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van het bestuur
Aliaga revisited
Onlangs schreef ik namens het
KNGMG een voorwoord voor het
jaarboek van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV). Het
thema van deze lustrumeditie (XIVe
Lustrum) is ‘grenzeloos’. Ik koos
Aliaga als onderwerp voor mijn
verhaal. Natuurlijk had ik als Leids
geoloog nooit kunnen vermoeden
ooit in een Utrechtse almanak te
schrijven en dat Aliaga daarbij
een verbindende factor zou zijn.
Tijdens mijn studie Geologie in
Leiden heb ik geruime tijd doorgebracht in Aliaga, een dorp in Aragón
(Spanje). In 1974 was ik er voor
de eerstejaars oefenkartering, in
1977-78 voor mijn doctoraal veldwerk. Afgelopen jaar maakte ik
een nostalgische trip naar Aliaga:
weerzien met mijn kampeerplaats
aan de Rio Guadalope uitkijkend op
de gecompliceerde plooien van de
Krijtformaties. De geologisch onbetekenende periode van 40 jaar
heeft aanzienlijke wijzigingen met
zich meegebracht. Strak asfalt,
onderdeel van grote EU-projecten,
heeft de stoffige wegen vervangen.
Het Franco-regime van weleer is
geschiedenis. De toen vertrouwde
dikke mistige zwavellucht, zo kenmerkend bij het naderen van de
mijnbouwersdorpen Utrillas en
Escucha, had plaatsgemaakt voor
frisse, transparante najaarslucht.
De stationnetjes van de nooit aangelegde spoorweg staan er echter
nog. Mijn fossiele Spaans kwam
wat tot leven. Het lukte in contact
te komen met de uitbater van het
lokale hotel, zo druk was het niet.
Hij wist zich nog menig hoogleraar
en wetenschappelijk medewerker
te herinneren die bij hem hadden
gelogeerd, en hij vertelde over de
aanhoudende belangstelling van de
Utrechtse eerstejaars die Aliaga al
weer enige jaren op het programma
hebben staan. Aliaga kent inmiddels
een heuse ‘Camping Municipal’,
waar de moderne student zelfs een
bungalowtje kan huren! De spectaculaire ontsluitingen rondom het
dorp blijven indrukwekkend, gedeformeerde kalksteen met z’n talrijke
fossielen: Parque Geológico Aliaga
staat hoog op de lijst van Europese
Geoparks (http://www.parquegeo
logicoaliaga.com). Op mijn mobiele
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Central Térmica de Aliaga, al bijna 35 jaar gesloten. | Foto: Lucia van Geuns

telefoon koester ik inmiddels meer
foto’s dan destijds met de spiegelreflexcamera genomen zwart-wit
foto’s.
De kalme verlatenheid van het huidige dorp en de regio staan in contrast met de intensieve mijnbouw
activiteiten van weleer: steenkool
dient niet langer als energiebron,
een enkele windmolen her en der
verspreid in het dunbevolkte landschap. De kolossale ‘Central Térmica
de Aliaga’ was tot de sluiting in
1982 30 jaar lang een van de grootste kolengestookte energiecentrales
van Spanje. Momenteel is de aan
de omgeving teruggeven steenklomp een magische plek, ontdekt
door fotografen en filmers, achtergrond voor modefotografie en
griezelfilms. De storthopen zijn
gemakshalve ook maar blijven
liggen in het landschap.
Voor het bestuur was terugblikken
in het recente verleden van het
KNGMG aanleiding om op de jaarvergadering van 11 mei j.l. Wim
Westerhoff het welverdiende erelidmaatschap van ons genootschap
te verlenen vanwege zijn buitengewone inzet voor de Geo.brief.
Daarnaast hebben we ook vooruitgeblikt. We hebben verschillende
initiatieven voor 2016 en 2017 (het
KNGMG lustrumjaar) gepresenteerd.

De gemoderniseerde website zal
spoedig ‘live’ gaan; een digitale
nieuwsbrief gaat u op de hoogte
houden van de actualiteit. Het
voorstel van het bestuur om de lidmaatschapskosten te differentiëren
is goed ontvangen en zal volgend
jaar worden ingevoerd (zie het
bericht van de penningmeester).
Tenslotte is er, om toekomstige
Aliaga-bezoekers en overige
bachelorstudenten extra te stimu-

leren, een nieuwe KNGMG-prijs
ingesteld: de ‘Kiek Jelgersma’ prijs
voor de beste Bachelorscriptie.
De plek waar we onze eerste geologische veldervaringen opdoen
blijft een bron van inspiratie, een
referentiepunt. Dat geldt voor ons
allemaal, in welke vorm dan ook.
Lucia van Geuns

kngmg
De Jelgersmaprijs voor
de beste Bachelor-thesis
Het KNGMG heeft een nieuwe prijs in
het leven geroepen voor de beste
aardwetenschappelijke bachelorthesis geschreven in Nederland. Net
als bij de Escherprijs voor de beste
Master-thesis, wordt de prijs vernoemd
naar een lichtend voorbeeld uit de
Nederlandse aardwetenschappen: dr
Saskia (Kiek) Jelgersma (1929–2012).
Kiek Jelgersma was een internationaal
bekend en gedreven onderzoeker
van zeespiegelontwikkeling en werkzaam bij de Rijks Geologische Dienst.

Een prachtig interview met haar kunt
u teruglezen in Geo.Brief 4 uit 2012
(online te vinden). Aan de Jelgersmaprijs is een geldbedrag van h 750
verbonden, gesponsord door TNO.
De eerste ronde sluit op 1 oktober
2016 en gaat om scripties geschreven
in het academische jaar 2015–2016.
Het KNGMG hoopt dat met het instellen van deze prijs de bachelor-thesis
verder in aanzien zal groeien als
eindpunt van de Bachelorstudie en
vertrekpunt voor de verdere carrière.

van de penningmeester
Differentiatie lidmaatschapskosten
Tijdens de afgelopen ALV is ingestemd
met een wijziging in de opbouw van
de ledenbijdrage. Een van de aan
bevelingen uit het rapport van de toekomstcommissie was om de ledenbijdrage aan te passen. Naar aanleiding
hiervan en van reacties van de leden
is besloten te onderzoeken in hoeverre
we als bestuur van het KNGMG de
contributie meer op maat kunnen
maken en de ‘verspilling’ van publicaties kunnen tegengaan.
Hierbij is uitgegaan van een basislidmaatschap en een keuzemenu. Het
basislidmaatschap geeft u online toegang tot de Geo.brief en Netherlands
Journal of Geosciences (NJG). Middels
een keuzemenu kunt u kiezen voor
de toezending van een papieren
exemplaar van de Geo.brief en/of
het NJG. Voor de prijsstelling van het
gedifferentieerde lidmaatschap is
ervan uitgegaan dat het ‘gewoon’

lidmaatschap niet duurder mag worden.
De kosten van de keuzemogelijkheden
zijn hierbij afgestemd op de variabele
kosten per lid; dit betreft met name
de verzendkosten van beide publicaties. De drukkosten spelen hierin
nauwelijks een rol.
Bovenstaande uitgangspunten hebben
geleid tot onderstaand model voor
een gedifferentieerd lidmaatschap;
drie categorieën met elk twee keuzemogelijkheden. Dus mocht u de
komende jaren de Geo.brief en/of
het NJG ‘thuis’ willen ontvangen dan
betaalt u respectievelijk h 10 en/of
h 5 extra naast uw basislidmaatschap
van h 65.
Mogelijk heeft u op dit moment een
soort lidmaatschap dat niet in een
van de bovenstaande categorieën
valt, bijvoorbeeld als belangstellend
lid. Al deze vormen zullen overgezet

Basislidmaatschap

+ Geo.brief per post

+ NJG per post

Gewoon leden

h 65

h 10

h5

Promovendi

h 35

h 10

h5

Studenten

h 10

h 10

h5

worden naar het ‘gewoon’ lidmaatschap. De hogere lidmaatschapskosten
die hier uit voortvloeien zijn dan beter
in lijn met die voor andere leden.
Deze wijziging in opbouw van de
contributie gaat in per 1 januari 2017.
Deze zomer ontvangt u (nogmaals)
een bericht over de aanstaande
wijzigingen. U kunt uw keuzes voor
komend jaar kenbaar maken tot
1 november 2016. Wijzigingen in
keuzes die op een later tijdstip binnenkomen, zullen in principe gelden
voor het daaropvolgende lidmaatschapsjaar.

