Met Franse tong-
val werd ons verteld dat de fosfaataanrijking 
waarschijnlijk samenhangt met regressieve 
condities tijdens het Maastrichtien. De 
hardground aan de top van de formatie 
wordt gekenmerkt door bioturbatie. Deze 
sterke laag met een dikte van 40 cm tot 
ongeveer 1,4 m verleent stabiliteit aan het 
gangenstelsel. Spectaculaire fossielen van 
maashagedissen waren jammer genoeg niet 
te zien. In het verleden, met name tussen 
1880 en 1895 zijn er wel 52 bijna complete 
skeletten opgegraven; sommige exemplaren 
zo’n 15 m lang. Overigens zijn de meeste 
skeletten uit de Ciply-Malogne Formatie  
in open groeven gevonden. Wíj moesten 
ons tevreden stellen met invertebraten. Het 
fossielrijke La Malogne Conglomeraat kreeg 
extra aandacht omdat het de K-T-grens 
markeert. Geen irridium hier: het bovenste 
deel van het Maastrichtien en het onderste 
deel van het Danien schitterden door afwe-
zigheid. Dan maar genieten van donkergroen 

glauconietzand van de Hannut Formatie, 
zichtbaar in het plafond van één van de 
gangen en gevormd in het Thanetien. Daar-
onder de kalkarenieten van de Ciply Formatie, 
stammend uit het Danien. Men neemt aan 
dat de ondergronds zichtbare glauconiet-
zanden voorkomen in door karst ontstane 
holten en spleten. In het diepere deel van 
de ondergrondse mijn bereikten we het 
grondwater. Gangen die vol staan met 
water waarop een dun laagje carbonaat is 
neergeslagen; het deed me een beetje aan 
een slechte verlicht Romeins bad denken. 
Aanwijzingen voor de ringvormige breuken 
van het Bekken van Bergen waren zelfs  
zonder toelichting van de zich steeds ver-
der verwijderende leiding goed te vinden. 
Na nog een paar laatste foto’s van breuken 
dóór en collega’s vóór de Poudingues de La 
Malogne was het tijd om de gids op te sporen 
en met hem het daglicht weer op te zoeken.

Sytze van Heteren

GDN – TNO 

Meer informatie o.a. via de volgende links:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8res_ 
souterraines_de_la_Malogne
https://lamalogne.wordpress.com/

Groener kan bijna niet. Het licht van een zaklamp 

geeft glauconietrijk sediment aan het plafond 

een betoverende gloed.  |  Foto: Sytze van Heteren)

De stratigrafische kolom van La Malogne toont een fosfaatrijke eenheid ingeklemd tussen twee  

conglomeraten.
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kngmg

Hieronder volgt een aantal van de 
bijzonderheden en hoogtepunten van 
het afgelopen jaar. Het financiële 
jaarverslag over 2015 zal in de vol-
gende Geo.brief verschijnen.

Netherlands Journal  
of Geosciences
Het tijdschrift NJG is een gezamenlijke 
uitgave van KNGMG en TNO – Geolo-
gische Dienst Nederland. In het bestuur 
van de Stichting Netherlands Journal 
of Geosciences (SNJG) zijn zowel TNO 
als KNGMG met twee leden verte-
genwoordigd; voor KNGMG zijn dat 
János Uraï en Hemmo Abels. In 2015 
(vol. 94) werden vier nummers ge - 
publiceerd met in totaal 26 artikelen. 
Het maartnummer was geheel gewijd 
aan de Mosasaurus; in december  
verscheen een speciale uitgave over 

Geoarcheologie en de Holocene ont-
wikkeling van de Vecht en de Amstel.

Geo.brief
De redactie van de Geo.brief heeft in 
2015 wederom acht voortreffelijke 
nummers van onze zeer gewaardeer-
de nieuwsbrief verzorgd.

