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van het bestuur

Twee jaar geleden onthulde pale-
ontoloog Anne Schulp tijdens de 
KNGMG-Staringlezing grootse plan-
nen. Het Naturalis Biodiversity  
Center in Leiden zou gastheer wor-
den van zijn eigen Tyrannosaurus 
rex, een meer dan 66,4 miljoen 
jaar oud skelet. De fossiele resten 
werden in opdracht van Naturalis in 
twee weken uitgegraven in Montana, 
en vervolgens geprepareerd in 
samenwerking met het Black Hills 
Institute of Geological Research. 
Grootschalige sponsoractiviteiten 
zijn gestart en afgerond, waaronder 
de crowdfunding-actie het ‘tientje 
voor T. rex’ (http://tientjevoortrex.
naturalis.nl): voor 5 miljoen euro  
is het fossiel door Naturalis aan-
gekocht. Met enthousiasmerende 
ondersteuning van de bij jong en 
oud bekende bioloog Freek Vonk 
en van Anne Schulp heeft Albert 
Heijn deze zomer de dinoverzamel-
lust van de Nederlandse jeugd 
geprikkeld. Ik heb daar met veel 
plezier aan meegedaan: m’n album 
is bijna vol; niet deelnemen aan een 

Driehonderd botjes op de Beestenmarkt

Europees voetbalkampioenschap 
heeft zo z’n voordelen. De marke-
tingmachine draait momenteel op 
volle toeren. De pluche T. rex knuf-
felvariant is nog steeds te bestellen.
Het Leidse feest T. rex in Town is 
van start gegaan, te beginnen met 
de groots gevierde aankomst in 
haar nieuwe stad op de Beesten-
markt. Over de positie van het 
frame waarin de 300 zorgvuldig uit 
de Hell Creek Formatie opgegraven 
botjes worden opgesteld is duide-
lijk nagedacht: een confronterende 
aanvalshouding, geflankeerd door 
wat Triceratopsen, plantenetende 
dinosauriërs, die ook in het late 
Krijt leefden in het gebied van het 
huidige Montana. De T. rex, roep-
naam Trix, mag dan wat minder 
compleet zijn dan haar collega’s 
Stan en Sue: ze is veel mooier. De 
compleet ontbrekende linkerpoot 
is natuurgetrouw nagemaakt met 
een 3D-printer. Trix heeft een kunst - 
gebit met afgietsels van afschrik-
wekkende dolktanden van andere 
T. rex-vondsten. 

Trix is vanaf 10 september geduren-
de negen maanden – theatraal 
belicht – te bewonderen in het Pest -
-huis (het huidige entreegebouw 
van Naturalis). Daarna gaat ze als 
een popster op tournee waar de 
hippie-band Tyrannosaurus rex uit 
de jaren 70 jaloers op zou zijn 
geweest. Voor een bezoek zal je  
via de fraaie website je bezoektijd 
moeten boeken, alsof het Van 
Gogh of Mona Lisa betreft. Tijdens 
Trix’ rondreis bereidt Naturalis zich 
voor om een definitief passend 

thuis te creëren: in het nieuwe 
museum komt een ereplaats voor 
de T. rex.
De media-aandacht doet de belang - 
stelling voor aardwetenschappen 
goed. Onze KNGMG-leden Anne 
Schulp en Pim Kaskes laten het 
publiek zien in welke omgeving 
T-rexen leefden en waarom Trix zo 
onaangetast bleef, “in perfect 
cadeaupapier”, aldus Pim Kaskes  
in de NRC wetenschapsbijlage van 
27 augustus. Kaskes vertelt het 
grote verhaal, de geologische con-
text, dat zo vaak wordt vergeten 
door sommige paleontologen: „Trix 
stierf aan de oever van een rivier. 
Aaseters hebben aan haar geknab-
beld totdat haar karkas werd mee-
gesleurd in een enorme overstro-
ming. Het water brak door een 
oeverwal, en Trix spoelde een zij-
arm in. Daar raakte ze bedolven 
onder het zand.”
Onlangs bezocht ik het prachtige 
American Museum of Natural Histo-
ry in New York waar ‘s werelds 
grootste collectie dinosauriërfossielen 
te vinden is. Een hele zaal gewijd aan 
vleesetende dinosauriërs, waaronder 
de T. rex. In de volgende zaal een 
verrassende film waar de zwoele 
stem van Meryl Streep het geologi-
sche levensverhaal vertelt, geïllus-
treerd met prachtige natuurbeel-
den. Geologie in een modern jasje 
verteld door de rich and famous: 
misschien een idee voor Naturalis? 

Ik ga het kaartje voor mijn bezoek 
aan de tentoonstelling T. rex in 
Town nú reserveren op https:// 
t-rex.naturalis.nl/Bezoekersinfo/
default.aspx .

Lucia van Geuns

In deze houding is T. rex in Leiden te bewonderen.

Geachte KNGMG-lid,

Zoals u wellicht heeft gelezen in  
Geo.brief 4 of in uw e-mail gaat  
de opbouw van de ledenbijdrage  
veranderen.
Vanaf volgend jaar wordt uitgegaan 
van een basislidmaatschap en een 
optionele keuze voor het toezenden 
van de Geo.brief en/of Netherlands 
Journal of Geosciences (NJG) per post. 
Het basis lidmaatschap geeft u tevens 
online toegang tot de Geo.brief en 
Netherlands Journal of Geosciences 
(NJG). Het gedifferentieerd lidmaat-
schap omvat drie categorieën basis-

lidmaatschap met elk twee keuze-
mogelijkheden. Dus mocht u de 
komende jaren de Geo.brief en/of 
het NJG per post willen ontvangen 
dan betaalt u respectievelijk h 10 en 
h 5 extra naast uw basislidmaat-
schap. 
Mogelijk heeft u op dit moment een 
lidmaatschap dat niet in een van de 
bovenstaande categorieën valt, bij-
voorbeeld als belangstellend lid; al 
deze vormen van lidmaatschap zullen 
overgezet worden naar het ‘gewoon’ 
lidmaatschap (Ereleden en Penning-
dragers uitgezonderd). De hogere  
lidmaatschapskosten die hier uit 

van de penningmeester

Basislidmaatschap

Geo.brief+NJG online

+ Geo.brief  

per post

+ NJG  

per post

Gewoon leden h 65 h 10 h 5

Promovendi h 35 h 10 h 5

Studenten h 10 h 10 h 5

Differentiatie lidmaatschapskosten
voortvloeien zijn dan beter in lijn 
met de werkelijke kosten.
Deze wijziging in opbouw van de 
contributie gaat in per 1 januari 2017.
U kunt uw keuzes voor komend 
kalenderjaar per e-mail of per post 
kenbaar maken tot 1 november 2016. 
Wijzigingen in keuzes die op een 
later tijdstip binnenkomen, zullen in 
principe gelden voor het daaropvol-
gende lidmaatschapsjaar. Indien wij 
van u geen keuze ontvangen, gaan 
wij ervan uit dat u zowel de Geo.brief 
als het NJG per post wilt blijven  
ontvangen.

Els Ufkes

Penningmeester KNGMG

treasurer@kngmg.nl

Mocht u geen e-mail hebben  
gekregen, dan ontvangen wij graag 
tevens een (ander) e-mailadres 
t.b.v. toekomstige mailings.

A
fbeelding: N

aturalis Biodiversity Center

mailto:treasurer@kngmg.nl
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Staringlezing 2016 -  
Vooraankondiging
De jaarlijkse KNGMG Staringlezing wordt gehouden op woensdag 9 november 
2016 bij KIVI, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag. Vanaf 16.30 uur is er 
koffie en thee. De lezing begint om 17.00 uur; na afloop is er een borrel.

De lezing zal worden gegeven door Professor Henrik Svensen, geologie research 
professor aan de Universiteit van Oslo. Prof. Svensen is gespecialiseerd in ‘Large 
Igneous Provinces’ en hun relatie met geologische processen in sedimentaire 
bekkens. Zijn research omvat de Noord-Atlantische Margin, de Karoo in Zuid-
Afrika en Oost-Siberië (Siberian traps). Zijn research, gebaseerd op uitgebreid 
veldwerk en op data van de olie- en gasindustrie, laat de invloed zien van de 
ontwikkeling van sedimentaire bekkens op klimaatsveranderingen, maar ook 
op belangrijke aspecten van hydrocarbon-systemen in deze bekkens. 

Verdere informatie zal nog volgen via e-mail, website en post.

kngmg

Begin van dit jaar is het vijf jaar 
geleden dat ik hoofdredacteur van de 
Geo.brief werd. Een mooie periode 
waaraan ik met plezier terugdenk. 
Vijf is een mooi getal en voor mij 
een goed moment om het stokje 
over te dragen. Ik heb het werk voor 
de Geo.brief altijd met plezier gedaan. 
Het gaf me de kans om te zien waar 
aardwetenschappelijk Nederland mee 
bezig is en wat de beoefenaars van 
ons vak drijft. Als zeer positief heb ik 
ervaren dat leden en niet-leden van 
het Genootschap vrijwel altijd bereid 
zijn om mee te werken aan een bij-
drage. Natuurlijk heb ik het in die vijf 
jaar niet alleen gedaan. We beschikken 
over een enthousiast en goed samen- 
werkend redactieteam dat goede 
ideeën voortbrengt en ook in staat  
is om, soms op de valreep, een mooi 
issue te produceren. Gelukkig heb ik 
een werkgever die positief tegenover 
het KNGMG staat en dat heeft mijn 

van de redactie

taak als hoofdredacteur een stuk 
makkelijker gemaakt. 
In de afgelopen vijf jaar heb ik het 
Genootschap een stuk beter leren 
kennen. Onze rubrieken proberen 
een doorsnede van activiteiten te 
laten zien. Zelf vind ik de promotie-
stukjes erg leuk en hopelijk laten ze 
goed zien wat de nieuwe ontwikke-
lingen zijn. Jammer is dat er veel 
meer promoties per jaar zijn dan we 
in de Geo.brief kunnen publiceren. 
Nu we geleidelijk aan meer digitaal 
nieuws op onze website gaan zetten, 
is het misschien een hint om ruim 
baan aan die vorm van informatie te 
geven. De gesprekken die we met de 
oudere generatie dragers van de Van 
Waterschoot Van der Grachtpenning 
hebben gepubliceerd vond ik zeer  
de moeite waard: met enige afstand 
terugkijken op loopbaan en ontwik-
kelingen van het vak. Wel is het me 
opgevallen dat veel prachtig onder-

Wisseling van de wacht

zoek wordt uitgevoerd in vaak maar 
zeer kleine expertisegroepen. Hoe 
lang dat levensvatbaar is weet ik 
niet, maar het lijkt me een punt van 
zorg voor de toekomst. De rubrieken 
Zaken over Zee en De Ontsluiting 
vond ik altijd boeiend en de meeste 
auteurs waren zeer positief. Als 
redactie hebben we het gevoel dat 
ons werk gewaardeerd wordt en daar 
zijn we zeer verguld mee. Toch kan  
ik het niet laten om de lezers aan te 
moedigen veel kopij en mooie foto’s 
naar de redactie te blijven sturen. 
Die hebben we echt nodig om een 
mooie Geo.brief te blijven maken.