Tot slot, helaas is er een foutje geslopen in het beknopte financiële jaarverslag zoals verschenen in Geo.brief 3.
Op de KNGMG website treft u het
juiste beknopte financiële jaarverslag
aan. Tevens wil ik graag diegene die
hun contributie voor 2016 nog niet
voldaan hebben oproepen dit zo
spoedig mogelijk te doen. Helaas is
de directe betaling via een creditcard
niet meer mogelijk. Betaalt u toch
liever via uw creditcard, dan verzoeken
wij u gebruik te maken van PayPal.
Els Ufkes, penningmeester

aankondigingen
Van Waterschoot van
der Grachtpenning 2016
Het Hoofdbestuur van het KNGMG
roept hierbij de leden van het
Genootschap op om kandidaten voor
de Van Waterschoot van der Grachtpenning 2016 te nomineren.
In 1951 stelde het KNGMG een erepenning in, uit te reiken aan ‘een
persoon die zich op wetenschappelijk,
maatschappelijk of onderwijskundig
gebied voor de aardwetenschappen
in Nederland uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt’. De penning
werd vernoemd naar Willem van
Waterschoot van der Gracht (1873–
1943), geoloog, mijnbouwer, jurist,
directeur van de Rijksopsporing van
Delfstoffen (de latere Geologische
Dienst), succesvol oliegeoloog, medeoprichter van de American Association
of Petroleum Geologists (AAPG), en
medeoprichter en eerste voorzitter
van het KNGMG.
De toekenning van de Van Waterschoot van der Grachtpenning

geschiedt op voordracht van één of
meerdere leden van het KNGMG.
Op de KNGMG-website vind u een
overzicht van degenen aan wie de
penning in voorgaande jaren is toegekend: doorklikken vanaf de startpagina naar Genootschap, dan naar
Van Waterschoot van der Gracht
penning. Kansrijke voordrachten zijn
voorzien van een helder geschreven
motivatie aangevuld met de nodige
documentatie (CV, publicatielijst), en
worden ondersteund door meerdere
leden en/of instellingen.
U kunt een voordracht indienen tot
1 september 2016 bij het secretariaat
van het genootschap, e-mail:
kngmg@kngmg.nl.

Escherprijs studiejaar 2015/16
Het KNGMG kan jaarlijks de Escher
prijs uitreiken voor de beste afstudeerscriptie van studenten van een
Masteropleiding Aardwetenschappen.
Het doel van de prijs, die vernoemd is
naar de Leidse Hoogleraar Algemene
Geologie prof. dr. B.G. Escher (1885–
1967), is de bevordering van innovatief onderzoek en een gedegen verslaggeving hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel,
toegepast of interdisciplinair karakter
hebben. Voor een fundamenteel onderwerp zijn originaliteit en hypothese
vorming de belangrijkste criteria; bij
een toegepast onderwerp kijkt de jury
vooral naar het vernieuwende en
probleemoplossende karakter; bij
onderwerpen die gebaseerd zijn op
een interdisciplinaire aanpak wordt
met name gelet op innovatieve ideeën.
De jury van de Escherprijs bestaat uit
aardwetenschappers afkomstig uit het
bedrijfsleven, de (semi-)overheid en
de universitaire wereld. Naast een
bedrag van h 2500 ontvangt de

winnaar een oorkonde, een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een
uitnodiging om te publiceren in The
Netherlands Journal of Geosciences.
Het prijzengeld van de Escherprijs
wordt beschikbaar gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te komen
voor de prijs of begeleidt u een
student wiens/wier de scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan de
scriptie digitaal (als pdf-file) naar
het secretariaat van het KNGMG,
onder vermelding van ‘Escherprijs
2015/16’. De inzending dient voorzien te zijn van een korte inleiding
van de scriptiebegeleid(st)er. De
sluitingsdatum voor inzendingen is
1 oktober 2016. Het adres van het
secretariaat is kngmg@kngmg.nl
De jury hoopt weer een groot aantal
scripties te mogen ontvangen!
Voor meer informatie zie
www.kngmg.nl/genootschap/
escherprijs.html
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Verslag Jaarvergadering KNGMG 11 mei 2016 bij TNO – Geologische
Opening
De voorzitter van het hoofdbestuur
Lucia van Geuns opent de vergadering kort na 16.00 uur en heet de 21
aanwezige leden hartelijk welkom.
Naast Lucia zijn van het hoofdbestuur
Jan Stafleu (secretaris), Els Ufkes
(penningmeester) en Hemmo Abels
(algemeen bestuurslid) aanwezig.

Vaststelling agenda
De voorgestelde agenda is eerder
gepubliceerd in Geo.brief 2016-2.
Aan de agenda wordt een extra punt
‘Bestuursmededelingen’ toegevoegd.

Ingekomen en uitgegane
stukken
Behoudens de nodige afzeggingen
zijn er geen ingekomen en uitgegane
stukken.

Verslag jaarvergadering
20 mei 2015
Een verslag van de vorige jaarvergadering gehouden op 20 mei 2015 is
verschenen in Geo.brief 2015-5. Het
verslag wordt door de vergadering
goedgekeurd.

Jaarverslag 2015
Het jaarverslag is gepubliceerd in
Geo.brief 2015-2. De voorzitter geeft
een korte samenvatting van enkele
hoogtepunten uit 2015.
Van het wetenschappelijke tijdschrift
NJG verschenen in het afgelopen jaar
twee special issues: een over de
Mosasaurus en een over Geoarcheologie en de Holocene ontwikkeling

van de Vecht en de Amstel. In 2015
zijn twee Kringendagen gehouden,
een in Schoonebeek (NAM en Kring
Noord) en een in Amsterdam (Sedimentologische Kring). Aan de VU in
Amsterdam was een drukbezochte
Aardwetenschappelijke Loopbaandag.
De Staringlezing door Hans de Ruiter
werd samen met KIVI-Mijnbouw
georganiseerd. Na afloop van de
lezing in het Science Centre in Delft
werd de oprichting van de nieuwe
Mijnbouwkundige Kring aangekondigd.
De Van Waterschoot van der Grachtpenning ging dit jaar naar George
Postma en de Escherprijs naar Ellen
van der Veer.
Tijdens de jaarvergadering van 20 mei
2015 is Marten ter Borgh (EBN)
benoemd als nieuw algemeen
bestuurslid. Het secretariaat, dat door
Els Ufkes bestierd wordt, is overgestapt
op een nieuw boekhoudprogramma
en een efficiënter systeem om de
contributies te innen.
Aan het einde van het jaar waren er
787 leden.
Jan Stafleu geeft een aanvullende
toelichting over twee activiteiten van
de European Federation of Geologists
(EFG). Het eerste punt betreft de
mogelijkheid voor aardwetenschappers
met werkervaring, die zich committeren aan een beroepscode en actief
hun kennis op peil houden, zich te
laten accrediteren als ‘European Geologist’. In 2015 hebben zeven leden
zich geaccrediteerd. Daarnaast heeft
de EFG het initiatief genomen voor
vier EU-projecten: INTRAW, gericht op

Hoofdredacteur Wim Westerhoff ontvangt het erelidmaatschap
van Lucia van Geuns.
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internationale samenwerking op het
gebied van grondstoffen, CHPM2030
over geothermie en de mogelijke
winning van mineralen uit diepe
voorkomens en tot slot UNEXMIN met
een onderzoek naar ondergelopen
mijngangen. Het vierde project,
KINDRA, wordt toegelicht door
Robert Warmer. Hij heeft als stagiair
bij Deltares de in Nederland aan
wezige kennis over hydrogeologie
geïnventariseerd en in een Europese
online-database ondergebracht.

Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester Els Ufkes geeft
een toelichting op de cijfers, die in
Geo.brief 2016-3 zijn gepubliceerd.
We kunnen terugkijken op een goed
en gezond financieel jaar. Het financieel boekjaar 2015 is afgesloten met
een positief saldo van h 13.693,–.
De grootste uitgaven zijn die voor de
Geo.brief, op enige afstand gevolgd
door NJG en de externe kosten
(voorheen administratiekosten).
Met name de post ‘Externe kosten’,
waaronder de vergoeding voor de
secretariële ondersteuning, het
gebruik van het postadres en de
archiefruimte bij het KIVI en de kosten
van het boekhoudprogramma, is
gedaald. Daarnaast valt de betaalde
financiële administratie nu onder de
vrijwilligersactiviteiten van de penningmeester. De verenigingskosten
zijn iets gedaald ten opzichte van
2014; de kantoorkosten (postzegels
e.d.) zijn lager omdat we minder
post hebben verstuurd. Oude jaargangen van Geologie en Mijnbouw
en archiefstukken zijn gescand, waardoor de archieveringskosten dit jaar
hoger zijn. De representatiekosten
betreffen PR-materiaal ten behoeve
van de Aardwetenschappelijke loopbaandag.
Het positief saldo is mede bereikt
door hogere contributie-inkomsten
(98,7% van de contributies is geïnd)
en een hogere dividenduitkering.
Verder hebben nog diverse kleinere
posten bijgedragen aan het batige
saldo, onder andere een resterende
reservering van de Escherprijs 2014,
administratiekosten van het Suriname
Symposium alsmede een verrekening
van oude, onbekende posten van de
KIVI-administratie. De hoogte van
de inkomsten uit de onderzoeken die
we uitvoeren voor de European Federation of Geologists (EFG) is pas dui-