Staringlezing
Op woensdag 14 oktober 2015 verzorg-
de mijnbouwkundig ingenieur dr. Hans 
de Ruiter de Staringlezing. Hij sprak 
over de geschiedenis van de mijn-
bouwkundige opleiding in Delft. De 
titel van zijn lezing was De opleiding 
Mijnbouw – Niet “altijd zoo geweescht”. 
De lezing vond heel toepasselijk plaats 
in de fraai gerestaureerde Mekelzaal 
van het op 23 april heropende Minera-
logisch Geologisch Museum, onder - 

deel van het Science Centre Delft.  
De Staringlezing werd dit jaar samen 
met KIVI-Mijnbouw georganiseerd.  
De lezing, voorafgegaan door een 
museumbezoek, werd goed bezocht.

Mijnbouwkundige Kring
Na afloop van de Staringlezing kon-
digde Duco Drenth de oprichting van 
de nieuwe Mijnbouwkundige Kring 
(MK) aan. De MK is opgericht voor 
aardwetenschappers met werk in en 
belangstelling voor de Mijnbouwkun-
de in strikte en de Technische Aard-
wetenschappen in ruime zin. Daarbij 
zal samenwerking gezocht worden 
met de andere Kringen van het 
KNGMG, de Mijnbouwkundige Ver-
eeniging, de afdeling Mijnbouw van 
het KIVI en andere organisaties in de 
Technische Aardwetenschappen.

Escherprijs
Ellen van der Veer van de Universiteit 
Utrecht heeft op 20 april de Escher-
prijs gekregen voor de beste master-
scriptie van 2014 binnen de aardwe-
tenschappen. Zij kreeg de prijs voor 
haar modelleerstudie naar de reacti-
vatie van breuken door temperatuur-
veranderingen veroorzaakt door de 
injectie van CO2 in lege gasvelden. 
Ellen heeft haar onderzoek bij TNO 
uitgevoerd. De prijs werd uitgereikt 
op een speciaal daarvoor georgani-
seerd minisymposium, waar behalve 
Ellen zelf ook Loes Buijze een lezing 
gaf. De afsluitende borrel werd geor-
ganiseerd door Utrechtse Aardweten-
schappelijke Vereniging. Het bestuur 
is de jury onder leiding van Johan 
Weijers zeer erkentelijk.

Van Waterschoot van der 
Gracht Penning 2015
Het hoofdbestuur heeft dit jaar de Van 
Waterschoot van der Grachtpenning 
toegekend aan dr. George Postma. 
Hij krijgt de erepenning voor zijn rol 
als voorloper gedurende drie decennia 
in het sedimentologisch onderzoek, 
en voor zijn verdiensten voor het 
universitair onderwijs in Nederland.
George ontwikkelde een onderzoeks-
lijn die hem tot op heden vooraan 
heeft gezet in de internationale 
onderzoek-gemeenschap: het verge-
lijkend onderzoek tussen experimen-
tele sedimentologie en geologische 
waarnemingen in het veld. De expe-

rimentele faciliteiten, die George in 
de jaren 80 heeft opgezet, zijn uitge-
groeid tot het Eurotank Stroomgoten 
Laboratorium.
De uitreiking van de penning aan dr. 
George Postma heeft op 25 februari 
2016 plaatsgevonden tijdens een 
minisymposium op de Universiteit 
van Utrecht, inclusief een bezoek  
aan de stroomgoten.

Twee Kringendagen
In 2015 zijn maar liefst twee krin-
gendagen georganiseerd. De eerste, 
georganiseerd door Josje Kriest van 
Kring-Noord, vond plaats op vrijdag 
10 april in Schoonebeek, in en nabij 
de Zandstrooiboerderij waar de NAM 
een tentoonstelling over de oliewin-
ning in het gebied heeft ingericht. 
Na ontvangst en lunch gaven Daan 
den Hartog Jager en Johan van Dorp 
elk een lezing over de olie- en gas-
winning in Nederland. Na de lezingen 
maakten we een bus tour door het 
gebied om de oude en nieuwe vor-
men van oliewinning te bekijken.
Ook de tweede Kringendag, die op 
zaterdag 28 november samen met 
de Sedimentologische Kring werd 
georganiseerd, werd goed bezocht. 
Op deze dag in Amsterdam stond het 
NJG-themanummer over Geoarcheo-
logie en de Holocene ontwikkeling 
van de Vecht en de Amstel centraal. 
Er waren uitstekende lezingen van 
Peter Kranendonk, Peter Vos, Jeroen 
Schokker en Wim de Gans gevolgd 
door een tweetal geologische stads-
wandelingen: de een onder leiding 
van Wim de Gans met als thema  
‘de bodem onder Amsterdam’, en de 
ander met het thema ‘natuursteen in 
Amsterdamse monumenten’ geleid 
door Timo Nijland.