Tijden veranderen en ook het bestuur 
denkt na over nieuwe wegen en 
nieuwe activiteiten om vakgenoten 
te bereiken. Een digitale nieuwsbrief 
naast de Geo.brief is een van de 
ideeën. We weten dat veel leden – 
ook jongeren – graag een papieren 
Geo.brief ontvangen. Het gedifferen-
tieerd lidmaatschap (NJG en Geo.brief 
wel of niet op papier) geeft de leden 
keuze. Maar vergist u zich niet, een 
bijvoorbeeld tweewekelijkse, digitale 
nieuwsbrief vereist veel meer dyna-
miek dan de Geo.brief met zijn acht 
nummers en dus meer inzet van 
redactie en bijdragen van derden. 
Voor een relatief kleine club als het 
KNGMG zal het een hele uitdaging 
zijn om dat in goede banen te leiden.

Ik kijk met voldoening terug op mijn 
periode als hoofdredacteur van de 
Geo.brief. Iedereen die een bijdrage 
geleverd heeft, wil ik daarvoor harte-
lijk dank zeggen want zonder die 
inbreng hadden we geen Geo.brief 
kunnen uitgeven. Het stemt me 
tevreden dat ik met Denise Maljers 
een uitstekende opvolger heb gekre-
gen en dat Sytze van Heteren de 
redactie is komen versterken. Door 
mijn plots optredende ziekte is de 
overgang minder soepel verlopen 
dan ik had gewild, maar de inzet van 
onze trouwe redactieleden Frederique 
van Schijndel, Aukjen Nauta en René 
Prop bleek de afgelopen maanden 
van onschatbare waarde. Ik ben jullie 
drieën daar zeer erkentelijk voor en 
kijk met voldoening terug op onze 
samenwerking. Jeroen Brugman van 
GAW heeft al die jaren op voortreffe-
lijke wijze de vormgeving verzorgd 
en daarvoor zijn we hem veel dank 
verschuldigd. Het Genootschap dank 
ik voor de geboden kansen en het 
bijzondere blijk van waardering: het 
in mei verstrekte Erelidmaatschap. 

Ik blijf de Geo.brief natuurlijk volgen 
en hoop van tijd tot tijd een bijdrage 
te kunnen leveren, daarvoor heb ik 
nog voldoende materiaal in huis.

Wim Westerhoff

Bij het verschijnen van dit nummer neemt Wim Westerhoff afscheid als 
hoofdredacteur van de Geo.brief. Wim is meer dan vijf jaar hoofdredacteur 
geweest. Zijn uitgebreide netwerk binnen de aardwetenschappelijke 
wereld heeft ervoor gezorgd dat de Geo.brief geen gebrek aan kopij 
heeft gehad. De redactie wil Wim graag bedanken voor het werk dat hij 
verzet heeft, het binnenhalen van kopij, het zelf schrijven van stukken 
en het vele redactiewerk. Denise Maljers neemt het hoofdredacteurs-
stokje over. Daarnaast komt Sytze van Heteren de redactie versterken. 
Beiden zijn werkzaam bij de Geologische Dienst Nederland, TNO.  
In deze Geo.brief blikt Wim terug op zijn jaren als hoofdredacteur.

Foto: Patrick Kiden
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Een lakprofiel is een sedimentafdruk uit een 
kern, bouwput of groevewand die is vastgelegd 
met profiellak en vervolgens is vastgelijmd op 
spaanplaat. Je kunt het zien als een ‘natuurlijk 
schilderij van zand’ dat aan de muur gehangen 
kan worden op tentoonstellingen, voor aard-
kundige studie, of thuis. Lakprofielen worden 
vooral gebruikt om sedimentaire structuren 
optimaal in beeld te brengen en te preserve-
ren. In grof sediment dringt de lak dieper door 
dan in fijnkorrelig materiaal. Door dit indrin-
gingsverschil ontstaat er op het lakprofiel een 
sterk uitvergroot reliëf van grovere en fijnere 
laagjes. Zelfs fijne details in stroom- en 
golfribbels komen goed tot uiting.

Dubbelplusgoed
Traditioneel werd in Nederland een synthe-
tische profiellak gebruikt op tolueenbasis. 
Deze ‘goede-slechte’ lak gaf een goed resul - 
taat maar was slecht voor de gezondheid. 
Het duurde bovendien weken voordat de 
sterke lakgeur was verdwenen. Verwerking 
binnen was eigenlijk niet mogelijk, en 
inmiddels is gebruik van deze lak verboden. 
Voor het maken van lakprofielen van gesto-
ken boorkernen bij de Geologische Dienst 
werd de laatste jaren een lak op waterbasis 
gebruikt. Deze ‘slechte-goede lak’ was juist 
beter voor de gezondheid, maar gaf een 
minder goed resultaat. Reden genoeg om  
te zoeken naar een alternatieve lak. 
In Amerika vonden we een ‘goede-goede’ 
lak, aangemaakt door Vinac (polyvinylace-
taat) op te lossen in aceton. Het Black Hills 
Institute, een groot paleontologisch opgra-
vingsinstituut uit South Dakota, gebruikt 
deze lak als coating en om botfragmenten 
te lijmen. Op de opgravingslocatie van  
het skelet van Trix, de Tyrannosaurus rex  
die Naturalis in 2013 blootlegde in Oost-
Montana (VS), hebben Jan Smit en Pim  
Kaskes van de VU deze lak in september 

.techniek

Het nieuwe lakken
Iedere sedimentoloog die een fraaie laagopeenvolging goed wilde 

vastleggen, stond tot nu toe voor een duivels dilemma bij het 

maken van een lakprofiel. Ge -zond werken met een matig resultaat 

of tolueen snuiven om tot een top prestatie te komen. Dankzij  

T-rex-jagers kan nu ook zonder bijwerking worden gelakt.

2014 mogen gebruiken bij hun sedimentolo-
gische opname. Kleiklasten en klimmende 
ribbels lieten fraai zien onder welke omstan - 
digheden de T. rex was begraven. Onlangs is 
diezelfde lak ook in Nederland getest. 

Voorjaar in het Voorsterbos
Om de lak uit de VS tot het uiterste te testen 
gingen we op zoek naar een locatie waar 
sedimenten met sterk verschillende eigen-
schappen ontsloten waren. In het Voorster-
bos (Noordoostpolder) kwamen bij de ont-
graving van natuurvriendelijke oevers pro-
fielwanden vrij met een gevarieerde geolo-
gische laagopeenvolging van dekzand en 
meer siltige en kleiige afzettingen van de 
voormalige Zuiderzee. Met dank aan Nicko 
Straathof en Ruben Kluit van Natuurmonu-
menten konden we wachten op technisch 
weer. Zij zorgden ervoor dat de wanden 
intact bleven. Zodra het warm, droog en 
zonnig genoeg was, is de laktest uitgevoerd.
Met Vinac korrels, aceton, een mengvat met 
luchtdicht deksel, garde, stoffer, veiligheids-
bril en gasmasker op zak, meldden we ons 
in het Voorsterbos. Oplossing van de Vinac 
korrels in aceton in het veld viel niet mee. 
We raden aan om al in het lab te mengen 
door met een grote garde kleine porties 
korrels toe te voegen aan aceton tot de 
gewenste consistentie is bereikt, en de naar 
velponlijm ruikende lak in een afgesloten vat 
te bewaren tot gebruik. Zo kan klontering 
worden voorkomen. Een gasmasker houdt 
de geur van de ‘velponlak’ buiten, en is 
voor de veiligheid aanbevolen. En aceton  
is brandgevaarlijk, dus geen open vuur. 
Twee verdunningen werden uitgetest. Bij  
3 liter korrels per 5 liter aceton was de lak 
wat stroperiger dan bij 2,6 liter. Aan de 
verdere werkwijze is niet veel veranderd. 
De profielwand, afgewerkt met schep en 
troffel onder een hoek van 60 tot 80 graden, 

werd met behulp van een schenkkan in een 
rustig tempo van boven naar onder begoten 
zodat de lak langzaam langs de wand omlaag 
kon druipen. Een in de lengte doorgezaagde 
boorpijp aan de basis van het lakprofiel ving 
de overtollige lak op. Nadat de lak goed 
was uitgehard, zo’n zes tot acht uur later, 
werd het profiel verstevigd met gaasdoek, 
per blokkwast vastgelijmd met een tweede 
laklaag en met pinnen vastgezet om afglijden 
te voorkomen. Na nog eens zes uur kon het 
lakprofiel van boven naar beneden van de 

Een schitterend resultaat. De onderste 30 cm zijn 

dekzand. Daarboven liggen Zuiderzeesedimen-

ten.  |  Foto: Pieter van der Klugt
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Het opschaven van de profielwand op 19 april 2016.