delijk geworden in de loop van 2015
waardoor deze inkomsten hoger zijn
uitgevallen dan voorzien. Tot slot zijn
de kosten en baten van de Escherprijs
doorgeschoven naar het jaar van uitreiken.
Het KNGMG dankt de sponsoren van
specifieke evenementen, Deltares
(KINDRA), PGK (ALV), Mijnbouwkundige
Vereeniging (Staringlezing), NAM en
Sedimentologische Kring (Kringen
dagen), en Shell (Escherprijs) 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.
Onze grootste reserve zijn de Shellaandelen die op dit moment een
waarde vertegenwoordigen van
ongeveer h 110 000. Deze aandelen
vormen een goede spaarpot die jaarlijks zo’n h 7000 aan dividend genereert. Verder kunnen deze aandelen
fungeren als een soort bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Voor het boekjaar 2016 is een begroting opgesteld die in een batig saldo
resulteert.
De contributie hoeft in 2016 niet verhoogd te worden, daarentegen wordt
onderzocht of we een basislidmaatschap (met Geo.brief en NJG alleen
online) met een iets lagere contributie
kunnen instellen. Het KNGMG voert
voor de EFG tegen vergoeding een
viertal korte onderzoeken uit. De
kosten die hiermee gemoeid zijn,
zijn voorlopig op h 5000 begroot.
Om de uitkomst van de toekomstcommissie alsmede een mogelijk
lustrum (105 jaar) te kunnen faciliteren, is ook dit jaar een reservering
van h 10 000 gemaakt. De resterende
baten van het Suriname Symposium
zijn opgenomen in de reservering
voor komend jaar ten behoeve van
een symposium in Suriname.

Verslag van de kascommissie
en decharge van het hoofd
bestuur
De kascommissie wordt dit jaar
gevormd door Jan Smit en Anco Lankreijer (laatstgenoemde vervangt
Anouk Creusen). Jan Smit krijgt het

Dienst Nederland, Utrecht
woord en legt een verklaring af,
waarin hij stelt dat de boeken en
bescheiden ‘met een stofkam’
gecontroleerd zijn. De kascommissie
beoordeelt de boekhouding als helder
en efficiënt waardoor een aantal
onnodige kosten is gereduceerd. Jan
noemt met name de geringe uitgaven voor NJG vergeleken met een
aantal jaar geleden en is zeer positief
over de omgebogen negatieve tendens
naar een stevig positief resultaat over
2015. Er zijn voldoende reserveringen
gemaakt en er is zelfs enige ruimte
voor nieuwe initiatieven.
De kascommissie stelt voor het bestuur
te dechargeren. De begroting voor
2015 wordt door de vergadering
goedgekeurd en het bestuur wordt
gedechargeerd voor de boekhouding
over 2015.
Het hoofdbestuur bedankt de kascommissie hartelijk. Beide leden hebben aangegeven hun werk volgend
jaar te willen voortzetten.

Bestuursmededelingen
Het hoofdbestuur verleent het erelidmaatschap aan Wim Westerhoff voor
zijn vele werk als hoofdredacteur van
de Geo.brief. Wim heeft die functie
met verve vervuld en wist dankzij
zijn uitgebreide netwerk telkens weer
voor voldoende interessante artikelen

te zorgen. Daarnaast schrijft Wim
ook regelmatig zelf een artikel in
de Geo.brief. Voorzitter en secretaris
overhandigen de bij het erelidmaatschap horende oorkonde waarna
Wim een dankwoord uitspreekt.
Van de zomer zal Denise Maljers (TNO)
Wim als hoofdredacteur opvolgen.
Daarnaast komt Sytze van Heteren
(eveneens TNO) de redactie versterken
en zijn we voornemens de redactie
uit te breiden met een netwerk van
correspondenten (deels studenten)
op de verschillende aardwetenschappelijke instituten.
In 2017 bestaat KNGMG 105 jaar.
We willen dit lustrum vieren met een
symposium met de (werk)titel ‘License
to operate’ over de steeds grotere
moeite die de samenleving lijkt te
hebben met activiteiten in de ondergrond – denk aan de schaliegas
discussie en de ophef over de aard
bevingen in Groningen. We hebben
Aafke Bouma bereid gevonden om als
voorzitter van de lustrumcommissie op
te treden. Naast dit symposium willen
we een special issue van NJG over
de geïnduceerde aardbevingen uitbrengen, met daaraan gekoppeld
een wetenschappelijk congres.
De laatste bestuursmededeling, toegelicht door Hemmo Abels, betreft
het instellen van een nieuwe prijs

Presentatie ondergrondmodellen van TNO
Na afloop van de vergadering lieten onze gastheren van TNO, Michiel van
der Meulen en Jan Stafleu, de ondergrondmodellen van de Geologische
Dienst Nederland (GDN) zien. Na een boeiende inleiding in de actuele
werkzaamheden van de GDN gaven ze een live demo van de modellen van
de diepe, matig diepe en ondiepe ondergrond van Nederland.
Hoogtepunt was ongetwijfeld de 3D presentatie van GeoTOP, het gedetailleerde voxelmodel van de ondiepe ondergrond tot 50 m onder NAP.
We kregen – net als in een 3D bioscoopvoorstelling – stereobrillen op en
konden de Nederlandse ondergrond voor ons in de ruimte zien zweven.

voor de beste aardwetenschappelijke
Bachelorscriptie. De prijs (een vrij te
besteden bedrag van h 750,–) wordt
gesponsord door TNO. Voor de naam
van de prijs hebben de medewerkers
van de afdeling Geomodellering van
TNO uit een zestal kandidaten gekozen
voor Saskia ‘Kiek’ Jelgersma. Kiek
Jelgersma (1929–2012) studeerde
geologie in Leiden en werkte als
onderzoeker bij de RGD. Haar belangrijkste verdiensten zijn haar baan
brekende zeespiegelonderzoek, de
Kwartairgeologie en de hydrogeologische kartering. Zij ontving de Van
Waterschoot van der Grachtpenning
in 1997.

Vorderingen m.b.t. de
toekomstvisiecommissie
In 2014 is een toekomstvisiecommissie ingesteld die heeft nagedacht over
de volgende zaken: de vormgeving
van KNGMG als (beroeps-)belangenvereniging, het karakter van de netwerkorganisatie en de wens om een
brug te vormen naar de maatschappij
en een rol te spelen in het maatschappelijk debat. In 2015 zijn we
aan de slag gegaan met een aantal
aanbevelingen uit het rapport van de
commissie, namelijk de digitalisering
van het KNGMG-archief, een vernieuwde website en een differentiatie
in de contributie.
Dankzij de hulp van een tweetal studenten en vele avonduren van Jan
Schreurs hebben we het afgelopen
jaar een flinke slag kunnen maken
met de digitalisering van het archief.
Het digitale materiaal wordt zo veel
mogelijk online beschikbaar gesteld
op de website.
Marten ter Borgh heeft een nieuwe
versie van de website ontwikkeld
met een moderne uitstraling. We verwachten de nieuwe website binnen
afzienbare tijd in gebruik te kunnen
nemen. Een volgende stap is het
koppelen van een digitale nieuwsbrief aan de website waarmee we
o.a. beter in staat zijn om aankondigingen en nieuwsberichten onder de
leden te verspreiden.
Tot slot stelt het hoofdbestuur voor
om een differentiatie aan te brengen
in de contributie. Het basisbedrag,
dat naast het lidmaatschap online
toegang tot Geo.brief en NJG geeft,
wordt h 65,–. Voor een extra bijdrage
van h 5,– wordt een gedrukt exemplaar van NJG thuisgestuurd en voor

nog eens h 10,– valt ook de Geo.brief
thuis op de deurmat. De extra bedragen komen overeen met de druk- en
verzendkosten van NJG en de portokosten van de Geo.brief. Elders in
deze Geo.brief wordt de differentiatie
uitgebreid toegelicht.
Naar aanleiding van het laatste punt
ontstaat een levendige discussie over
het voorstel zelf en andere ideeën
om het lidmaatschap aantrekkelijker
te maken. Er zijn o.a. zorgen of Stichting NJG de differentiatie wel ondersteunt; de aanwezige bestuursleden
van de Stichting antwoorden dat ze
de verdere besparing door minder
papiergebruik ondersteunen. Voor
studenten is het niet langer vanzelfsprekend om lid te worden van een
beroepsvereniging, dit is een maatschappelijke trend die we bijvoorbeeld
ook bij vakbonden zien. Het KNGMG is
bij studenten ook vrijwel onbekend.
Er wordt voorgesteld om studenten
1 jaar gratis lid te maken. Studenten
betalen echter al een klein bedrag
(basislidmaatschap h 10,–) en het is
administratief lastig om een jaar
gratis te implementeren. Andere
voorstellen zijn het inschakelen van
docenten, het samenstellen van
een introductiepakketje en actief
aanwezig zijn in de sociale media.
Het correspondentennetwerk is ook
een manier om studenten nauwer
bij het KNGMG te betrekken.
Na afronding van de discussie stemt
de jaarvergadering vrijwel unaniem
in met het voorstel de contributie
zoals hierboven geschetst te differentiëren.