Aardwetenschappelijke  
Loopbaandag
Op vrijdag 13 februari was er op de 
Vrije Universiteit Amsterdam een zeer 
geslaagde Aardwetenschappelijke 
Loopbaandag. ’s Ochtends bleek uit de 
lezingen hoe gevarieerd de carrière-
mogelijkheden voor aardwetenschap-
pers zijn. Lucia van Geuns, voorzitter 
van het KNGMG, leidde aan de hand 
van een aantal stellingen de discus-
sie over maatschappelijk gevoelige 
geo-onderwerpen, zoals de winning 
van schaliegas. ’s Middags waren er 

KNGMG Jaarverslag 2015

Dr. George Postma ontvangt de Van Waterschoot van der Grachtpenning  

uit handen van KNGMG voorzitter Lucia van Geuns.
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geologie van Nederland en rappor-
teert daarover in een nieuw Europees 
hydrogeologisch classificatiesysteem.

Toekomstvisie
In 2015 heeft de toekomstvisiecom-
missie, bestaande uit Hemmo Abels, 
Roula Dambrink, Pim Kaskes en Peter 
de Ruiter, verslag uitgebracht (zie 
Geo.brief 2015-3). De belangrijkste 
conclusies zijn dat nut en noodzaak 
van het KNGMG als professionele 
belangenorganisatie breed gedragen 
wordt. De huidige activiteiten van 
het KNGMG worden positief beoor-
deeld. De noodzaak voor een indivi-
dueel lidmaatschap wordt echter 
minder breed gedragen. Ook dient 
de communicatie beter te verlopen 
en zullen de activiteiten gemoderni-
seerd moeten worden.
Aanbevelingen zijn vooral een web-
site in te richten waarop alle aard-
wetenschappelijke nieuws en agenda-
punten bijeengebracht zijn. Commu-
nicatie dient te verlopen via een 
digitale nieuwsbrief per e-mail; de 
papieren Geo.brief blijft voor de  
achtergrondverhalen. Verder wordt 
aanbevolen om de banden tussen 
Kringen en KNGMG aan te halen  
via een betere communicatie en 
gezamenlijke activiteiten. Ook een 
gecombineerd lidmaatschap (een 
Kring naar keuze bij het lidmaatschap 
van KNGMG) wordt aanbevolen. Tot 
slot zou de voertaal Engels of een 

workshops en de stands van bedrijven, 
instellingen en verenigingen werden 
de hele dag druk bezocht.

Accreditatie
Aardwetenschappers in Nederland 
kunnen via het KNGMG een accredi-
tatie als professioneel geoloog  
(EurGeol) verkrijgen bij de European 
Federation of Geologists (EFG). Het 
gaat om aardwetenschappers met 
werkervaring, die zich committeren 
aan een beroepscode en actief hun 
kennis op peil houden. In 2015 zijn 
zeven van onze leden geaccrediteerd. 
Naar verwachting zullen er de 
komende tijd, o.a. vanuit TNO, meer 
aanvragen volgen.

EFG projecten
De EFG heeft het initiatief genomen 
voor twee EU-projecten: INTRAW, 
gericht op internationale samenwer-
king op het gebied van grondstoffen, 
en KINDRA, waarin de in Europa aan-
wezige kennis over hydrogeologie 
wordt geïnventariseerd. KNGMG is 
samen met andere bij de EFG aange-
sloten Europese beroepsorganisaties 
als ‘third party’ bij deze projecten 
betrokken. De coördinatie van de 
projecten ligt in handen van de EFG. 
Voor KINDRA is Robert Warmer als 
stagiair bij Deltares aan de slag 
gegaan. Hij inventariseert de publiek 
toegankelijke wetenschappelijke en 
toegepaste informatie over de hydro-

combinatie van Engels (nieuwsbrief) 
en Nederlands (Geo.brief) moeten 
zijn.