De profielwand op 20 april 2016. Eén lakprofiel is al van de wand gehaald. Het tweede lakprofiel  

(met een rug van vitragegaas) zit nog op de wand. De plaat daarvoor ligt op de voorgrond al klaar.

sedimentwand worden getrokken. Wortels 
werden met een Stanleymes losgesneden 
om het nog verse lakprofiel niet te bescha-
digen. Typisch een klus voor vier handen. 
Na bevestiging met houtlijm op spaanplaat 
werd het profiel voorzichtig afgeborsteld om 
de losse korrels te verwijderen. De aceton-
lucht was binnen een paar uur verdwenen. 
Dat kwam goed uit, want zo konden de 
profielen nog diezelfde dag mee in de auto. 

Testresultaat
De kwaliteit van de lakprofielen is vergelijk-
baar met die van de oude profielen op tolu-
eenbasis. De test was daarmee geslaagd! We 
zagen geen groot onderling kwaliteitsverschil 
tussen de twee profielen. Bij zowel de dun-
nere als de meer stroperige lakoplossing was 
de hechting van de ‘velponlak’ goed. Zelfs de 
‘opbrengst’ van lastig te lakken leemlagen 
met een vrij hoge vochtigheidsgraad was 
prima. De lak kon niet goed binnendringen  
in dunne, ‘pure’ kleilaagjes, waarvan alleen 
een heel dun kleifilmpje werd meegenomen, 
maar dat was voor de tolueenlak niet anders. 
Ook de nieuwe lak is jammer genoeg niet 
geschikt voor kleiprofielen. 
We hebben nu twee prachtige lakprofielen 
die de ‘achterkant’ laten zien van de wand 
die in het veld zichtbaar was. De oorspron-
kelijke kleuren van de donkerbruin-grijze 
humeuze lagen en donkere bodemhorizon-
ten die na het opschonen van de wand zicht-
baar waren, zijn inmiddels wel verbleekt. 
Het in de wand aanwezige vocht is ver-
dampt en de donkergrijze sulfaatreductie-
kleuren zijn door oxidatie verdwenen. Des-
ondanks zie je in het spiegelbeeld van de 
geprepareerde profielwand de boeiende 
geschiedenis van landschapsvorming in de 
periode vóór en tijdens het ontstaan van de 
Zuiderzee. Maar dat is een verhaal apart.

Informatie en bestellen van de lak
De Vinac beads zijn te bestellen via:
http://www.bhigr.com/store/product.
php?productid=262.
Voor tips over lakprofielen kun je terecht 
bij Peter Vos (peter.vos@deltares.nl) of 
Ronald Harting (ronald.harting@tno.nl).

Peter Vos, Pim Kaskes, Wim  

Booltink en Ronald Harting

Het aanbrengen van de lak met een schenkkan op de gladgemaakte profielwand.

http://www.bhigr.com/store/product.php?productid=262
http://www.bhigr.com/store/product.php?productid=262
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.zaken overzee

Van Utrecht naar ‘Plymuiden’ via  
Australië – een beknopte autobiografie 
van een ‘professional beach bum’

Gerd Masselink, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in 1989, promoveerde in Australië, werkte  

daar ook als post-doc en keerde als halve Aussie terug naar Europa. Zijn jachtterrein in die 25 jaar is 

onveranderd het strand geweest, met als buit een vracht aan actuele meetgegevens om kustprocessen 

steeds beter te begrijpen. 

Grote golven die direct breken op Chesil Beach, een grindstrand in Zuid-Engeland. De laser scanner, die het strandniveau en de golven registreert,  

is gemonteerd op een aluminium toren geïnstalleerd op de zeedijk.
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Samen met drie andere collega’s was ik voor 
mijn promotieonderzoek (PhD) aan het werk 
op Nine Mile Beach in Noord-Queensland, 
Australië. Dit strand was alleen te bereiken 
via een 1 uur lange 4WD rit door de duinen 
en we kampeerden al vier weken in het 
voorduin. Heel primitief, maar ook uitzon-
derlijk avontuurlijk, en voor iemand vers uit 
het drukke Nederland een echte ‘life-forming 
experience’. Mijn PhD-onderzoek betrof het 
bestuderen van strandprocessen in gebieden 
met een groot getijverschil en we hadden 
tientallen instrumenten geïnstalleerd op het 
strand, van de hoog- naar de laagwaterlijn, 
met letterlijk kilometers elektriciteitskabels 
verbonden aan computers geïnstalleerd in 
onze campervan. We waren aan het eind 
van de meetcampagne en hadden onze 
handen vol aan het de-installeren van onze 
apparatuur en kabels toen een aantal vissers 
opdook. Wij maakten een praatje en de 
mannen vroegen ons waar we mee bezig 
waren. Ik vertelde ze van mijn onderzoek en 
verwachtte dat ze zeer onder de indruk 
zouden zijn, temeer omdat ik helemaal uit 
Nederland was gekomen. Helaas, niet echt: 
de woordvoerder schudde zijn hoofd en 
mompelde “what a f***ing waste of time”, 
en ze vertrokken weer. Ik heb er gedurende 
mijn 25-jarige carrière als strandonderzoe-
ker vaak aan gedacht – in hoeverre is mijn 
werk eigenlijk nuttig en toepasbaar? Het is 
zeker leuk en uitdagend, maar van belang?

Aussie rules
Ik begon mijn leven als geograaf bij de Uni-
versiteit Utrecht. Ik had een passie voor 
gletsjers en de ijstijden, en de opleiding 
Fysische Geografie leek mij ideaal. Mijn 
interesse switchte echter al gauw naar kust- 
en rivierprocessen – toch zeker dynamischer 
dan gletsjers, en de ijstijden waren zooo 
lang geleden! Tevens waren kust- en rivier-
problemen veel actueler – denk maar aan 
zeespiegelstijging, kusterosie en overstro-
mingen – en het is nu eenmaal aantrekkelijker 
om dingen te bestuderen die leuk én zinvol 
zijn. Mijn afstudeerproject vond plaats in de 
Camargue, de delta van de Rhône in Zuid-
Frankrijk, en daar ontdekte ik mijn passie 
voor veldonderzoek. Het was allemaal 
enigszins amateuristisch – wij maten de 
snelheid van de kustlangse stroming met 
behulp van geepdobbers, meetlint en stop-
watch – maar we konden onze data spiegelen 
aan de vakliteratuur en voelden ons weten-
schappers. Na mijn afstuderen zag ik mijn 
toekomst in kustonderzoek en vertrok naar 
Australië; eerst vier jaar in Sydney voor mijn 
PhD en daarna vier jaar in Perth als voltijds 
onderzoeker (post-doc). 
Ik ben ervan overtuigd dat de jaren direct  

na het afstuderen in het algemeen het meest 
vormend zijn voor iemands verdere carrière. 
Natuurlijk, iedereen die is afgestudeerd heeft 
al een bepaalde richting en specialisatie, 
maar het is allemaal betrekkelijk breed. Pas 
in een baan vindt iemand zijn plek. Mijn 
werk in Australië was volledig gericht op het 
begrijpen van golfprocessen, zandtransport 
en de morfologische veranderingen op het 
strand. Waarom zijn er zoveel verschillende 
soorten stranden; waarom zorgen stormen 
zo snel voor grote veranderingen op stranden, 
en hoe reageert een kust op zeespiegelstij-
ging? Belangrijke vragen, en tegelijkertijd 
moeilijke en interessante problemen.
Een antwoord zoeken op deze vragen kun 
je op verschillende manieren benaderen  
en mijn aanpak en specialisatie werden het 
doen en interpreteren van metingen van 
strandprocessen via uitgebreide meetcam-
pagnes. Dus, kamperen op het strand, 
instrumenten installeren en doormeten  
terwijl de omstandigheden veranderen.  
Zo bestudeerde ik de rol van de zeewind op 
stranden in West-Australië waar gedurende 
de zomermaanden bijna elke dag een zeer 
sterke zeewind waait door het grote tem-
peratuurverschil tussen de lucht en het 
zeewater. Optimaal voor de windsurfers, 
maar ook cruciaal voor de kustontwikkeling 
omdat er elke dag een mini-storm opsteekt 
die een langstransport genereert van dui-
zenden kubieke meters per dag. 

Het oude continent
Na acht jaar in Australië was het echter tijd 
voor verandering. Als post-doc word je 
aangenomen voor kortdurende onderzoeks - 
projecten en de natuurlijke ontwikkeling 
voor een post-doc is om een vaste aanstel-
ling te krijgen aan een universiteit als docent 
(en daarna hoofddocent en eventueel hoog- 
leraar). De hoofdtaak is les geven en stu-
denten begeleiden, maar hoe beter de uni-
versiteit, des te meer tijd er overblijft voor 
onderzoek. Ik besloot om terug te gaan naar 
Europa, dichter bij familie, maar wilde niet 
naar het drukke Nederland, dus het werd 
Engeland. Eerst naar Loughborough (tussen 
Nottingham en Leicester in de Midlands) 
gedurende vijf jaar en daarna Plymouth in 
het zuidwesten van Engeland. Al die tijd 
bleef mijn onderzoek gericht op strandpro-
cessen, en mijn aanpak om die te begrijpen 
bleef het doen en interpreteren van metingen.
Nu kun je als je eenmaal een vaste aanstel-
ling hebt als universitair docent onderzoeks- 
voorstellingen indienen, maar om succesvol 
te zijn moet het onderzoek niet alleen 
grensverleggend zijn, maar ook maatschap-
pelijk belangrijk – er is steeds minder ruimte 
voor zogenaamd ‘blue-sky research’. Ik vind 
dat eigenlijk wel terecht en heb gedurende 
al mijn tijd in Engeland dan ook getracht 
om de juiste balans te vinden tussen funda-
menteel en relevant onderzoek. Mijn meet-
campagnes zijn de laatste tien jaar steeds 

Een ware ‘super rig’ opgebouwd uit steigerbuizen met meer dan 100 individuele instrumenten.  