Rondvraag
Rick Donselaar stelt voor om de website uit te breiden met een vacatureportal voor de werkgelegenheid in
de aardwetenschappen. Dit zal de
attractiviteit van de website zeker
vergroten.
John Verbeek vraagt naar plaats en
datum van de eerstvolgende Aardwetenschappelijke Loopbaandag; dit
is vrijdag 17 februari 2017 op de VU.

Sluiting
Kort na 17.00 sluit de voorzitter de
vergadering.
Jan Stafleu, secretaris
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Nederlands ondergrondmodel
voorspelt Japanse aardbevingsschade

14 april jl. was het weer raak in Japan: het zuidoostelijk gelegen eiland Kyushu werd getroffen door
een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter gevolgd door een lange reeks
naschokken. Het aantal slachtoffers bleef dit keer gelukkig beperkt. De journaalbeelden van nog
zwaardere aardbevingen zoals die van Kobe (1995) en Fukushima (2011) staan bij velen van ons
nog op het netvlies gebrand.

Het hedendaagse stadscentrum van Tokio.
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De verwoesting van Nihonbashi, een wijk pal naast het centraal station van Tokio. Osaka Mainichi Newspaper, 15 september 1923.

In 1923 werden de hoofdstad Tokio en
de zeehaven Yokohama getroffen door
de zogenoemde Kanto-aardbeving met
een magnitude van 7,9–8,3 op de schaal
van Richter. De beving, die maar liefst 4 à
5 minuten duurde, verwoestte grote delen
van de stad die toen nog grotendeels uit
houten huizen bestond. De ramp werd
nog groter door de branden die vervolgens
overal uitbraken. In totaal vielen er ruim
142.000 slachtoffers.

te maken van de Holocene afzettingen in
de ondergrond van Tokio. We waren daar
te gast bij Susumu Tanabe van de GSJ in
Tsukuba, een moderne universiteitsstad op
circa 70 km ten noordwesten van Tokio.

Aslaagjes
Het modelgebied (zie de figuur hieronder)
meet ruwweg 20 bij 40 km en bestaat uit
een ingesneden Pleistocene vallei, die tijdens
de Holocene zeespiegelstijging is opgevuld

met een pakket fluviatiele en estuariene
afzettingen tot maximaal 70 m dik. Het
laagland, dat maximaal 5 m boven ‘Tokio
Peil’ ligt (het Japanse woord ‘peil’ komt uit
het Nederlands), wordt in het oosten en
westen omgeven door Pleistocene terrassen.
De GSJ beschikt over een dataset van een
kleine 10.000 boorbeschrijvingen die verzameld zijn om de diepteligging van de harde,
grindrijke Pleistocene ondergrond te bepalen. Elke boorbeschrijving is opgedeeld in

‘Black spots’
Zoals valt te verwachten was de verwoesting
ter plaatse van het epicentrum, 70 km ten
zuidwesten van het stadscentrum, het
grootst. Toen echter de schade met Japanse
precisie systematisch in kaart werd gebracht,
bleken er ook op grotere afstand, in de
kustvlakte ten noorden van het centrum,
gebieden voor te komen waar veel houten
huizen verwoest waren. Geologen van de
Geologische Dienst van Japan (GSJ) legden
een verband tussen deze ‘black spots’ en de
aanwezigheid van dikke pakketten slappe
grond (Holocene klei) in de ondergrond.
Opslingering van slappe (klei)lagen, een
fenomeen dat we ook van onze Groningse
bevingen kennen, versterkt de amplitude
van de aardbevingsgolven aanzienlijk en
leidt daarom tot meer schade.
Om schade van toekomstige aardbevingen
in de kustvlakte van Tokio en vergelijkbare
gebieden elders in Japan te kunnen voorspellen, is het daarom van groot belang om
een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de
verspreiding en dikte van de slappe lagen.
Japanse geologen, waaronder medeauteur
Susumu Tanabe, waren daarom zeer geïnteresseerd toen ze op een congres in Engeland
kennis maakten met het gedetailleerde
ondergrondmodel GeoTOP van TNO, waarin
we de Nederlandse ondiepe ondergrond in
kaart brengen. Na een kort eerste kennismakingsbezoek in 2014 reisden Jan Stafleu
en Freek Busschers eind vorig jaar voor drie
weken naar Japan om, gewapend met de
GeoTOP-toolbox, een gedetailleerd 3D-model

Het gebied waarvan de ondergrond gemodelleerd is met GeoTOP. De ster linksonder is het epicentrum
van de aardbeving uit 1923. Oranje-rood = veel schade aan houten huizen, blauw = weinig schade.
Kaart naar Kaizuka & Matsuda (1982).
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Lagenmodel van de vier eenheden in de ondiepe ondergrond van Tokyo.
Van onder naar boven de Pleistocene basis (rood), de drie Holocene
eenheden (paars, groen en geel) en het antropogeen (grijsbruin).

Fence-diagram door het 3D-voxelmodel met de lithologie. De in blauw
weergegeven ‘mud’ is de slappe grond waarvan we de verspreiding en
dikte wilden weten.

intervallen van 1 m, met als attributen de
lithologie (antropogeen, slappe klei, zandige klei, zand en grind, alsmede aslaagjes
van Mount Fuji of een van de vele andere
vulkanen in Japan) en de ‘N-value’, dat wil
zeggen het aantal slagen waarmee een buis
1 m in de grond gedreven kan
worden.
Als eerste stap in de modellering hebben
we de boorbeschrijvingen in stratigrafische
eenheden onderverdeeld. Door het grote
aantal boringen is het onbegonnen werk
om dat met de hand te doen. Daarom hebben we software ontwikkeld waarmee we
kenmerkende overgangen in lithologie of
‘N-value’ kunnen vaststellen. Op deze
manier konden we vijf eenheden onderscheiden: een Pleistocene grindrijke basis,
drie Holocene eenheden en een vrijwel
overal aanwezige antropogene toplaag. De
middelste Holocene eenheid bestaat grotendeels uit slappe klei, met een ‘N-value’ van
minder dan drie slagen (dit is de laag waarnaar we op zoek zijn). Vervolgens hebben
we met behulp van interpolatietechnieken
voor elk van de eenheden de top en de basis
berekend in een raster met een celgrootte
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Schade-ratio aan houten huizen bij de Kanto-aardbeving in 1923 (links,
oranje-rood = veel schade, blauw = weinig schade) en de dikte van de Holo
cene slappe lagen zoals voorspeld door het 3D-model van de ondergrond
(rechts, rood = veel slappe klei, blauw = weinig slappe klei). De kaarten
laten zien dat gebieden met veel schade samenvallen met het voorkomen
van veel slappe klei in de ondergrond.

van 100 bij 100 m. Deze vlakken zijn vervolgens vertaald naar een 3D-voxel model,
waarin de ondergrond is onderverdeeld in
blokken (voxels) van 100 x 100 x 1 m. Tot
slot hebben we 3D-interpolaties uitgevoerd
om voor elke voxel, binnen de context van
de stratigrafische eenheid, de lithologie en
de N-value te interpoleren.

