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1e NIEUWSBRIEF 2016 
  
 
Zeer Geacht lid van de Mijnbouwkundige Kring, 
 
Begin 2015 is het idee ontstaan om binnen de beroepsorganisatie der mijnbouwers en geologen, het 
KNGMG1, een ‘Mijnbouwkunde Kring’ op te starten, dit naast een 8-tal kringen die al actief waren. Zie 
ook de website: http://www.kngmg.nl/kringen/kringmijnbouw.html voor meer achtergrond. 
 
Het KNGMG bestaat uit ‘Kringen’ ieder met een specifieke focus en deskundigheid op een 
Aardwetenschappelijk onderwerp. Tot heden was er geen Kring (meer) die zich specifiek met 
Mijnbouwkundige zaken bezig hielt.  Dit is op 6 oktober 2015 goedgemaakt, middels de officiële 
oprichting van de ‘Mijnbouwkundige Kring’ (hierna ook wel ‘de MK’ genoemd). 
	

	
	

Figuur 1) De samenstelling van het KNGMG sinds 6 oktober 2015; overhandiging eerste 55 inschrijvingen. 

																																																								
1 N.B.: op 9 maart 1912 is het ‘Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën’ opgericht, 
een samensmelting van de destijds de ‘Nederlandse Geologische Vereniging’ (uit 1911) en de ‘Nederlandse 
Mijnbouwkundige Vereeniging’ (uit 1904). Later is het Genootschap omgedoopt tot het ‘Koninklijk Nederlands 
Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap’, beter bekend als ‘het KNGMG’. (zie ook: 
http://www.kngmg.nl/genootschap/geschiedenis.html ) 
 
Het was de eminente mijningenieur/ geoloog en rechtsgeleerde W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht die 
destijds de beide verenigingen bij elkaar heeft gebracht en hij werd ook tot eerste voorzitter van de nieuwe 
vereniging gekozen  
 
Het doel van het KNGMG was (en is nog steeds): ‘Het bevorderen van de aardwetenschappen in de meest ruime 
zin, het behartigen van de belangen van de leden, het versterken van de professionele banden tussen de leden 
[..en] het bevorderen van de erkenning van het belang van de aardwetenschappen […].’. 
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Op 16 november zag reeds de eerste activiteit van ‘de MK’ het levenslicht, een avond-seminar over 
‘Mining in Europe’, over resp. een groot nieuw wolraam-mijnbouwproject in Cornwall (UK) en over de 
snelle ontwikkelingen op het gebied van ‘Urban Mining’, georganiseerd in samenwerking met de MV 
en het KIVI, afdeling Mijnbouw. 
 
Op 12 februari 2016 vond in de faculteit CiTG een lezing plaats over geothermisch onderzoek i.s.m. 
het DAP: ‘Hydraulic history and current state of the deep geothermal test site Groß 
Schönebeck’, door ir. Guido Blocher (GdF Potsdam) i.s.m. met het DAP en prof. David Brühn. 
 
 
Geplande activiteiten 2016 
Inmiddels is het leden aantal gegroeid tot bijna 100 leden (stand 13 maart: 91). Op vrijdag 1 april wil 
de MK graag haar (of zijn) 100e lid verwelkomen. Graag roepen wij u op het 100e lid aan te dragen 
(zie bijgaand inschrijfformulier), voor zowel het 100e lid, als de aandrager daarvan, is een bijzonder 
geschenk beschikbaar. Daarnaast zal er die middag in de ‘Recklinghausenkelder’, gelegen in café’ 
‘Het Noorden’, Noordeinde  te Delft, een netwerk-bijeenkomst ter ere van deze gelegenheid 
plaatsvinden, waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Aanvang vanaf 17:00 hr. Voor de borrel + 
maaltijd graag aanmelden bij: Secretaris-MV@tudelft.nl . Uiteraard ook de Barbaraborrel van de MV. 
 
Op 7 en 8 april 2016 wordt het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (‘NAC-13’) gehouden in 
Veldhoven, zie meer info: https://nacgeo.nl/conference-details/programme , inclusief o.a. ‘keynote 
speaker’ prof. David Brühn (07/04), ‘onze’ hoogleraar Geothermie zoals bekend. 
 
Ter gelegenheid van de publicatie van het boek van Jack Voncken ‘The Rare Earth Elements, - An 
Introduction’, wordt er door de Afdeling Geoscience and Engineering van de TU Delft een 
minisymposium georganiseerd over ‘Rare Earth Elements’. Dit wordt gehouden op 11 April 2016, in 
the Mekelzaal van het Science Centre, Mijnbouwstraat 120, Delft. Verschillende presentaties zullen 
worden gehouden door wetenschappers van o.a. ook de faculteit 3mE, afdeling Metals Processing, 
Microstructure and Properties, die werkzaam zijn op het gebied van Zeldzame Aardmetalen. 
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Op vrijdag 1 mei 2016, de Dag van de Arbeid, willen wij graag een brainstormbijeenkomst 
organiseren, om in gezamenlijkheid na te denken over toekomstige activiteiten van de MK. Ook dit 
zal plaatsvinden in Café ‘Het Noorden’, vanaf 17:00 hr, gezamenlijk op de Barbaraborrel van de MV. 
 