We gebruikten een vergelijkbare constructie op andere stranden in Engeland en Zuid-Frankrijk,  

en ook in de Deltagoot van Deltares in Delft.
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ambitieuzer geworden, met als record  
de installatie van een meetframe met  
meer dan 100 individuele instrumenten.  
Dit onderzoek werd in de Daily Mail (de 
grootste tabloid in England) als volgt (ver-
keerd) beschreven: “How many grains of  
a sand are there on a beach? Well, now  
scientists are actually going to count them”. 
Mijn favoriete opmerking van een lezer op 
de on-line versie van het artikel: “And the 
point of this is what? What a waste of time 
resources and money. Get a life.”
In Plymouth ontwikkelden wij een paar jaar 
geleden de Rapid Coastal Response Unit: 
een meetstation dat we op zeer korte ter-
mijn kunnen mobiliseren om kort vóór een 
verwachte storm instrumenten te installeren 
om metingen te verrichten gedurende de 
storm. Op een grindstrand in Zuid-Engeland 
maten we een golfoploop van meer dan  
12 meter tijdens een storm met 8 m hoge 
golven die direct op het strand braken. Het 
hoogste punt van het strand ligt hier meer 
dan 10 meter boven zeeniveau, maar de 
golven sloegen over de grindbank heen en 
dat leidde tot overstromingen. Voor een 
ander project maten we de stroompatronen 
en -snelheden in rip currents (muistromen 
in het Nederlands). Vaak verdrinken men-
sen in rip currents, ook in Nederland, en 
het is belangrijk om te weten wanneer deze 
zeewaartse stromingen optreden en hoe 
sterk ze zijn. Voor dit project ontwikkelden 
we speciale ‘drifters’ die wij in de stroming 
plaatsen en die het stromingsveld in kaart 
brengen met behulp van een GPS en een 
datalogger. En wat schetste onze verbazing: 
door het grote getijverschil op het Engelse 
strand waar we werkten, gingen de rip  
currents ‘aan’ en ‘uit’ afhankelijk van het 
waterniveau. Een tekstboek rip stroomt 
alleen maar zeewaarts, maar onze drifters 
roteerden in de branding. De relatie tussen 
strandmorfologie en brekende golven bleek 
minder voorspelbaar dan gedacht. Golven 
die breken op subtiele zandbanken aan het 
einde van rip channels buigen de rip current 
opzij. Eenmaal in de volle branding is het 
watertransport naar het strand toe en  
keren de drifters weer terug naar waar ze 
5-10 minuten eerder waren geplaatst. Deze 
belangrijke informatie wordt nu gebruikt 
om strandwachten op te leiden en tevens 
om het rip-gevaar te helpen voorspellen. 

Dus, het meten van processen op stranden 
“a f***ing waste of time”? I don’t think so. 

Gerd Masselink

g.masselink@plymouth.ac.uk

.stukje steen

De heiligenmuur van Holset
Voor Barbara van Nicomedië, de bescherm-
heilige van mijnwerkers en geologen, is bij 
veel groeves wel ergens een Barbarabeeldje 
geplaatst en ook de Mariadevotie vindt vaker 
wel dan niet plaats rond een met stenen 
gestoffeerde plek. Een wandeling door de 
bossen in Rheinland Pfalz voert niet zelden 
langs een overhangende rotspartij met 
daaronder een Mariabeeld. Lourdesgrotten 
en andere devotieplaatsen zijn met regel-
maat bekleed met rotsblokken of vulkanische 
bommen. Een heel bijzondere plek in dit 
verband is wel de heiligenmuur in het  
Limburgse Holset met zijn Lourdesgrot  
en Lambertusbron.

De heiligenmuur bevindt zich aan de voet 
van de ‘kerkberg’ waarop de 12e-eeuwse 
kerk van de H.H. Lambertus en Genoveva  
is gebouwd. De kerk werd in 1884–1887 
ingrijpend gerestaureerd door J. Kayser, 
waarbij pastoor J.S.H. Slenter als bouwheer 
optrad. Hij ‘reconstrueerde’ en passant  
ook de vroege geschiedenis van de kerk:  
de Eburonen zouden in Holset een tempel 
van Baäl hebben gehad, die, nadat eerder 

St. Servatius hen niet tot het christendom 
wist te bekeren, in 515 door de H. Falco, 
bisschop van Maastricht, tot kerk werd 
gewijd. In 692 bezochten St. Lambertus en 
St. Willibrord Holset. Lambertus zegende 
de dorpsbron die door Baäl vergiftigd zou 
zijn toen de bewoners zich bekeerden tot 
het Christendom. Uit de bron kwam een 
helse draak, die voorgoed verdween. De 
bron wordt daarom nog steeds Lambertus-
bron genoemd. In de 19e eeuw werd hier de 
heiligenmuur met Lourdesgrot gecreëerd. 
Samen vormen Lambertusbron en Lourdes-
grot een geologisch uitstalraam. Ze zijn 
onder meer gedecoreerd met vuursteen-
conglomeraat, vuursteenbreccies, zee-egels 
van vuursteen, vuursteenopvullingen van 
‘orgelpijpen’, fragmenten Carboonkalk-
steen, splijtstukken van calciet, versteend 
hout uit de Zanden van Aken, belemnieten 
en meer en ook met verschillende types 
loodslakken van de smelterijen in het lood-
zinkertsgebied vlak over de grens.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Nis met Lambertus.Mariabeeldje met onder haar voeten een stuk 

fossiel hout.

Loodslakken en Carboonkalksteen.Fossiele zee-egels van vuursteen.
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.historisch

Tussen Kunst en Kaart

Geologen eren het verre en minder verre verleden door hun werk. Dat levert naast veel kennis ook 

belangrijk erfgoed op in de vorm van geologische kaarten. De Geologische Dienst Nederland is druk 

bezig om historisch relevante kaarten op te poetsen en digitaal beschikbaar te maken

Het is 1914 als Piet Mondriaan, die dan al 
drie jaar in Parijs woont, een bezoek brengt 
aan Nederland. Tijdens zijn verblijf in Neder-
land breekt de Eerste Wereldoorlog uit, wat 
hem ervan weerhoudt om terug te keren 
naar het Frankrijk dat zijn kunst zo rijkelijk 
beïnvloed had. Het is namelijk daar waar hij 
in aanraking is gekomen met het kubisme, 
of beter nog, het terugdringen van de derde 
dimensie tot tweedimensionale vlakken. Dit 
werk zet hij voort in Nederland en hij wordt 
vervolgens ontdekt door kunstenaar-recensent 
Theo van Doesburg. De twee ontmoeten elkaar 
in 1916 en samen met mede-kunstenaars Bart 
van der Leck en Vilmos Huszár richten ze de 
groep ‘Bewust Abstracten’ op, wat een jaar 
later resulteert in de eerste editie van het 
tijdschrift De Stijl.
In Leiden groeit De Stijl uit tot kunststroming, 
die ook wel bekend staat als het neoplasti-
cisme en loopt van 1917 tot aan de dood 
van Van Doesburg in 1931. Ze werd gezien 
als de manier om de modernisering van de 
mens, techniek en wetenschap weer te 
geven in abstractie en harmonie. Visuele 
kenmerken zijn het gebruik van geometri-
sche vormen, horizontale en verticale lijnen 
en een kleurgebruik dat enkel bestaat uit 
primaire kleuren of grijstinten. Een onder-
werp wordt vereenvoudigd tot zijn basis; 
een lijnen- en vlakkenspel dat volledig in 
evenwicht is en waarin ieder element zorg-
vuldig gekozen is en niet zonder de ander 
kan bestaan.

Deze beschrijving kunnen we ook toepassen 
op de Geologische Kaart van ’s-Gravenhage 
en omstreken die in 1933 is uitgegeven. 
Gemaakt in een tijd waarin topografie nog 
echt plaatsbeschrijving was. In de Polder 
van Nootdorp loopt de Veenweg door het 
laagveen, en in de Plaspoelpolder ligt  
de Kleiweg ook waar hij hoort: op jonge 
zeeklei. De Kleiweg heet nu Sir Winston 
Churchilllaan. Het is inderdaad een weg mèt  

bomen, maar de kerk nog altijd op een  
heuvel van oud duinzand, ruim 500 meter 
verder noordwaarts. 
Hoewel ik niet zal beweren de hand van 
Mondriaan te zien, toch kunnen we neo-
plastische onderdelen herkennen die deze 
kaart in mijn ogen meer maken dan enkel 
een bewerking van het 1:50.000 kaartblad 
30 van Pieter Tesch. Hoe de kaart een 
diversiteit aan grijstinten laat zien enkel 
door het gebruik van zwart-witte tekens 
met geologische betekenis. De variatie in 
lijndiktes, een belangrijk onderdeel van  
De Stijl, zoals de vette kaders van het oude 
duinzand die de tegenhanger zijn van de 
fijne lijnen van het moerasveen. Let op  
hoe de lijn die de kaart in haar zuidoost-
hoek snijdt verder doorloopt om de legenda-

eenheden te splitsen in stedelijke en  
landelijke geologie. En hoe één lijn wordt 
gebruikt om kust, kaartrand, legendakader 
en kust weer te geven.

Patronen worden gebruikt om informatie 
over te brengen en toch gaat de rust niet 
verloren. Ze nemen hun plaats in binnen de 
geologische kaart om het geheel in balans 
te brengen. Dit is een driedimensionale 
ondergrond teruggebracht naar zijn basis: 
een harmonieuze tweedimensionale weer-
gave van wetenschappelijke ontwikkeling. 
Je vraagt je af of dit het werk is van carto-
graaf of kunstenaar.