Voorspellen
Om het resulterende model met de schaderatiokaart te kunnen vergelijken, hebben we
voor elke gridcel van 100 bij 100 m berekend
hoeveel klei er in de ondergrond zit. De twee
kaarten laten zien dat gebieden met veel
schade samenvallen met het voorkomen
van veel slappe klei in de ondergrond.
Ook vallen de zones met een kleine schaderatio samen met gebieden waar geen mud
aanwezig is.
De resultaten laten zien dat de Nederlandse
GeoTOP-modellering een goede methode
is om te voorspellen welke plaatsen in
de kustvlakte van Tokio kans hebben op grotere aardbevingsschade. Aangezien er
wereldwijd veel dichtbevolkte gebieden
voorkomen met een vergelijkbare ‘slappe’

ondergrond, gecombineerd met een hoog
aardbevingsrisico (denk aan Christchurch
in Nieuw-Zeeland of, dichter bij huis, Triëst
in Italië), biedt deze pilot veel perspectief
voor verdere toepassing. De GSJ is van plan
om de techniek systematisch op meerdere
plekken in Japan in te zetten.
Jan Stafleu, Freek Busschers
(beiden TNO – Geologische Dienst Nederland) en
Susumu Tanabe (Geologische Dienst van Japan)
Bronnen
Kaizuka, S. & Matsuda, I., 1982. Damage Ratio of Wooden
Houses due to the Kanto Earthquake of 1923. Naigai Map
Production Inc.
Osaka Mainichi Newspaper, 1923. Desolation of Nihonbashi and
Kanda seen from the Roof of Dai-ichi Sogo Building, Kyobashi.
Public Domain foto gepubliceerd via Wikimedia Commons.
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Modelling thawing permafrost
and the effects on climate
For her PhD research at VU Amsterdam Danielle Kitover examined the effects
of thawing permafrost on the temperature of the atmosphere. By coupling a
permafrost model with a climate model she determined the thickness and
extent of the permafrost during and after the Last Glacial Maximum (21 to
9 thousand years ago) and studied the effects of a thawing permafrost on air
temperature. Her modelling experiments indicate that thawing permafrost
has no thermal effect on climate change, but changes in the active layer do
influence the seasons, with a warmer winter and a cooler summer.

Danielle Kitover examined the thermal role of
permafrost during past climate change by
integrating the VAMPERS model (Vrije Universiteit AMsterdam PErmafrost-Snow) into
iLOVECLIM, an earth system model. VAMPERS
is a 1-D heat conduction model (up to a depth
of 3000 meters) with phase change (frozen to
unfrozen and vice versa), while iLOVECLIM is
a 3-D climate model. The objectives of coupling these two models were 1) to present
permafrost thickness and distribution estimates during both the Last Glacial Maximum
(LGM, about 21 thousand years ago) and the
last deglaciation (21 to 9 thousand years ago),
and 2) to capture the thermal feedback
mechanism(s) of permafrost in a stable
climate (LGM) and during a change in climate
conditions (last deglaciation). The research
was carried out in three distinct phases.

PHASE 1
During the first phase, Kitover developed
the permafrost/frozen soil model: VAMPERS.
It is a 1-D heat conduction model with phase
change. When modeling freezing/thawing
processes, the greatest challenge is captur-

Illustration of project phases 1 to 3.

ing the release or demand of latent heat.
This was resolved by employing a version of
the apparent heat capacity method, initially
introduced by Mottaghy and Rath (2006).
Because the aim was to eventually couple
VAMPERS with an Earth System Model,
Kitover had to ensure that the model was
flexible enough for global application (contrary to the common frozen soil model with
locally parameterized characteristics), but
also efficient enough for modelling over a
millennial time scale. Therefore, VAMPERS
has only a limited number of parameters
to describe the subsurface conditions, i.e.
water content, geothermal heat flux and
thermal conductivity.
To validate VAMPERS as a stand-alone permafrost model, a simulation of the presentday conditions at Barrow (the northernmost
village of Alaska) was performed. The simulated permafrost thickness was approximately
the same as the observed estimate, about
600 m deep. In addition to this first trial
run, a series of sensitivity experiments was
initiated to understand the constraints of
the model. It was found that within a rea-

sonable range of the model parameters, for
example a geothermal heat flux between
40 and 60 mW/m2, the simulated permafrost thickness at steady-state could vary
within a few hundred meters.
Finally, in Phase 1, VAMPERS produced its
first paleoclimate estimates of permafrost
thickness during the LGM and the subsequent
evolution using a transient forcing of air
surface temperatures. Although these experiments were not yet coupled, the overall
results of these simulations provided insight
in how to couple VAMPERS within iLOVECLIM
and this led the research into Phase 2.

PHASE 2
The goal of the second phase was to couple
VAMPERS within iLOVECLIM. It appeared
that a few major enhancements were necessary: a change in VAMPERS’ time step
and the integration of snow layers to allow
for thermal buffering between air and ground
surface temperature. Another enhancement
was the production and integration of
spatially varying maps of two parameters,
geothermal heat flux and porosity.
Particularly for snow layers, Kitover found
that including these enhancements
improved the simulations. This is because
VAMPERS is able to produce a more realistic
surface offset (the difference between
ground and air surface temperature). In
addition, a change in time step allowed
the simulation of the active layer while the
spatially varying maps provided a better
geographical constraint of the porosity
and geothermal heat flux parameters.
Rather than site-specific simulations as in
Phase 1, the VAMPERS model simulated the
present-day permafrost thickness distribution over the Northern Hemisphere. To validate these results, Kitover compared point
measurements (existing hard data) to gridcell-based values (modeled data). The mismatch between observed and modeled
values could subsequently be explained by
factors such as the relatively coarse horizontal grid of the atmospheric component
(ECBilt), misrepresentation of the environmental lapse rate in areas of higher elevation,
and the presence of relict permafrost.
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Phase 2 continued by analyzing one-way
coupling ( ECBilt –> VAMPERS) results for
the LGM time period. Due to the limitations
set by the grid resolution, the model results
yielded only the approximate continuous
distribution of permafrost during the LGM.
Modeled results were compared with the
mapped LGM permafrost distribution from
Vandenberghe et al. (2014). There was generally good agreement with their interpretation to about 55 to 50°N in Asia and on
the Tibetan Plateau. Possible causes for the
mismatched regions (southern Asia, Europe
and North America) were explained by:
(1) the ground surface temperatures were
simply too high; and/or (2) ECBilt-VAMPERS
has difficulty in reproducing permafrost
occurrence above a mean annual ground
surface temperature of 0°C.

PHASE 3
In Phase 3, Kitover analyzed how the
thermal role of permafrost affects climate,
which is the main research question posed
at the start of her research. Upon full
thermal coupling of VAMPERS to ECBilt
(the atmosphere component of the model)
within iLOVECLIM (ECBilt <– –> VAMPERS),
the thermal feedback effect of permafrost
on air surface temperatures was marked

only by a seasonal signal of warming in
winter and cooling in summer. This ±2°C
seasonal effect in the northern latitudes is
seen in both the equilibrium and transient
experiments. In addition, this shift in the
seasonal air surface temperature led to secondary effects in atmospheric circulation
patterns, resulting in an anomalous northerly flow and cooling. Kitover’s original
hypothesis which presumes that degrading
permafrost may serve as a substantial heat
sink or source during major climate change
is, therefore, not supported by these
results. There was also an observed effect
on annual surface air temperatures during
deglaciation, shifting the warming trend
between +0.2 to +0.4°C. However, given
this rather mild effect, it is difficult to separate out other (indirect) possible causes.
Permafrost response was also captured for
the climate transition of the last deglaciation.
It was found that a warming climate does not
necessarily result in permafrost disappearance/thawing, as many changes to the surface landscape complicate this relationship.
Another finding is that the rate of permafrost
thaw and formation of relict permafrost is
related to the initial (equilibrated) thermal
condition of permafrost (i.e. ‘warm’/’cold’)
and the magnitude and rate of climate

change at the surface. The figure on this
page demonstrates this by comparing the
transient results for European Russia (a and
b) against West Siberia (c and d). On the
Russian Plain, a warmer permafrost initially
existed and was able to thaw more rapidly
(higher response) than the colder and
deeper permafrost in eastern Siberia. This
ties in with modern-day concerns about
the effects of current global warming on
permafrost, where most of the response
(thawing/active layer deepening) is seen
in the warmer discontinuous zones.
There are a number of directions in which
Kitover would be interested to take this
research. This includes improving VAMPERS
by introducing the subsurface hydrology
using groundwater modeling and linking
subsurface storage with the modeled active
layer. In addition, it would also be an
improvement to include a top organic layer.
Both of these, she anticipates, would affect
the subsurface thermal dynamics. Another
improvement to VAMPERS would be to
develop transfer functions that can characterize the ground-air temperature relationship based on surface conditions, particularly
the (seasonal) effects of vegetation. In
addition, employing downscaling techniques
could result in a better capture of the local-

a) Depiction of modeled transient permafrost thickness for the European Russian plain, b) Temperature depth profiles for European Russian plain,
c) Depiction of modeled transient permafrost thickness for West Siberia, and d) Temperature depth profiles for West Siberia
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For VAMPERS, modeling the positive feedback of increased atmospheric carbon from
thawing permafrost (one of the more popular points of interest within the scientific
community) would require linking in with
the carbon cycling module of iLOVECLIM.
In the simplest approach, an initial estimate
of the stored permafrost carbon would be
needed, followed by calculation of carbon
flux release corresponding with permafrost
degradation and thawing, in turn affecting
the atmospheric carbon concentration.
Danielle C. Kitover
D.C. Kitover. Integrating permafrost within an Earth system
Model: Simulation experiments for the LGM and last deglaciation.
PhD supervisors: prof. dr. J.F. Vandenberghe, prof. dr. H. Renssen,
prof. dr. R.T. van Balen.
PhD conferral: April 25, 2016

Simulated permafrost thickness distribution for the Last Glacial Maximum using iLOVECLIM. Also shown is
the ice sheet as represented in iLOVECLIM, the most southern permafrost limit (bold red line) of the Last
Permafrost Maximum (LPM) according to Vandenberghe et al. (2014) and the modern-day continuous
permafrost extent (black hatched area) from Brown et al. (2014). Cont. = Continuous; PF = permafrost.

ly varying landscape parameters. Perhaps
the most immediate coupling needed for
further integration of VAMPERS into iLOVE-

CLIM is to link the subsurface through
perennial ice cover such as ice sheets and
glaciers to the surface air temperatures.