Financiën
Het financieel boekjaar 2015 is afge-
sloten met een positief saldo van 
circa h 13.700,-. De grootste uitgaven 
zijn die voor de Geo.brief, op enige 
afstand gevolgd door NJG en de 
administratiekosten. Om kosten te 
besparen worden de facturen zoveel 
mogelijk per e-mail verstuurd en zijn 
er nieuwe betalingsmogelijkheden 
geïntroduceerd. Ook met de over-
dracht van de leden- en financiële 
administratie van het KIVI naar Els 
Ufkes zijn kosten bespaard.
Het KNGMG dankt de sponsoren van 
specifieke evenementen, Deltares 
(KINDRA), PGK (ALV), Mijnbouwkun-
dige Vereeniging (Staringlezing), 
NAM en Sedimentologische Kring 
(Kringendagen), en Shell (Escher-
prijs) en de begunstigers, EBN, NAM, 
PanTerra Geoconsultants, TNO, Total 
E&P Nederland en Wintershall voor 
hun bijdragen. Verder bedanken we 
TNO voor het beschikbaar stellen van 
werktijd voor de hoofdredacteur van 
de Geo.brief en voor de secretaris 
van het hoofdbestuur, en EBN voor 
vergaderruimte. Tot slot zijn we NWO 
erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage 
aan de Geo.brief. 
Voor het boekjaar 2016 is een begro-
ting opgesteld die in een batig saldo 
resulteert. De contributie hoeft in 
2016 niet verhoogd te worden, daar-
entegen wordt onderzocht of we een 
basislidmaatschap (met Geo.brief en 
NJG alleen online) met een lagere 
contributie kunnen instellen.

Samenstelling van  
het hoofdbestuur
Tijdens de jaarvergadering van 20 mei 
2015 is Marten ter Borgh (EBN) 
benoemd als nieuw bestuurslid.  
Marten zal zich intensief bezighouden 
met het vernieuwen van de KNGMG-
website.

Secretariaat
Naast haar werk als penningmeester 
verricht Els Ufkes ook de ledenadmi-
nistratie en de financiële administratie 
zoals voorheen door medewerkers 
van het KIVI werd gedaan. Het afge-
lopen jaar heeft zij daarvoor een 

nieuw boekhoudsysteem in gebruik 
genomen en een aantal nieuwe, effi-
ciënte betalingsmogelijkheden geïn-
troduceerd. Het KIVI-gebouw aan de 
Prinsessegracht 23 in Den Haag fun-
geert voorlopig nog wel als ons post-
adres, als locatie van ons archief en 
als vergaderlocatie voor het hoofd-
bestuur en de jaarvergadering.

Archief en website
Alle Geo.brieven en Nieuwsbrieven 
die het KNGMG sinds 1975 heeft 
gepubliceerd zijn door Jan Schreurs 
gescand en op de website voor ieder-
een vrij toegankelijk gemaakt. Een 
gedeelte van het archief is met 
ondersteuning van Adriaan van Natijne 
en Nick van der Bij nu ook gedigitali-
seerd en op aanvraag beschikbaar 
gekomen, samen met een gedeelte 
van de oudere nummers van ‘Geolo-
gie en Mijnbouw’. De volledige index 
van 1961–2004 is nu beschikbaar op 
de website en alle artikelen kunnen 
op verzoek als PDF aangeleverd  
worden. Het is de bedoeling dat de 
artikelen in de nabije toekomst ook 
als directe ‘downloads’ beschikbaar 
komen. Bij het scannen worden 
juweeltjes herontdekt, zoals het 
debat over de theorie van Wegener 
en over de transitie van kolen naar 
olie en gas in de jaren 1960-1970.
De website trekt maandelijks tussen 
de 800 en 1000 bezoekers die 4000 
à 5000 pagina’s bekijken gekoppeld 
aan 10.000 tot 20.000 zoek-hits en 
zo’n 400 à 500 volledige downloads 
van nieuwsbrieven. 

Ledenbestand
Het totaal aantal leden per 31 decem-
ber 2015 bedroeg 787. Het ledenaan-
tal is de laatste jaren redelijk stabiel. 
Vorig jaar zijn 4 van onze leden over-
leden. Een 27-tal leden heeft in 2015 
opgezegd en we hebben 36 nieuwe 
leden mogen verwelkomen.