 
Samen met de ‘Ingeo Kring’ van het KNGMG organiseert de MK op 22 en 23 
juli 2016 een excursie: ‘Mining and Subsidence’, naar de grote dag-
bruinkoolmijn van RWE nabij Hambach in Duitsland.  
 
Daarnaast zal de excursie aandacht schenken aan het 200 jaar bestaan van 
‘Neutraal Moresnet’ (www.moresnet.nl), met o.a. een oude zinkmijn op het 
voormalige 4-landenpunt nabij Zuid-Limburg. Meer info vindt u in het 
aangehechte excursieprogramma. Graag aanmelden via: mijnbouw@kngmg.nl  
 
 
Overige activiteiten in 2016 zullen via aparte aankondigingen nader worden bekendgemaakt. 
 
 
Bestuurssamenstelling sinds 06-10-2015:  
Het bestuur van de NK bestaat sinds de oprichting uit: 
 
-Ir. Drs. D.J.H. (Duco) Drenth, Voorzitter  
-Dr. Ir.  A. (Allert) Adema, Secretaris  
-Ir. B. (Bart) Hogeweg, Penningmeester 
-Ir. L. (Liesbeth) Meerwaldt, Commissaris 
-Vacature, Commissaris Excursies 
-Vacature, Studentenvertegenwoordiging/ MV-liaison 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om mee te helpen met het organiseren van activiteiten, 
meldt u aan via: mijnbouw@kngmg.nl  
 

=======
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PROGRAMMA MIJNBOUWKUNDIGE KRING (2016) 

 
 

• In 2016 zal in Nederland de film: ‘The 33’ in 
première gaan: over de 33 mijnwerkers die in 
2010 in de Chileense San Jose’-mijn 69 dagen 
ondergronds zaten opgesloten. Met in de 
hoofdrol Antonio Banderas.  

 
Nadere informatie over tijd en plaats voor een 
gezamenlijke activiteit hieromtrent volgt.  

															 	
		

	
	

	
	

Zinkmijn te Moresnet (zie excursie 22-23 juli 2016) 
=====	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Mijnbouwkundige	
Kring	

	

	
Hartelijk	welkom	bij	de	Mijnbouwkundige	Kring	van	het	KNGMG!	

	
ACHTERGROND	
	
	
DOEL	
	
De	Mijnbouwkundige	Kring	beoogt	de	interesses	van	haar	leden	op	het	gebied	van	de	
Mijnbouwkunde	en	meer	algemeen:	de	Technische	Aardwetenschappen		–	in	brede	zin	–	
te	behartigen.		
	
Daarbij	wordt	samenwerking	gezocht	met	andere	Kringen	binnen	het	KNGMG,	de	
Mijnbouwkundige	Vereeniging	(MV)	en	overige	(nationale/internationale)	organisaties	
in	de	Technische	Aardwetenschappen	en	bijv.	met	de	afdeling	‘Mijnbouw’	van	het	KIVI.		
	
Daarnaast		wordt	gestreefd	naar	nauwe	banden	met	de	BSc	&	MSc	opleiding	‘Toegepaste	
Aardwetenschappen’	(‘Applied	Earth	Sciences’)	van	de	Technische	Universiteit	Delft	(v/h	
‘Mijnbouwkunde	en	Petroleumwinning’),	en	het	onderwijs	en	onderzoek	dat	daar	plaats	
vindt,	o.a.	in	het	kader	van	het	Delft	Aardwarmte	Project	(DAP).	
	

	
	

Foto:	Faculteit	CiTG	TU	Delft/	Technische	Aardwetenschappen/Geoscience	&	Engineering/	vh	

Mijnbouwkunde	&	Petroleumwinning.	

	
Dit	zowel	op	technisch	als	meer	maatschappelijk/cultureel	georiënteerde	onderwerpen,	
bijv.	in	samenhang	met	het	Mineralogisch-Geologisch	Museum	(MGM)	in	Delft	en	de	
Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft	(EMD).		
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Daarnaast	biedt	de	Mijnbouwkundige	Kring	graag	haar	leden	een	platform	aan	om	
elkaar	te	ontmoeten	middels	het	organiseren	of	(mede)	faciliteren	van	de	volgende	
activiteiten:	

• Lezingen/	seminars/	bijeenkomsten	i.s.m.	KNGMG	en	MV/	TUD/	CiTG/	AES/	
Geoscience	&	Engineering/	DAP.	

• Excursies/	bedrijfsbezoeken.	
• Social	&	Alumni	events	(o.a.	golf,	rally,	roeien,	div.	sports)	i.s.m.	de	MV.	
• 10	Barbaraborrels	per	jaar	i.s.m.	MV.	
• Lustra	i.s.m.	MV	en	KNGMG.	
• Samenwerking	op	raakvlakken	met	andere	Kringen,	TU	Delft,	KIVI,	SPE,	etc.	
• Samenwerking	met	(andere)	externe	organisaties/	contacten	waar	relevant.	