References
Mottaghy, D. and Rath, V. 2006. Latent heat effects in subsurface
heat transport modelling and their impact on palaeotemperature
reconstructions. Geophysical Journal International 164 : 236-245.
DOI: 10.1111/j.1365-246x.2005.02843.x
Vandenberghe, J., French, H., Gorbunov, A., Marchenko, S.,
Velichko, A., Jin, H., Cui, Z., Zhang, T. and Wan, X. 2014. The Last
Permafrost Maximum (LPM) map of the Northern Hemisphere:
permafrost extent and mean annual air temperatures, 25-17 ka
BP. Boreas 43 : 652-666. DOI: 10.1111/bor.12070
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Supercontinents, whence and whither
During Earth’s geological history, continents have drifted over the Earth
surface driven by Plate Tectonics. Tectonics describes the Earth’s solid outer
shell as rigid lithospheric plates that interact along discrete convergent
boundaries (e.g. Japan subduction zone), divergent (mid-Atlantic Ridge)
or transform (St Andreas fault).

At present, many researchers think that
Plate Tectonics tends to amalgamate all
continental masses into very large scale
continents usually called ‘supercontinents’
only to break them up again in (quasi) periodic cycles. Studying these supercontinent
cycles is likely the most challenging task in
tectonics. We certainly know of the existence of the supercontinent Pangea, that
formed 320 million years ago (Ma), we have
some confidence in Rodinia (1000 Ma) and
only a few clues of the existence of other
supercontinents further in the past. Information of such old extreme tectonic events
are scarce, fragmentary and scattered along
the globe. And the older they are, the more
challenging its research.
But the biggest deal with the formation of
supercontinents is that they are thought
to be single plates. There are significant
differences between connected landmasses
and super-plates. Today’s Earth shows the
continents of Europe, Asia, America and
Africa as connected landmasses. This interconnected continent comprises four large
plates (Eurasia, Africa, North and South
America) and many minor plates. There are
strong interactions between the plates and
the mantle underneath, but still they are
different, although connected, landmasses.
In contrast, a single continental super-plate,
like current reconstructions of Rodinia or
Pangea have no inner boundaries nor internal lithosphere-mantle interactions. In
the case of single super-plates, plate interactions only happen along its (outside)
plate boundaries, far away from the stable
plate and continental core. The existence of
super-plates is interpreted to cause a profound effect on the evolution of the Earth’s
interior and surface: the land-sea distribution changes, and hence the global hydrosphere, climate and life. The geological
record, including the endowments of natural resources, is largely controlled by these
cycles.
Pangea, the most recent supercontinent,
provides our best opportunity to evaluate
supercontinent assembly and dispersal: the

role of opening and closing oceans, the
long term interactions between lithosphere
and the deep Earth, mountain building, and
its role in the evolution of the hydro- and
biosphere. Tectonic reconstructions
assume Pangea to be a single and stable
super-plate from 320 to 200 My comprising
an absolute minimum of 25% of Earth’s
surface.
I have made however an observation contradicting the hypothesis of a Pangean
super-plate. The paleomagnetic database
shows important vertical axis rotations that
would predict over 1500 kilometers of
shortening and extension, an event that is
not easily explained by the geological
reconstruction of Pangea as a super plate.
This dataset implies buckling of a large area
within an allegedly stable super tectonic
plate around vertical axes. Such movement,
by necessity, would involve many geological

processes such as intra-continental subduction, delamination, rifting and strikeslip motion, challenging one of the main
assumptions in plate tectonics, plate rigidity. This tectonic event is coeval with the
development of globally distributed basins
(e.g. the American and European Permian
Basins, Karoo basins, North Sea basin) during Late Carboniferous and Permian times.
To put in perspective: there is geological
evidence missing of an area of deformation
(either shortening or extension) that corresponds with the distance in a straight line
from Barcelona to Berlin, and an area with a
minimum size of Australia. All of this happened in the core of a putative single
super-plate. This questions the hypothesis
of Pangea being a rigid single super-plate
and with it, the supercontinent cycle. However, there are many more conundrums to
answer at this point. There is a large need
of new and better quality data. And on top
of everything there is a crucial need of
unbiased and out of the box interpretations
of the new datasets.
Daniel Pastor-Galán
Post-doc Fort Hoofddijk, Universiteit Utrecht

Daniel Pastor-Galán, sitting at Pangea’s throne in Southern Ireland.
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Zuurstof in de oceanen 2,4 miljard jaar geleden
Tijdens de driedaagse excursie naar de Ardennen aan het begin van mijn
opleiding Aardwetenschappen aan de UU kwam ik voor het eerst bewust in
aanraking met ‘oud’ gesteente – uit het vroege Paleozoïcum – afgezet in een
tijdperk waarin de wereld er totaal anders uitzag dan nu. De interesse voor
die mysterieuze wereld bleef en daarom koos ik als onderwerp voor mijn
afstudeeronderzoek een nog veel vroegere periode uit de geschiedenis van
de aarde, namelijk het Precambrium.
Tussen de 2,45 en 2,22 miljard jaar geleden
vond de Great Oxygenation Event (GOE)
plaats, een periode waarin de atmosfeer
voor het eerst zuurstof begon te bevatten
als gevolg van de evolutie van fotosynthese.
Het doel van mijn onderzoek was om aan
de hand van stabiele ijzerisotopen in zeeafzettingen uit die tijd iets te kunnen zeggen over het verloop en de omvang van het
zuurstofgehalte in de oceanen. Tot op de
dag van vandaag is daarover weinig bekend;
afzettingen van na de GOE suggereren dat
de zeeën nog lange tijd anoxisch zijn gebleven, hoewel de (paradoxaal genoeg) in de
zee levende cyanobacteriën in de eerste
plaats verantwoordelijk waren voor de
zuurstofproductie.
Het gesteente dat ik heb onderzocht komt
uit een boorkern afkomstig uit de ZuidAfrikaanse Kalahari-woestijn. Ik heb gekeken
naar een circa 3 meter dik interval rondom
het contact tussen de Ongeluk Formatie,
een honderden meters dikke extrusieve
lava, en de daaropvolgende Hotazel Formatie, een ijzerrijk sedimentair pakket van
rond de 100–150 meter dik (zie poster voor
de schematische log). Dit deel van de stratigrafie was nooit eerder goed bestudeerd,
omdat het op landsecties vaak erg verweerd
is; in deze boorkern was voor het eerst
goed het ‘verse’ gesteente te zien.
De Hotazel Fm. (circa 2,4 miljard jaar oud)
bestaat voornamelijk uit ijzer- en mangaanrijke chemische sedimenten die zijn afgezet
in het Transvaal-bekken, een Neoarcheïsche
en Paleoproterozoïsche zee die aan de randen lag van het oeroude continent Kaapvaal.
Alhoewel ijzerrijke chemisch-sedimentaire
gesteentes veel voorkomen in het Precambrium – met name de Banded Iron Formations
zijn beroemd – is de Hotazel Fm. uniek in
de zin dat haar stratigrafie bestaat uit drie
cycli: van magnetiet-, naar hematiet-, naar
mangaan(carbonaat)rijke ijzerformatie. De
mangaanrijke lagen zijn enkele meters dik
en bestaan maar liefst voor veertig procent
of meer uit enkel dat element. Het gehele
gebied waarin de Hotazel voorkomt, de