Jan Stafleu, secretaris en Els Ufkes, 

penningmeester

Ja-knikker in het Emlichheim veld, Duitsland. Kringendag 2015.
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23-24 maart 2016
ACI 5th Annual Gasification  
Summit, Rotterdam. Informatie: 
www.wplgroup.com/aci/

7 april 2016
Kennisdag Inspectie Waterkeringen. 
Burgers Zoo, Arnhem. Informatie: 
www.stowa.nl/kennisdag

7-8 april 2016
Nederlands Aardwetenschappelijk 
Congres, Veldhoven. Informatie: 
https://nacgeo.nl/

8 april 2016
Kring-Noordexcursie: het Groningen 
Rotliegend met een bezoek aan Core 
Store. Informatie: www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

16 april 2016
Zandmotordag in het Museon.
Zie www.museon.nl

mei 2016
Excursie Paleobiologische Kring:  
‘Carboonflora’. Informatie: http://
www.paleobiologischekring.org
Datum en details volgen.

agenda

personalia

8 mei 2016
GAIA-netwerkdiner in Amsterdam. 
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

9-13 mei 2016
Florida Earth Foundation ‘2016 US-
Netherlands connection’, Delft. Info: 
https://www.floridaearth.org/ 
usncpro2016

10-13 mei 2016
Klimaatconferentie ‘Adaptation 
Futures 2016, practices and solutions’, 
Rotterdam. Informatie: http:// 
www.adaptationfutures2016.org/

10 juni 2016
Bessensap 2016. De Rode Hoed, 
Amsterdam. Evenement om weten-
schappers in contact te brengen met 
wetenschapsjournalisten. Informatie: 
http://www.nwo.nl/actueel/ 
evenementen/bessensap

juli 2016
Geologische stadswandeling  
in Haarlem. http:// 
www.paleobiologischekring.org
Datum en details volgen.

2-7 juli 2016
Tom Reijers en Leo Minnigh organi-
seren een 6-daagse landschappelijk-

Nieuwe leden
drs. P.N.M. Dijckmeester
dr. J. Hammami
dr. B. Jansen 
W.H. Jansz 
dr. Ir. E.W. Meijles
E.M. van Winden
dr. J.J.A. Wijnen

Verhuisd
Prof.dr. O. Batelaan
dr. A.P.H. van den Berg van Saparoea
dr. R. Groenenberg
drs. O. Houtzager
E. Rost
dr.ir. L.A. Tebbens
dr. A.P. Wiersma

Overleden
dr. G.M. Yegülalp
prof.dr. J.J. Nossin

cultureel-geologisch- historische 
excursie naar Noordoost-Spanje. Reis-
programma en boekingsformulieren 
op www.fstravel.nl/reizen. Nadere 
persoonlijke informatie bij Tom 
Reijers, tjareijers@hetnet.nl. 

11–15 juli 2016
4th Delft Summer School. Department 
of Geoscience and Engineering, Delft, 
The Netherlands. Info: http://www.
delftsummerschool.citg.tudelft.nl/

23 juli 2016
GAIA-netwerkdiner in Delft. Informatie: 
http://www.gaia-netwerk.nl/

Augustus 2016
Winterswijk excursie. http:// 
www.paleobiologischekring.org
Datum en details volgen.

11 september 2016
GAIA-netwerkdiner in Den Haag.  
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

24 september 2016
Strandexcursie Cadzand. http://
www.paleobiologischekring.org

17 november 2016
GAIA-netwerkdiner in Utrecht.  
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

nwo

Intensieve samenwerking tussen Universiteit Utrecht, NIOZ en NWO
Bron: NWO, 13 januari 2016

De Universiteit Utrecht, het Koninklijk 
NIOZ en NWO hebben op 13 januari jl. 
een overkomst getekend om intensie-
ver te gaan samenwerken in onder-
wijs en onderzoek op het gebied van 
water en klimaat. Daarnaast zal de 
Universiteit Utrecht jaarlijks 2,4 miljoen 
euro bijdragen aan de financiering van 
het NIOZ.