Nikki Trabucho 

Oude Kerk op de echte church hill van Rijswijk, een drie meter hoge strandwal.  |  Foto: S. van Heteren
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.excursie  |  Sedimentologische Kring

De klifkusten van de Boulonnais 
als reservoir van kennis over 
olie- en gasvelden

Hoogstrand en klif bij Cran de Noirda, waar de onderliggende kalkige zandsteen (op de voorgrond van de foto) erg goed ontsloten is, en waar de sedimentaire 

structuren goed bestudeerd konden worden. De bovenliggende schalies uit een dieper marien afzettingsmilieu, het grijze deel van het klif, bevatten TOC tot 6%.

De Sedimentologische Kring organiseerde van 9 tot 11 juni jl. een tweedaagse veld excursie naar de 

kust van de Boulonnais (Noord-Frankrijk), een veel door geologen en paleontologen bezocht gebied. 

Ingewijden beschouwen dit als een klassieker. Langs de kust zijn Jurassische kustnabije afzettingen 

voortreffelijk ontsloten in de vorm van tientallen meters hoge kustkliffen, vooral tussen Cap Griz Nez 

en Boulogne-sur-Mer. De voortdurende kusterosie zorgt geregeld voor afstortingen en daardoor voor 

nieuwe ontsluitingen. Ook de naar beneden getuimelde stukken rots doen als zodanig dienst.
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De afzettingen omvatten diverse typen 
gesteenten, van kleihoudende offshore tot 
grofzandige kustbarrière/strandwalafzet-
tingen. De sequentie wordt gezien als een 
analoog voor de diep begraven olie- en 
gasreservoirs in het zuidelijke Noordzee-
bekken. Ook zijn er overeenkomsten met 
delen van de West-Nederlandse Holocene 
kustbarrière. De sequentie ligt tegen de 
zuidelijke flank van de anticlinaal van Artois 
aan, waarbij de kust enkele tientallen kilo-
meters ten oosten van de huidige lag. Het 
doel van de excursie was om een aantal 
belangrijke ontsluitingen te bezoeken en de 
laatste en nieuwste inzichten te delen en te 
bediscussiëren op het gebied van sedimen-
tologie, bekkenstratigrafie en structurele 
geologie. De excursieleiding was in handen 
van Renaud Bouroullec en Freek Busschers 
(beiden van TNO).

Brongesteente
Op donderdagavond druppelden verschil-
lende deelnemers binnen in Boulogne-sur-
Mer. De volgende morgen begon met ken-
nismaken tijdens het ontbijt en vervolgens 
zijn twee secties in de kustkliffen bezocht, 
de Cap de la Creche vlak bij Boulogne-sur-
Mer en de Cran de Noirda even ten noorden 
van Audresselles. De afzettingen zijn onge-
veer even oud, waarbij de Cran de Noirda 
overeenkomt met het lagere deel van de 
afzettingen ontsloten in de Cap de la Creche. 
In deze kliffen zijn afwisselingen van fijn- 
en grofkorrelige laagpakketten te zien. De 
zandige pakketten kunnen in de setting van 
het Noordzeebekken reservoirgesteenten 
zijn, terwijl de tussenliggende donkerge-
kleurde kleiige mergels (Total Organic Car-
bon – TOC tot 6%) brongesteenten kunnen 
zijn. Recent veldwerk heeft tot nieuwe 
inzichten in de geologische ontwikkelings-
geschiedenis geleid, met name door herin-
terpretatie van de sedimentologie. Bij de 
Cran de Noirda waren veel bijzondere sedi-
mentaire en biogene structuren te zien. 
Tussendoor werd even gestopt bij de mon-
ding van de rivier de Slack aan de zuidrand 
van Ambleteuse, om het fraaie, moderne 
estuariene en kustduinlandschap te bekijken.
Op zaterdag zijn Cap Griz Nez en de Pointe 
aux Oies bezocht. Cap Griz Nez, in het 
noorden van het excursiegebied, bevat een 
coarsening-up serie kleien/kleistenen tot 
en met grof zand, als geheel iets jonger dan 
de afzettingen die we vrijdag bekeken. De 
door de zee aangesneden plooien leveren 
behalve interessante secties ook erg fraaie 
schoolvoorbeelden van tektonische activi-
teit. Veel discussies hier over de sedimen-
tologie en de ichnofossielen, en de inter-
pretatie ervan. 
De Pointe aux Oies tussen Ambleteuse en 
Wimereux toonde tenslotte een sequentie 
die door sommigen als een tsunami-afzet-
ting werd geïnterpreteerd. Deze sectie is 

geologisch de jongste die we bezochten,  
op de overgang van Jura naar Krijt. Onze 
groep kwam tot de conclusie dat een andere 
setting, namelijk komafzettingen na een 
overstroming tussen rivierarmen, een veel 
betere uitleg geeft voor de waargenomen 
structuren en aangetroffen fossielen (steen- 

kernen van grote tweekleppigen en plat-
geperste boomstammen en takken). 

Nieuwe inzichten
Erg boeiend was het om te zien hoe de 
integratie van geologische opeenvolging, 
sedimentologie en biostratigrafie nog ver-
der uitgewerkt gaat worden met o.a. de 
bestudering van pollen, sporen en palyno-
morfen, in een intensieve samenwerking 
tussen geologen van TNO, de Universiteit 
Utrecht en de lokale Universiteit van Lille. 
Het onderzoekproject wordt mede gespon-
sord door een aantal industriële financiers. 
De excursie werd overgoten met een aan-
zienlijk dosis zonneschijn, wat beslist hielp 
bij het oppakken van de materie. Een uit-
stekende en uitgebreide excursiegids kan 
nu al dienen als referentie van het nieuwe 
werk dat hier uitgevoerd wordt. Verzadigd 
dan wel enigszins beduusd door de veel-
heid aan nieuwe geologische kennis, gingen 
de deelnemers op reis terug naar Neder-
land. Sommigen bleven nog wat in de streek 
of trokken verder Frankrijk in. Renaud 
Bouroullec en Freek Busschers werden har-
telijk bedankt voor hun tomeloze en hoge-
kwaliteit inzet voor onze groep en ontvingen 
het traditionele SedKring cadeau.

Bert van der Valk

Zee- en Kust Systemen, Deltares

bert.vandervalk@deltares.nl

Foto’s: Bert van der Valk

Langs het klif van Cap Griz-Nez; veel discussie op 

een geitenpaadje over een zandige sequentie  

die door sommigen als fluviatiel wordt geïnter-

preteerd en door anderen als estuarien. Met de 

donkerblauwe helm rechts, co-excursieleider 

Freek Busschers. 

Excursieleider Renaud Bouroullec (TNO) wijst ons waar we moeten kijken voor bijzondere sedimentaire 

structuren, net om de hoek van Cap Griz-Nez. Opmerkelijk zijn de grootschalige verkittingen met kalk, 

soms in de vorm van platen (waar Renaud op zit) en soms in de vorm van uitprepareerde bollen (op de 

achtergrond).
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Van 18 tot 21 oktober 2016 vindt 
op Bonaire een besloten interna-
tionale werkconferentie plaats over 
de invloed van zeespiegel- en kli-
maatveranderingen op mariene en 
terrestrische ecosystemen in het 
Caribisch gebied. Door vraagstellin-
gen en mitigatie-scenario’s geïnte-
greerd te benaderen vanuit weten-
schap, overheid en bedrijfsleven 
willen we komen tot een duurzame 
ontwikkeling gericht op veiligheid, 
economische voorspoed, ecologische 
diversiteit en gezondheid.

De vaak zo idyllisch ogende Caribische 
regio, met prachtige zandstranden, 
wuivende palmbomen en kristalhel-
der kustwater, wordt de komende 
decennia geconfronteerd met tal van 
veranderingen door relatieve zee-
spiegelstijging en klimaatfluctuaties. 
Veranderingen die grote gevolgen 
kunnen hebben, op zowel regionale 
als lokale schaal. Het is noodzakelijk 
om tijdig te anticiperen op deze  
veranderingen via maatregelen die 
gebaseerd zijn op de resultaten van 
onderzoek op tal van vakgebieden. 
Een gedegen kennis van de Caribische 
leefomgevingen, klimaatscenario’s, 
kustmorfologie, ecologie, en van  

de samenstelling en opbouw van de 
ondiepe ondergrond, is daarin een 
essentieel element. 

Op de conferentie wordt recent 
wetenschappelijk onderzoek gepre-
senteerd dat verwachte zeespiegel- 
en klimaatverandering koppelt aan 
toekomstig gedrag van mariene en 
terrestrische ecosystemen, vooral  
op en rond eilanden. De nieuwe 
onderzoeksresultaten kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
doorrekenen van scenario’s voor een 
duurzame ontwikkeling van de Cari-
bische kustgebieden, niet alleen voor 
eilanden maar ook voor het nabijge-
legen vasteland van Zuid- en Midden-
Amerika. Bonaire leent zich bij uitstek 
voor een excursie die illustreert hoe 
kwetsbaar de kustmorfologie en eco-
systemen van kleine eilanden zijn 
voor verandering in sturende processen, 
zowel mondiaal als lokaal. Het span-
ningsveld tussen duurzame kustont-
wikkeling vanuit wetenschappelijke 
inzichten en scenario’s ontwikkeld als 
onderdeel van de korte- en lange- 
termijnplanning van overheden en 
bedrijfsleven, deels ingegeven door 
toerisme en demografische trends, 
komt daar goed in beeld. 

Vooraanstaande wetenschappelijk 
experts uit veertien verschillende 
landen en deskundigen van Caribische 
overheden en bedrijfsleven zullen op 
de multidisciplinaire werkconferentie 
van drie dagen kennis uitwisselen en 
zich tijdens een eendaagse excursie 
buigen over praktische problemen 
die nu al spelen. De deelnemers aan 
de conferentie zijn uitgenodigd door 
TNO / Planet Earth Foundation. 