Kalahari Manganese Field, is dan ook
’s werelds nummer één wat betreft de
export van mangaanerts.
In 2010 publiceerden Tsikos en zijn team
een artikel waarin ze ijzerisotopenwaardes
van verscheidene plekken in de Hotazel Fm.
presenteerden. In alle gesteentemonsters,
en in het bijzonder in de monsters uit de
hematiet- en mangaanrijke lagen, vonden ze
zeer negatieve δ56Fe-waarden (tot -2,4 ‰),
wat betekent dat samples relatief meer 54Fe
dan 56Fe bevatten. Normaliter levert de
oxidatie van opgelost Fe2+ (wat tijdens die
periode in grote hoeveelheden aanwezig
moet zijn geweest in de zeeën) en de vorming
van ijzer(III)oxyhydroxides (de voorgangers
van hematiet) positieve δ56Fe-waardes op.
Met andere woorden, hematiet zou normaal gesproken een δ56Fe moeten hebben
van circa +1 ‰. Omdat dit wel het geval is
lager in de stratigrafie van het Transvaalbekken (in de Kuruman en Griquatown
BIFs), maar de Hotazel Fm. juist hele negatieve δ56Fe-waardes omvat, concludeerden
Tsikos et al. (2010) dat dit het effect moet
zijn geweest van Rayleigh-fractionatie (de
verarming of verrijking van een isotoop als
dat element overgaat van de vloeistof- naar
de gasfase
of andersom), en daarmee bewijs vormend
voor een dramatische toename in het zuurstofgehalte van het Transvaal-bekken in de
aanloop naar de GOE. Door langdurige productie van zuurstof in de bovenste lagen
van de zee (door middel van fotosynthese),
werd een groot deel van het reservoir aan
opgelost Fe2+ geoxideerd en vervolgens aan
het bassin onttrokken, waarbij preferentieel
meer 56Fe werd meegenomen. De negatieve
δ56Fe-waardes in de sedimenten van de
Hotazel zouden dus precipitatie van ‘het
laatst overgebleven ijzer’ uit een 56Fe-arm,
overgebleven reservoir moeten vertegenwoordigen. Het neerslaan van de buiten
gewoon grote hoeveelheden aan mangaan
gebeurde vervolgens in de ondiepste delen
van de oceaan, waar zowat al het Fe2+ was

4e jaars veldwerk in het Sorbasbekken (Zuid
oost-Spanje).

verwijderd door eerdere oxidatie, en Mn2+
dus de volgende kandidaat op de redox
ladder werd.
Zoals op de poster te zien is, heb ik in mijn
boorkerngedeelte van Hotazel enkel negatieve δ56Fe-waardes gevonden. Het feit
dat ze minder negatief zijn dan hogerop
in de stratigrafie betekent dat dit interval
perfect aansluit bij de theorie van de
Rayleigh-fractionatie. Bovendien vond ik
extreem negatieve waardes in de Ongeluk
lava, namelijk δ56Fe ≈ -0.7 ‰. Omdat
normaliter vulkanische gesteentes waardes
hebben van rond de +0.13 ‰, kan dit
alleen beteken dat de er tijdens en na
extrusie van de lava in de ondiepe delen
van het Transvaal-bekken omvangrijke
hydrothermale circulatie plaatsvond met
zuurstofrijk zeewater. Hieruit concludeer
ik dat rond de 2,4 miljard jaar geleden de
zuurstofproductie in het Transvaal-bekken
dermate hoog was dat dit wellicht heeft
meegeholpen aan de totstandkoming van
de GOE.
Margriet Lantink
Master student Universiteit Utrecht
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Monitoring vegetation height of floodplain
vegetation with an unmanned aerial vehicle
River floodplains are important for hydrodynamics, ecology and socioeconomics. Hydrodynamic aspects include flood conveyance and flood
hazard reduction, ecological aspects include habitat and habitat connectivity.
Sand mining, recreation and housing represent some of the socio-economic
aspects. However, at the moment there is no comprehensive multi-spatial
scale and multi-temporal scale classification that can be used to monitor
these river floodplain functions. For my PhD research I aim to develop such
a scheme using remote-sensing data. For example, the study presented on
the poster used photographs taken from an Unmanned Aerial Vehicle – also
known as a drone.

Classification problems

Vertical accuracy

The different functions of floodplains might
compete with each other, such as water
storage during peak discharge and ecological
value. Over the last two decades restoration
projects of floodplain ecology have resulted
in a more natural and heterogeneous floodplain vegetation. This enhanced the ecological value and biodiversity of the floodplains,
but developing natural vegetation results
in an increasing hydraulic roughness which
leads to higher flood water levels during
peak discharges in the river. Moreover, due
to vegetation development and succession,
both ecological and hydraulic characteristics
of the floodplain change more rapidly over
time. To document and evaluate these
floodplain characteristics and associated
functioning, monitoring of floodplain vegetation has become essential.
However, using the current classification
methods of airborne surveys, this accuracy
remains low for grassland and herbaceous
vegetation, due to the spectral and structural
similarity of these low vegetation types.
Until now vegetation classification has
mainly been performed with single epoch
datasets. The increased availability of
Unmanned Aerial Vehicles (UAV) allows the
low-cost production of high-resolution
orthophotos and digital surface models
(DSMs). Multi-temporal imagery may reveal
new possibilities to identify vegetation-type
specific seasonal or year-to-year changes,
and may be used as input for an improved
classification methodology. Therefore,
the aim of the study presented on the
poster was to evaluate the performance
of multi-temporal, high-spatial-resolution
UAV imagery for analysing temporal height
profiles of grassland and herbaceous vegetation in floodplains.

An embanked 116 ha Breemwaard floodplain
in the Netherlands was selected as study area.
Within the area 28 field plots (15 x 15 m2) with
different types and structures of low vegetation were selected. During field surveys,
the average height (Hv) of the vegetation in
the plots was measured six times, at time
intervals of 1.5–2 months. During each field
survey, the entire study area was recorded
with UAV true-colour and false-colour
imagery at 5-cm resolution. The true-colour
UAV images were used to create a DSM of
the study area for each survey. For each
plot the average height and 95th percentile
from the normalized DSMs (nDSM) and the
height of the vegetation in the field were
compared. Normalization was carried out
using the DSM of February 2015, the winter
season.
The results show a similar temporal trend
of nDSM height over the growing season as
the trend observed in the field. Moreover,
Hv can be observed from the nDSM height
in summer conditions via linear regression
(RMSE = 30–40 cm, R2 = 0.53–0.81). Thus,
the vertical accuracy of UAV remotely sensed
nDSMs is high enough to obtain temporal
height profiles of the low vegetation during
leaf-on conditions, but it is not suited to
predict actual vegetation height at 10 cm
scale. During winter conditions, the height
of the upper vegetation layer can often not
be derived from the UAV imagery and is
underestimated, most likely due to the effect
of low leaf area, which decreases visibility
on stereoscopic airborne imagery.
The normalisation with the February DSM is
likely to introduce some errors, because in
winter there is still senescent vegetation
present, which obstructs the observation of
the actual ground surface. To estimate this

Wimala measuring vegetation height and
diameter in the field.

error the February 2015 DSM can be normalized with the digital elevation model
(DEM) of February 2015 obtained with LiDAR.
This will be studied in the near future.
I look forward to use these results of multitemporal vegetation height data as additional information during the next step of
my research, which will be the classification
of vegetation at the spatial scale of a typical
Dutch floodplain.
Wimala van Iersel
Promovenda Floodplain
Monitoring, Universiteit Utrecht
NWO-STW project ‘RiverCare’
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boekbespreking

agenda
9-11 juni 2016
Excursie van de Sedimentologische
Kring naar de Boulonnais, Frankrijk.
Informatie: https://sites.google.
com/site/sedikring/

http://www.delftsummerschool.citg.
tudelft.nl/

22-23 juli 2016

A Geologist’s Life in the ‘Tristes
Tropiques’ en A Geologist’s Life in
Seven Emerald Isles • E. Bon. 2015
• pp 594 en 428 • ISBN 9789462036406 en -9223 • Boekenbent
Uitgevers • Euro 19.95 per deel.

Mijnbouwexcursie ‘Mining and
Subsidence’. Informatie:
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringmijnbouw.html

Ewoud Bon is een UVA-geoloog die in
de jaren 60 en 70 voor de Billiton in
Brazilië en Indonesië naar tin zocht.

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

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

Veldgeoloog in Brazilië en Indonesië;
In notitieboekjes beschreef hij zijn
werkzaamheden, omgeving, collega’s,
lokale bevolking en schreef hij over
cassiteriet in sedimenten. De uitgewerkte aantekeningen, vertaald naar
het Engels, met eigen schetsen en
foto’s zijn uitgeven in twee boeken.
Geen wilde avonturen met prachtige
volzinnen, maar het dagelijks leven
van een geoloog in het oerwoud en

23 juli 2016
16-19 juni 2016
PGK-excursie naar Baie du Mont
St. Michel, Bretagne en Normandië.
Informatie: http://www.pgknet.nl/
#2398

Bezoekdag aan het Van der Lijn
reservaat, georganiseerd door de
NGV (Nederlandse Geologen Vereniging). Informatie: http://www.geologienederland.nl/70-jaar-ngv.html

20-26 juni 2016

Augustus 2016

ICOP 2016 – XI International Conference on Permafrost. Potsdam, Duitsland. Informatie: www.icop2016.org

Winterswijk excursie. http://
www.paleobiologischekring.org

4–7 september 2016
Juli 2016
Geologische stadswandeling in Haarlem. http://www.paleobiologische
kring.org

ECSA 56 – Coastal systems in transition.
Bremen, Duitsland. Informatie:
http://www.estuarinecoastal
conference.com

2-7 juli 2016

13 september 2016

Tom Reijers en Leo Minnigh organiseren een 6-daagse landschappelijkcultureel-geologisch-historische
excursie naar Maestrazgo, NW-Spanje.
Reisprogramma en boekingsformulieren op www.fstravel.nl/reizen.
Info: Tom Reijers, tjareijers@hetnet.nl.