Water- en klimaatonderzoek
Het NIOZ en de Universiteit Utrecht 
werken al meer dan 25 jaar samen. 
De huidige overeenkomst zal voor een 
sterke impuls zorgen, zodat topwe-
tenschappers en onderzoeksgroepen 
over en weer meer gebruik kunnen 
maken van elkaars kennis, laboratoria 
en andere faciliteiten. Dit zal hoofd-
zakelijk plaatsvinden binnen het stra-

tegische thema ‘Sustainability’ van 
de faculteiten Geowetenschappen en 
Bètawetenschappen van de Universi-
teit Utrecht. Met deze samenwerking 
kunnen er in de komende jaren met 
nationale en internationale partners 
nieuwe velden van zeeonderzoek in 
deltagebieden, kustzeeën en oceanen 
ontwikkeld worden. Onderzoek naar 
diepzeekoraal is een van de recente 
projecten die Utrecht en NIOZ samen 
uitvoeren. Maar ook bijvoorbeeld 
onderzoek naar de schade die tsunami’s 
op de zeebodem kunnen aanrichten 
en naar tropische regenwouden op 
de Zuidpool zijn gedaan in nauwe 
samenwerking tussen de betreffende 
instellingen. 
Al jaren is een aantal toponderzoekers 
van het NIOZ als hoogleraar verbon-

den aan de Universiteit Utrecht, zoals 
Jaap Sinninghe Damsté, die eerder 
een Zwaartekrachtsubsidie (2013), 

de Heinekenprijs voor milieuweten-
schappen (2014) en de Spinozapremie 
(2004) ontving. Bij twee Utrechtse 
masterprogramma’s: Climate Physics 
en Marine Science, zal de al aanwezige 
participatie door NIOZ-onderzoekers 
waar mogelijk worden vergroot.

Meer informatie over het onder-
zoeksthema Sustainability aan de 
Universeit Utrecht is te vinden op:
http://www.uu.nl/en/research/ 
sustainability

Onderzoekschip de Pelagia van het Koninklijke Nioz.
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internetin memoriam

Op 19 februari j.l. is op 79-jarige 
leeftijd overleden ir. Nico J. van Dijk. 
Nico van Dijk sloot zijn lange en 
voorspoedige Shell-loopbaan af als 
directeur van de Nederlandse Aard-
olie Mij te Assen. Daarin overbrugde 
hij de, voor de toen sterk groeiende 
NAM, heel dynamische jaren 1987–
1992. Als directeur was hij een alom 
gewaardeerd bestuurder, die een 
zeer stimulerende werksfeer wist te 
bewerkstelligen en te behouden.
Nico was een hoffelijk en charisma-
tisch medemens. Als getalenteerd 
‘mensenmanager’ was hij toeganke-
lijk en belangstellend in zijn contacten. 
Hij was voor alles rustig en bedacht-
zaam en zeer efficiënt in zijn com-
municatie met de gesprekpartners 
waarmee hij door de toename van 
de veelzijdige NAM-activiteiten en  
de daarbij behorende wijdvertakte 
maatschappelijke verbanden in de 

Nederlandse samenleving te maken 
kreeg.
Ook buiten de NAM zette hij zich ten 
volle in op vele maatschappelijke 
terreinen. Eén voorbeeld: bescheiden 
en diplomatiek, maar toch duidelijk 
sturend, gaf hij jarenlang impulsen 
aan het stichtingsbestuur van het 
aloude Natuurhistorisch Museum 
‘Natura Docet’ te Denekamp, vlakbij 
bij Oldenzaal, de geboortegrond van 
de NAM! 
Als Shell-collega én als medemens 
heeft Nico voor ons allen een voor-
beeldfunctie vervuld. Wij gedenken 
hem dan ook met grote erkentelijk-
heid. Wij spreken hierbij ook ons 
diepgevoelde medeleven uit met  
zijn echtgenote en zijn gezin.

Namens zo velen, 
Jan Oele en Jacques van Veen

Nico J. van Dijk, 1937–2016



Ondergelopen gangen in de fosfaatgroeven van La Malogne bij het Belgische Bergen nodigen niet uit tot baden. Het water is koud en bedekt met een 

groezelige film van carbonaat.   |  Foto: Wim Westerhoff)