Kernvraag van de bijeenkomst: wat 
weten we inmiddels over de invloed 
van zeespiegelstijging en klimaat-
schommelingen op de morfodynamiek 
van Caribische kustgebieden en op 
de samenstelling en vitaliteit van 
mariene en terrestrische ‘coastal  
ecosystems’ aldaar? Welke kennis 
ontbreekt nog, hoe kunnen we goed 
inschatten wat de gevolgen zullen 
zijn van het huidige menselijke 
ingrijpen en wat zijn toekomstige 
‘coastal defence’ scenario’s op kust-
nabije ecosystemen zoals koraalriffen 
en mangrovebossen? Want die zijn 
van cruciaal belang, voor de eilanders 
én voor de wereld. 

We zien nu al dat opbouw en afbraak 
van sedimentaire kustbarrièresyste-

men (‘spits’ en ‘reef rubble ridges’) 
samenhangen met veranderingen  
in de intensiteit en richting van kust-
langse stroming en met ‘extreme 
wave events’ die optreden tijden 
hurricanes of tsunami’s. Een deel van 
de talrijke Caribische lagunes raakt 
zo van de zee afgesloten. ‘Harmful 
algal blooms’ zijn het gevolg, een 
probleem dat naar verwachting in de 
komende decennia sterk zal toene-
men door natuurlijke en antropogene 
verontreinigingen en klimaatveran-
dering, vooral in verstedelijkte en 
toeristische gebieden. De conferentie 
gaat natuurlijk niet op alle vragen 
antwoord geven. Wel willen we een 
aanzet geven tot onderzoek dat  
specialisten uit allerlei vakgebieden 
samenbrengt en binnen een jaar of 
vijf leidt tot beter onderbouwde toe-
komstscenario’s voor de Caribische 
regio, inclusief bijbehorende maat-
regelen. Hopelijk kiezen we de juiste 
weg.

Kris Kats (Caribbean Branch  

Office TNO) en Johan Meulenkamp  

(Stichting Planet Earth Foundation)

bonaire conference 2016

‘Coastal Dynamics and Ecosystem Change: Caribbean, Quo Vadis?’

De algenbloei in Saliña Tam op Bonaire ziet er betoverend uit, maar schijn bedriegt.
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Het Bestuur van de Stichting Dr. 
Schürmannfonds roept, bij deze, 
gegadigden op voor een subsidie  
van het Fonds voor het jaar 2017.

De subsidie is bij voorkeur bedoeld 
voor Nederlandse geologen, ten einde 
hen in staat te stellen onderzoek te 
doen met betrekking tot de evolutie 
van de Aarde in het Precambrium 
(Hadaeïcum, Archaeïcum en Protero-
zoïcum).

In principe komen alleen de kosten 
van veldwerk voor subsidie in aan-
merking. Bijbehorend laboratorium-
onderzoek kan in beperkte mate ge--
subsidieerd worden, maar hooguit als 
aanvulling op de bijdrage (financieel 
of in natura) van het onderzoeksinsti-
tuut of de instelling waar de aanvrager 
aan verbonden is. Het Fonds neemt 
geen salariskosten en sociale lasten 
van personeel voor zijn rekening.
De voorkeur van het Bestuur gaat uit 
naar substantiële probleemgerichte 
onderzoeksprojecten.
De goed gemotiveerde aanvraag dient 
een gespecificeerde begroting te 
bevatten.

Het KNGMG kan jaarlijks de 
Escherprijs uitreiken voor de beste 
afstudeerscriptie van studenten van 
een Masteropleiding Aardweten-
schappen. Het doel van de prijs is  
de bevordering van innovatief onder-
zoek en een gedegen verslaggeving 
hiervan. Een scriptie kan een funda-
menteel, toegepast of interdiscipli-
nair karakter hebben. Voor een fun-
damenteel onderwerp zijn originali-
teit en hypothesevorming de belang-
rijkste criteria; bij een toegepast 
onderwerp kijkt de jury vooral naar 
het vernieuwende en probleemop-
lossende karakter; bij onderwerpen 
die gebaseerd zijn op een interdisci-
plinaire aanpak wordt met name 
gelet op innovatieve ideeën. De jury 
van de Escherprijs bestaat uit aard-
wetenschappers afkomstig uit het 
bedrijfsleven, de (semi-)overheid en 
de universitaire wereld. Naast een 
bedrag van 2500 euro ontvangt de 

Escherprijs studiejaar 2015/16
winnaar een oorkonde, een jaar lid-
maatschap van het KNGMG en een 
uitnodiging om te publiceren in The 
Netherlands Journal of Geosciences. 
Het prijzengeld van de Escherprijs 
wordt beschikbaar gesteld door Shell. 
Denkt u zelf in aanmerking te komen 
voor de prijs of begeleidt u een student 
wiens/wier scriptie bovengemiddeld 
is, stuur dan de scriptie digitaal (als 
pdf-file) naar het secretariaat van  
het KNGMG, onder vermelding van 
‘Escherprijs 2015/16’. De inzending 
dient voorzien te zijn van een korte 
inleiding van de scriptiebegeleid(st)
er. De sluitings datum voor inzendin-
gen 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

Subsidie voor congresbezoek, om 
mede met behulp van het Fonds ver-
kregen onderzoeksresultaten onder 
de aandacht te brengen, kan slechts 
bij hoge uitzondering toegekend 
worden.

Op de website dr-schurmannfonds.nl 
staan alle richtlijnen voor een subsidie-
aanvraag op een rij. Hier kan ook een 
aanvraagformulier worden gedown-
load. Dit formulier moet, volledig 
ingevuld en evt. voorzien van de 
nodige bijlagen, vóór 1 januari 2017 
digitaal worden toegestuurd aan  
de secretaris van de Stichting. Om 
projectnummers hoeft niet meer 
gevraagd te worden. Deze worden  
nu toegekend na het indienen van 
de aanvraag.

Hanco Zwaan, Secretaris  

Stichting Dr. Schürmannfonds

STICHTING DR. SCHÜRMANNFONDS
Secretariaat: Naturalis Biodiversity 
Center, t.a.v. Hanco Zwaan
Tel.: 071-5687665,
email: hanco.zwaan@naturalis.nl

Subsidie-aanvraag 2017
Stichting Dr. Schürmannfonds

oproepen

AquaConSoil 2017, 26–30 June 2017

14th International Conference on Sustainable Use and Management 
of Soil, Sediment and Water Resources

The Programme Committee cordially invites those who wish to contribute to 
the conference to submit an abstract for an oral presentation for the regular 
Thematic Sessions, a poster presentation or a proposal for a complete Free 
Session. 

The conference themes are:
–  Assessment and monitoring of soil, water and sediment quality
– Risk assessment
– Advances in remediation technologies
– Strategies and policies for pollution management and remediation
– Reuse and upgrading of land, water and sediment in the circular economy
– Sustainable use & spatial planning of the subsurface

The deadline for abstract submission: Tuesday, 15 November 2016.
For information and submission of abstracts: http://www.aquaconsoil.org/
call-for-abstracts.html

aankondiging

Editor: T.A. Hose. Geological Society 
• special publication 417 • London • 
2016 • 248 pp. • ISBN 978-1-86239-
724-8 • List price £ 100,00 • Fellows 
£50,00 • leden andere genoot-
schappen £60,00

Duurzaam Geo-erfgoed toerisme ont-
wikkelde zich voor een wijd publiek 
in de jaren 1990, maar het heeft 
oudere wortels. Vanaf de 17e eeuw 
gingen welgestelde jongelieden en 
kunstenaars op hun buitenlandse 
‘Grand Tours’ en vanaf de 18e eeuw 
op de binnenlandse equivalenten 
daarvan. De reizigers, onder wie  
proto-geologen en kunstenaars, had-
den de toenemende behoefte om 
landschappen te onderzoeken en  
te interpreteren als ‘geo-toeristen’.  
In de 19e eeuw gebeurde dat onder 
invloed van de romantische, expres-
sionistische en impressionistische 
kunststromen, in de 20e eeuw kwam 
daar de neo-romantiek bij en werden 
landschappen gevisualiseerd met 
nieuwe technieken als fotografie en 
film.
Dit boek wordt ingeleid door editor T. 
A. Hose met ‘Three centuries (1670-

boekbespreking

1970) of appreciating physical land-
scapes’. Er volgen vijftien bijdragen 
over personen in een specifieke 
omgeving (‘Waterfalls and the romantic 
traveller’), landschappen en toerisme 
(‘Visitors to the ‘nordic playgrounds’’), 
en specifieke geologische onderwer-
pen (‘Caves in Stoney Middelon Dale’, 
‘The Carclaze tin mine in 18th-19th 
century geotourism’).
Personen en locaties in dit boek 
bestrijken vier eeuwen geotoerisme, 
voornamelijk in Europa met een  
sterke nadruk op Groot-Brittannië,  
en geven een veranderend beeld  
van 17e-eeuwse elite-reizigers tot 
tegenwoordige landschapstoeristen. 
In enkele bijdragen worden geotoe-
ristische middelen en paradigma’s  
onderzocht. Door de gevarieerde 
geschiedenis van de landschapsinter-
pretaties is dit boek ook interessant 
voor aardwetenschappers.

T. J. A. Reijers

Appreciating Physical Landscapes: 
Three Hundred Years of Geotourism

http://dr-schurmannfonds.nl
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De marien-geologische kartering kent 
geen grenzen. Iedereen die wel eens 
een groene zeekaart van de Rijks 
Geologische Dienst in handen heeft 
gehad, weet dat. Kaartblad Ostend, 
bijvoorbeeld, is gemaakt door de 
Britse, Belgische en Nederlandse 
geologische diensten. En met succes: 
Brits gravel wordt niet plots Neder-
lands zand, en een Belgisch lid wordt 
niet per ongeluk of expres gesplitst 
in twee Nederlandse formaties.