GAIA-netwerkdiner in Den Haag.
Informatie: http://www.gaianetwerk.nl/

8 juli 2016

25 september – 1 oktober 2016

Tweede Nationaal Congres Bodemenergie, Koningsbergergebouw,
Universiteit Utrecht. Informatie:
http://www.nationaalcongres
bodemenergie.nl/

PGK-excursie naar Marokko. Informatie:
http://www.pgknet.nl/#2398

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

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

11–15 juli 2016
4th Delft Summer School ‘Gas and
Solvent Enhanced Oil Recovery’.
Department of Geoscience and Engineering, Delft, The Netherlands. Info:

18 november 2016
Herfstsymposium Ingeo-kring. Informatie: http://www.ingeokring.nl/
pages/news.php

personalia
Nieuwe leden

Verhuisd

Drs. A.E. Bouma
Dr. L.H. Cammeraat
F.M.S.A. Kirkels MSc

Drs. S. Castelein
Drs. O. Peijters
Drs. P.D. Thoenes
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ingezonden brief
Geachte redactie,
Toen ik de omslag van de Geo.brief
van mei 2016 zag, kwamen ogenblikkelijk slechte herinneringen bij
mij boven. Nieuwsgierig zocht ik
de bij de omslagfoto horende tekst.
Daarin las ik onder andere: “De
prachtige omgeving heeft vele mensen geïnspireerd. Zo hebben onder
andere (sic) Ernest Hemingway en
Orson Welles lofbetuigingen aan
Ronda opgenomen in hun boeken.”
Ik kan me geen lofbetuigingen van
Ernest Hemingway over het inderdaad
prachtige Ronda herinneren, maar
wel staat Hoofdstuk 10 van zijn For
Whom the Bell Tolls in mijn geheugen
gegrift. Hemingway beschrijft hierin
hoe dronken leden van de anarchistische partij, vooral boeren, en uit
Málaga afkomstige lieden van laag
allooi in juli 1936 de macht overnamen
en de burgemeester, priester en
tientallen mannelijke leden van het
establishment met dorsvlegels, sikkels
en houten hooivorken hebben afgeslacht. De slachtoffers moesten één
voor één tussen twee rijen van deze
dronken mannen doorlopen en werden, als ze al niet gedood waren
voordat ze de rand van de kloof hadden bereikt, soms nog levend in de
afgrond geworpen. Dat duurde velen
echter te lang. De menigte drong
het stadhuis binnen en slachtte daar
de overgebleven gevangenen af.
Zo schijnen meer dan 500 mannen
vermoord te zijn; de priesters als
eersten. Het nu tot een prachtige
Parador verbouwde stadhuis is het
beige geschilderde gebouw linksmidden op de omslagfoto.

Twee maanden later werd het stadje
door fascistische troepen veroverd.
Zij namen minstens even vreselijk
wraak en schijnen bijna het dubbele
aantal mensen vermoord te hebben
en een deel van de lijken eveneens
in de kloof te hebben gegooid. De
slachtoffers van deze gruwelijke
massamoorden ondergingen hetzelfde lot als de bij de stierengevechten
gedode paarden, die zo aan de
meestal boven de stad zwevende
roofvogels werden gevoerd (Hemingway, Death in the Afternoon). Een
groot deel van de 15.000 inwoners
ontvluchtte het stadje. Niets in Ronda
herinnert tegenwoordig aan deze vreselijke gebeurtenissen; zelfs niet het
kleinste gedenksteentje of -plaatje.
Ik heb in mijn studententijd (Universiteit Leiden) zes zomers in Cantabrië
doorgebracht en tot drie jaar geleden
heb ik ruim 11 jaar in de provincie
Granada gewoond. Nergens zie je ook
maar het kleinste gedenkteken. Misschien ook wel beter. In Piedrafita de
Babia (León) picknickten we tijdens
onze karteringen in de jaren zestig dikwijls aan de oever van het riviertje de
Sil. Precies daar werd in 2001 het eerste massagraf uit de Spaanse Burgeroorlog bloot gelegd (37 personen).
Wellicht vinden de vele in Spaanse
geschiedenis geïnteresseerde lezers
van Geo.brief deze aanvulling weliswaar niet prettig, maar wel boeiend
om te lezen.
Met vriendelijke groet,
Wim van den Bosch

internet
vijftig jaar geleden
de zee. De klamme jungle met vliegen,
muggen en mieren. jeuk, infecties,
malaria. Bon reisde veel. Met de
boorploeg te voet over Braziliaanse
exploratielijnen, per auto of vracht
wagen over onmogelijk slechte
wegen en bruggen.
Het zoeken naar en mijnen van
tinertsen was belangrijk voor Billiton
nadat de concessie op het eiland
Billiton (nu Belitung) in de vijftiger
jaren aan de Indonesische staat was
overgedragen. Op zoek naar Tertiaire
geulen met aangerijkt tin, pionierde
de maatschappij toen met ondiepe
seismiek. Na interpretatie van de
sonogrammen boorden mobiele platforms of pontons de gunstige gebieden. Bon beschreef de monsters; hij
was een vakkundig geoloog, kende de
kneepjes van het landmeten en
boren en was thuis op zee. Ver voor
de tijd van GPS wist hij met theodo-

liet of sextant posities op land en
op zee te bepalen.
Vooral het Brazilië-boek is boeiend
omdat het Bons eerste project was
en hij nog onbevangen alles aanpakte. Uitputting en boorbeschrijvingen
krijgen soms de overhand in het
Indonesië-boek. Daar groeide Bons
ergernis over de achteloosheid waarmee Den Haag het personeel onder
povere omstandigheden hun veldwerk liet doen.
Tot slot zou een persoonsregister,
met alle namen die in de boeken
voorbij komen, handig zijn. Veel
KNGMG-leden kunnen zo collega’s,
familie of bekenden opsporen.
Misschien kan die lijst opgenomen
worden als bijlage in het derde, nog
te publiceren deel van deze prachtige
trilogie?
Bert Manders, CGG

KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam:
http://www.uva.nl/disciplines/aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Technical Geoscience TU Delft: http://www.citg.tudelft.nl
Aardwetenschappen WUR: Bachelor Bodem, Water, Atmosfeer: www.bbw.wur.nl
Aardwetenschappen WUR: Master Earth and Environment: www.mee.wur.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-geochron.nl
GAIA: http://www.gaia-netwerk.nl
Geochemische Kring: http://www.kncv.nl/
Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.ingeokring.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Paleobiologische Kring: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Sedimentologische Kring: http://sedi.kring.googlepages.com/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: http://www.mv.tudelft.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): http://www.svgaos.nl
Studievereniging GeoVUsie (VU): http://geovusie.nl
Studievereniging UAV (Utrecht): www.uavonline.nl
INQUA Nederland committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Integrated Ocean Drilling Programme: http://www.iodp.org/
ICDP – International Continental Scientific Drilling Program:
www.icdp-online.org/home
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV): www.bodems.nl
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologienederland.nl
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: http://www.gea-geologie.nl/
De Ondergrondse (geo-engineering, Delft): http://ondergrondse.tudelft.nl/
Digitale geo-tijdschriften: www.natuurtijdschriften.nl
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De Danakil laagvlakte ligt in het noordoosten van Ethiopië, binnen de Afar-driehoek, en maakt deel uit van de Oost-Afrikaanse riftvallei. Het gebied is een
van de laagste en heetste plekken op aarde, met temperaturen die overdag boven de 50°C kunnen uitkomen. Vanwege de ligging in een tektonisch actieve
regio zijn er ettelijke actieve vulkanen in deze laagvlakte. Een van hen, de basaltische schildvulkaan Erta Ale, vertoont al meer dan honderd jaar continu
een actief lavameer in zijn krater. Op deze foto het kratermeer van de vulkaan Dallol, dat voor een groot deel uit kokend zwavelzuur bestaat en opvalt door
zijn vele kleurrijke mineraalafzettingen, waaronder elementair zwavel. | Dit is een uitsnede uit een van de winnende foto’s (zie hierboven) van de fotowedstrijd van
NAC 2016. Hij is in 2014 genomen door Anne Roepert (promovenda bij de Universiteit Utrecht) in Dallol, Noord-Ethiopië.