Gebiedsdekkende digitale 
kaarten
Ook op pan-Europees niveau is samen- 
werking niets nieuws. De Marine 
Geology Expert Group van EuroGeo-
Surveys is al tientallen jaren actief, 
niet alleen aan de vergadertafel maar 

ook in echte projecten. Sinds een jaar 
of zes worden activiteiten met wisse-
lend succes afgestemd binnen EMOD-
net, het European Marine Observation 
and Data network. Dat begon beschei - 
den, op schaal 1:1.000.000. Heel het 
Nederlandse deel van de Noordzee 
paste op een A2’tje. 
Na afronding van deze verkennende 
fase, met een beperkt aantal vooral 
West-Europese partners, is in 2013 
een project opgestart waarin alle 
geologische diensten met verant-
woordelijkheid voor een stuk(je) zee 
zijn vertegenwoordigd. Een Schot 
houdt orde. Alan Stevenson zwaait 
volgende maand in Edinburgh af tij-
dens de slotbijeenkomst van EMOD-
net 2. Het is hem gelukt om trotse, 
betrokken, eigenwijze, tijdelijk 

onzichtbare, behoudende, vrijdenken-
de en regelzuchtige geologen in het 
gareel te houden. Clichés over volks-
aard en bijbehorende persoonlijke 
eigenschappen bleken lang niet altijd 
waar.
Op schaal 1:250.000 is een serie 
gebiedsdekkende digitale kaarten 
gemaakt. Zeebodemsediment was 
als eerste af. Per land zijn gekarteer-
de eenheden netjes vertaald naar 
vijftien klassen die al in de jaren vijftig 
door Robert Folk waren gedefinieerd. 
Gravelly sand, slightly gravelly sandy 
mud, muddy gravel: ze komen 
ondanks de Brexit door heel Europa 
voor. Grensconflicten zijn vreedzaam 
opgelost. Opvallend genoeg is een 
belangrijke gebruikersgroep van de 
kaart, de zeebodemhabitatexperts, 
vooral geïnteresseerd in een vereen-
voudigd beeld met maar vier klassen. 
Hun ecologische wens maakte de 
klus zeker niet makkelijker. De filoso-
fische vraag ‘wat verstaan we onder 
mixed sediment’, een van de vier 
klassen, is nog steeds niet naar 
tevredenheid beantwoord.

Waar ligt de kustlijn?
Het Kwartair lieten we grotendeels 
links liggen, op een paar inleidende 
beschietingen na. Verstandig, gezien 
de heftige emoties die de indeling 
van deze twee miljoen jaar geologi-
sche geschiedenis keer op keer lijkt 
op te roepen. Eerst elkaar maar wat 
beter leren kennen. Samenwonen 
doe je ook niet direct na de eerste 
date. De minder omstreden top van 

het pre-Kwartair is wél in beeld 
gebracht: patronen van ouderdom  
én lithologie sluiten langs de kustlijn 
zonder al te veel haperingen aan  
op die uit de landkartering van One-
Geology-Europe.
Over de kustlijn gesproken: het  
vatten van kustgedrag in één beeld 
bleek in de praktijk niet mee te vallen. 
Wat te doen als een kliftop erodeert 
maar de waterlijn aan de voet van 
dat klif door al het naar beneden 
gestorte materiaal zeewaarts ver-
schuift? Ook de duinvoet en de laag-
waterlijn doen lang niet altijd het-
zelfde. Kortom, elke kaart van kust-
erosie en -sedimentatie is maar de 
halve waarheid, en hoe vertel je dat 
slechte nieuws aan de eindgebruiker? 
Gelukkig voor onze partners uit 
gevaarlijker oorden waren kaarten 
met aardbevingen, tsunami’s, onder-
zeese afschuivingen en vulkanen 
makkelijker samen te stellen. Op dit 
vlak is de zuidelijke Noordzee voor-
alsnog het toppunt van saaiheid. 
Onderzeese voorkomens van olie, 
gas, grind en zand vormden een 
interessantere afsluiter. Natuurlijke 
rijkdommen genoeg in ons deel van 
de Noordzee. Beroepshalve zouden 
we natuurlijk net zo blij zijn met een 
door extractie geïnduceerde aardbe-
ving of mini-tsunami. Mogelijk al in 
de volgende fase van EMODnet, liefst 
weer te geven op schaal 1:100.000 
of fijner.

Sytze van Heteren,  

TNO – Geologische Dienst Nederland

tno

nwo

EMODnet – Europees met elkaar in zee

Geel zand en lila slib vormen de hoofdmoot van het Europese zeebodem-

sediment (http://www.emodnet-geology.eu/geonetwork/srv/dut/catalog.

search#/home). Er valt nog heel wat te karteren, vooral in de Atlantische 

Oceaan.

Erosieprocessen aan het aardopper-
vlak bepalen toch niet waar bewe-
gingen van de aardkorst optreden. 
Dat tonen aardwetenschappers, onder 
wie de Wageningse Veni-onderzoeker 
Benny Guralnik, aan in Science.  
Met een nieuwe techniek bepaalden 
ze de afkoelingsgeschiedenis van 

Erosie stuurt tektonische bewegingen toch niet
(Bron: NWO, 18 augustus 2016)

gesteente in een spectaculair rivier-
dal in de oostelijke Himalaya.

Uit eerdere studies kwam de sugges-
tie naar voren dat op sommige plek-
ken processen aan het aardoppervlak, 
zoals erosie door stromend water of 
aardverschuivingen, invloed kunnen 

hebben op de diepere tektonische 
bewegingen ter plekke. Die processen 
zouden bijvoorbeeld de locatie van 
aardbevingen kunnen bepalen. Experts 
van de Universiteiten van Keulen, 
Lausanne en Wageningen weerleg-
gen nu dit idee na onderzoek in de 
oostelijke Himalaya.

Eerste auteur dr. Georgina King: ‘De 
oostelijke Himalaya is ideaal als je  
de relatie wilt onderzoeken tussen 
oppervlakteprocessen en tektoniek. 
Daar zijn immers bergen van meer 
dan 7000 meter plus rivieren die 
sterk eroderen; de Yarlung-Tsangpo 
bijvoorbeeld, die zich maar liefst 
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nwo

De bestuursoverdracht bij NWO zal  
op 1 oktober 2016 plaatsvinden. Het 
huidige Algemeen Bestuur draagt 
dan de bestuursverantwoordelijkheid 
over aan de nieuwe voorzitter prof. 
dr. Stan Gielen en drs. Caroline Visser. 
Zij vormen het Algemeen Bestuur 
totdat de nieuwe Raad van Bestuur 
in zijn geheel per 1 januari 2017 
aantreedt. De bestuurswissel is 
onderdeel van de transitie naar  
een nieuw NWO.

Voortvarende start
Begin juli maakte NWO bekend dat de 
nieuwe Raad van Bestuur naast voor-
zitter Stan Gielen en Caroline Visser 
(portefeuille Bedrijfsvoering en 
Financiën) gaat bestaan uit vier 
wetenschappelijke leden – prof. dr. 

waarvan de integratie als vierde 
domein binnen NWO voorzien staat 
voor begin 2019. 
De toekomstige Raad van Bestuur van 
NWO fungeert als collegiaal bestuur en 
wordt verantwoordelijk voor de inte-
grale strategie en programmering van 
de organisatie en de budgetverdeling 
over de domeinen en instituten. Zo kan 
NWO zich meer dan nu strategisch 
positioneren, wint ze aan besluitvaar-
digheid en organiserend vermogen, 
kan ze middelen flexibeler inzetten en 
gaat ze meer werken vanuit één 
samenhangende programmering. 

De gegevens tonen een recente 
noordwaartse beweging aan van het 
proces van tektonische opheffing in 
de oostelijke Himalaya. Dr Georgina 
King: ‘Als in dit gebied de oppervlakte-
processen de tektonische beweging 
zouden sturen, dan zou die noord-
waartse beweging onmogelijk zijn 
geweest. De verschuiving van de 
maximale tektonische beweging zou 
namelijk door de diep geërodeerde 
rivieren zijn tegengehouden. De data 
laten zelfs zien dat er meer verhoging 
ten noorden van de Yarlung rivier  
is ontstaan, waar de rivier minder 
erodeert.’ De oppervlakteprocessen 
bepalen via erosie dus niet de plaats 
van tektonische bewegingen maar 
reageren op tektonische veranderin-
gen.

Nederlandse bijdrage
‘De Nederlandse bijdrage aan de 
methodologie is aanzienlijk’, zegt dr. 
Benny Guralnik, derde auteur van het 
artikel en postdoc aan het Nederlands 
Centrum voor Luminescentiedatering 
(NCL, Wageningen Universiteit). 
Luminescentiedatering is een tech-
niek die in de aardwetenschappen en 
de archeologie gebruikt kan worden 

voor het dateren van mineralen. Prof. 
Peter Ypma (TU Delft) testte een  
dergelijke aanpak eind jaren 80 met 
thermoluminescentie. Prof. Jakob 
Wallinga (directeur NCL) standaardi-
seerde de datering van de mineralen-
groep veldspaat met Optisch geSti-
muleerde Luminescentie (Optically 
Stimulated Luminescence OSL) en 
Romée Kars (TU Delft) ontwikkelde 
met Wallinga een correctie hiervoor 

zonder welke dit onderzoek in de 
oostelijke Himalaya onmogelijk was 
geweest.

Northward migration of the eastern 
Himalayan syntaxis revealed by  
OSL-thermochronometry, Science,  
19 augustus 2016

Ineke Braakman, prof. dr. Wim van 
den Doel, prof. dr. Jeroen Geurts en 
prof. dr. ir. Jaap Schouten – die tevens 
voorzitter worden van de toekomstige 
domeinbesturen. 
Om een voortvarende start van het 
nieuwe bestuur mogelijk te maken 
heeft het zittende bestuur, geleid 
door prof. dr. Jos Engelen, in goed 
overleg met de nieuwe bestuurders 
besloten om de verantwoordelijkheid 
al per 1 oktober formeel over te dra-
gen. Stan Gielen en Caroline Visser 
gaan het Algemeen Bestuur vormen 
totdat de voltallige Raad van Bestuur 
per 1 januari 2017 aantreedt. Het 
huidige NWO-bestuur blijft tot 1 
januari 2017 betrokken bij de organi-
satie en beschikbaar om bij te dragen 
aan een vlotte overdracht.

Nieuw NWO
De organisatie van NWO wordt effici-
enter en transparanter. De huidige 
negen gebieden worden geclusterd 
tot vier domeinen: Exacte en Natuur-
wetenschappen (ENW); Toegepaste 
en Technische wetenschappen (TTW); 
Sociale en Geesteswetenschappen 
(SGW) en Zorgonderzoek en Medi-
sche wetenschappen (ZonMw). Tevens 
worden de instituten ondergebracht 
in één NWO-institutenorganisatie. 
Per 1 januari 2017 start NWO met de 
nieuwe organisatiestructuur. Na aan-
passing van de NWO-wet worden 
Ineke Braakman, Jaap Schouten en 
Wim van den Doel domeinvoorzitter 
van, respectievelijk, ENW, TTW en SGW. 
Jeroen Geurts begint per 1 januari als 
voorzitter van het zelfstandige ZonMw, 

Bestuursoverdracht NWO per 1 oktober 2016
(Bron: NWO, 1 september 2016)

De bijna 7800 meter hoge Namche Barwa torent hoog uit boven de Yarlung-

Tsangpo rivier.  |  Foto: Jean-Pierre Burg, ETH Zürich

1500 meter in de Tsangpo kloof heeft 
ingesleten. Als het zo is dat oppervlak-
teprocessen tektoniek kunnen bepalen, 
dan verwachten we dat te kunnen 
zien in zo’n extreme omgeving.’

Methode
De onderzoekers gebruikten een 
nieuwe methode, luminescentie-
thermochronometrie. Met deze  
techniek kan gemeten worden hoe 
de temperatuur van mineralen in 
gesteente is veranderd terwijl de 
omgeving erodeert en het gesteente 
zo dichter bij het aardoppervlak komt. 
De onderzoekers konden gesteente 
onderzoeken dat in relatief korte tijd 
van twee kilometer diepte door erosie 
was blootgelegd. Professor Frédéric 
Herman, universiteit van Lausanne: 
‘Het heeft bijna tien jaar gekost om 
deze techniek te ontwikkelen, maar nu 
kunnen we voor het eerst veranderin-
gen meten van afkoelend gesteente in 
de afgelopen 200.000 jaar. Dit laat ons 
toe om te meten hoe door klimaat 
veroorzaakte veranderingen in opper - 
vlakteprocessen de ontwikkeling van 
het landschap beïnvloeden, met name 
in gebieden die bedekt waren met 
een dikke ijskap in de laatste ijstijd.’
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Verhuisd
drs. A.H.M. ten Have
M. de Kruijf
Dr. B.M.L. Meijninger
dr. J.J.A. Wijnen

4 oktober 2016
Kring-Noordlezing door prof. Wim van 
Westrenen (VU): ‘The Moon, Perfect 
Specimen of the Early Earth’. Informa-
tie: http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

6–7 oktober 2016
Belgisch-Nederlandse Palynologen-
dagen 2016 Koksijde. Informatie: 
http://www.palynologischekring.nl/
userfiles/Palynologendagen_2016_
programma.pdf

8 november 2016
Kring-Noordlezing door dr. Karin van 
Thienen Visser (TNO): ‘Geochemecha-
nical modelling in the Groningen area; 
an update’. Informatie: http://www.
kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

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

18 november 2016
Herfstsymposium Ingeo-kring: ‘Geo-

technical Earthquake Engineering’. 
Informatie: http://www.ingeokring.nl/
pages/news.php

6 december 2016
Kring-Noordlezing door dr. Ir. Jan van 
Elk (NAM): ‘Developing insights in 
surface seismicity in the Groningen 
area. Informatie: http://www.
kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

10 januari 2017
Lezing Kring-Noord: Expedition North-
pole – door Dr Jaap Copper. Informatie: 
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

7 februari 2017
Lezing Kring-Noord: Salt tectonics in 
the Northern Dutch Offshore – door 
Matthijs van Winden (Shell Rijswijk). 
Informatie: http://www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

7 maart 2017
Lezing Kring-Noord: (date to be con-
firmed): The Bergen Gas Storage - by 
Dr Nout den Boer. Info: http://www.
kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

6–7 mei 2017
Geologische excursie naar Helgoland 
– door Daan Den Hartog Jager (Shell 

Germany). Informatie: http://www.
kngmg.nl/kringen/kringnoord.html

14–16 mei 2017
ICID 2017 — 19th International Con-
ference on Industrial Diamond. Infor-
matie: http://waset.org/conference/ 
2017/05/amsterdam/ICID/home

29 mei – 1 juni 2017
LuWQ2017 — 3rd International Inter-
disciplinary Conference on Land Use 
and Water Quality: Effect of Agricultu-
re on the Environment, Den Haag. 
Informatie: http://www.luwq2017.nl/

26–30 juni 2017
AquaConSoil 2017, 26–30 June 2017. 
14th International Conference on  
Sustainable Use and Management of 
Soil, Sediment and Water Resources. 
See page 15 of this Geo.brief.

agenda

personalia

aankondiging

Kennis over de hydrogeologie van  
de EU is sterk versnipperd over de  
28 lidstaten. De EFG (European Fede-
ration of Geologists) heeft daarom 
het initiatief genomen voor het EU-
project ‘KINDRA’ (Knowledge Inventory 
for Hydrogeology Research), waarin  
de huidige in Europa aanwezige kennis 
over hydrogeologie wordt geïnventari-
seerd en gebundeld in een nieuw ont-
wikkelde online database. Deze inven-
tarisatie wordt vervolgens gebruikt 
om, in samenhang met de Kaderricht-
lijn Water en de Grondwater Richtlijn, 
de belangrijke hydrogeologische 
onderzoeksvragen te identificeren.

Het KNGMG en de NHV (Nederlandse 
Hydrologische Vereniging) nodigen u 

van harte uit om deel te nemen aan 
een nationale workshop over de hui-
dige kennisstand en toekomstige uit-
dagingen van het hydrogeologische 
onderzoek in Nederland. We zijn 
daarbij te gast in het gebouw van TNO 
en Deltares aan de Princetonlaan 6 in 
Utrecht. Het doel van de workshop  
is het inventariseren van de belang-
rijkste hydrogeologische onderzoeks-
vragen in Nederland: de research 
gaps, en de mogelijkheden om ze te 
overbruggen.

Deze middag worden lezingen afge-
wisseld met discussierondes onder 
leiding van Gé van den Eertwegh. We 
zullen in discussie gaan over de toe-
komstige ontwikkelingen in ons vak-

Utrecht, donderdag 10 november 2016

Uitnodiging KINDRA Nationale Workshop Hydrogeologie

gebied (denk bijvoorbeeld aan het 
toenemende gebruik van koude/
warmteopslag waarbij particulieren 
de grondwatervoorziening beïnvloe-
den, en de beleidsinstrumenten die 
we daarvoor in Nederland hebben), 
de uitdagingen waarvoor we staan 
(bijvoorbeeld verzilting van ons 
grondwater en de gevolgen van het 
toenemende gebruik van de onder-
grond en het grondwater), en de 
lacunes die er zijn in onze kennis 
over de hydro geologische aspecten 
van het grondwater: wat zijn de 

beperkingen in ons begrip van het 
grondwatersysteem, welke gaten zijn 
er in onze informatievoorziening 
(meetnetten) en hoe komen we tot 
een betere beleidsontwikkeling voor 
het beheer van de grondwatervoor-
raad?

Deelname aan de workshop is gratis. 
U kunt zich aanmelden door een mail 
te sturen naar Els Ufkes, kngmg@
kngmg.nl.

Bovenaanzicht van de CTD/Rosette, 

een apparaat waarmee o.a. conduc-

tiviteit (een maat voor zoutgehalte), 

temperatuur en diepte van de oce-

aan gemeten worden. Duidelijk te 

zien zijn de deksels van de 24 open-

staande 10-liter flessen die vanaf 

het schip op elke gewenste diepte 

gesloten kunnen worden.

rectificatie

Helaas is er een verkeerd onderschrift bij deze foto geplaatst (p. 9, Geo.brief 5).  
Het onderschrift moet zijn:

http://waset.org/conference/2017/05/amsterdam/ICID/home
http://waset.org/conference/2017/05/amsterdam/ICID/home
http://www.luwq2017.nl/
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internetaankondiging

Plaats
TNO – Geologische Dienst Nederland / Deltares, Auditorium, Princetonlaan 6, 
3584 CB Utrecht.

Voorlopig programma
12.00:  Inloop en lunch.
13.00:  Introductie met een presentatie over KINDRA
13:30:  Gastspreker uit de onderzoekswereld
14.00:  Eerste discussieronde: welke research gaps kennen we?

15.00:  Theepauze

15.15:  Gastspreker uit de toegepaste wereld
15.45:  Tweede discussieronde: welke mogelijkheden zien we om de 

research gaps te overbruggen?
16.30:  Afronding
17.00:  Borrel

Meer informatie
Gé van den Eertwegh (NHV, dagvoorzitter), eertwegh@knowh2o.nl 
Jan Stafleu (KNGMG), jan.stafleu@tno.nl
Nadere informatie over KINDRA: www.kindraproject.eu
Het definitieve programma volgt begin oktober.

http://www.pgknet.nl
mailto:jan.stafleu@tno.nl


Zwaar geposeerde foto van Professor Masselink (in het rode jack) aan het meten tijdens een storm. Deze was bedoeld voor de krant, maar onze  

universiteit stelde hem niet zo op prijs. Het leek véél te gevaarlijk en zou een verkeerd signaal uitzenden. (Zie Zaken overzee op pagina 6).
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