Het	‘MK’-startbestuur	bestaat	uit	(jaar	van	afstuderen):	Duco	Drenth	(1990),	Liesbeth	
Meerwoldt		(2004),	Alert	Adema	(2005),	Bart	Hogeweg	(2008).	Geïnteresseerden	voor	
het	organiseren	van	activiteiten	of	ideeën	kunnen	zich	melden	via:	
mijnbouw@kngmg.nl.	
	
	
INTERESSEGEBIEDEN	
	
Onderwerpen	die	op	het	vlak	van	de	Technische	Aardwetenschappen	liggen	zijn,	o.a.:	

• Kolen	&	Erts	mijnbouw	
• Diepzee	mijnbouw	
• Ertsverwerking	/	scheidingstechnologie	/	‘Urban	Mining’	
• Zeldzame	aardmetalen	
• Baggertechniek	
• Productiegeologie	
• Technische	Geofysica,	seismiciteit	
• Technische	Geothermie	
• Olie	en	Gas	productietechnologie,	EOR	/	EGR	/	‘operations’	
• Boortechnologie/	drilling/	well	stimulation	
• Putontwerp/	Well	engineering/	completion	technology	
• Offshore	Engineering	
• Zoutwinning	
• Waterinjectie	
• Bodemdaling/	bodembeweging	
• Gasopslag/	andere	opslagvormen	
• CO2-opslag/	‘Carbon	Capture	and	Use’	/	CCUS	
• Onderwijszaken:	Technische	Aardwetenschappen,	incl.	de	Federation	of	European	

Mining	Programs/	FEMP	(www.femp.org	)		
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• Geo-politieke	en	maatschappelijke	aspecten	van	Mijnbouw,	voorlichting	
• Veiligheid	en	Gezondheid/	‘HSE’,	‘Licence	to	operate’	
• Het	Mineralogisch-Geologisch	Museum/	MGM	
• Samenwerking	met	de	Mijnbouwkundige	Vereeniging/	MV	(studenten)	&	TU	Delft	

(‘G&E’:	‘Geoscience	&	Engineering’;	‘AES’:	‘Applied	Earth	Sciences’)	
• Culturele	aspecten	der	Mijnbouwkunde	en	de	TU	Delft	
• Mijnbouwkunst,	schilderijen,	filatelie,	foto’s,	’apps’	(e.g.:	www.brighstonesapp.com	).	
• Sociale	activiteiten	(excursies,	golf-outing,	rallys,	roeien,	sporting-events,	

netwerkborrels)	

	
LIDMAATSCHAP	
	
Voor	een	inschrijfformulier:	zie	http://www.kngmg.nl/kringen/kringmijnbouw.html,	of	
deze	aanvragen	via	mijnbouw@kngmg.nl	.	Graag	ingescand	retour	sturen	via	
mijnbouw@kngmg.nl	.	Voor	verdere	vragen	over	de	Mijnbouwkundige	Kring	u	ook	bij	
dit	mail-adres	terecht.	
	
Contributie:	Leden:	25,=	Euro	per	jaar.	Leden	van	de	Mijnbouwkundige	Vereeniging	en	
het	KIVI	(Mijnbouw):	gratis	(vrijwillige	bijdrage	via	de	MV).	Voor	deelname	aan	
individuele	activiteiten	kan	een	bijdrage	(per	keer)	worden	gevraagd.	
	
De	activiteiten	van	de	Mijnbouwkundige	Kring	worden	via	e-mail	en	internet	
aangekondigd:	http://www.kngmg.nl/kringen/kringmijnbouw.html	.	

	
Hartelijk	welkom	bij	de	Mijnbouwkundige	Kring	van	het	KNGMG,	

	
	en	vooral:	

	
	

GLÜCK	AUF!	
========	
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Lidmaatschapsformulier Mijnbouwkundige Kring, KNGMG 
 

Voornaam:  

Achternaam:  

Geboortedatum: 
(dd-mm-jjjj)  ..... -- ..... - ........ 

Straat:  

Huisnummer + evt. 
Toevoeging:  

Postcode:  Plaats: Land: 

E-mailadres:  

Onderwijsinstelling: TH Delft / TU Delft / Anders:  

Studierichting:   Afstudeerjaar:                               

Lidmaatschap andere 
beroepsvereniging2: KNGMG KIVI  MV SPE SME TMS EAGE EFG 

Anders: 
…….…. 

E-mail berichten 
ontvangen: Ja/nee (omcirkelen) 

Opnemen gegevens in digitaal ledenboek  
Ja/nee (omcirkelen) 

Lidmaatschapscategorie: Afgestudeerd  Student Anders: 

Datum ondertekening: 
 .....  --  .....  --  ........      

Handtekening:  

 
Contributie: 
Leden: 25,= Euro per jaar 
Leden van het KIVI (Mijnbouw) en de Mijnbouwkundige Vereeniging: gratis. 
(event. vrijwillige bijdrage via de MV). 
 
Voor deelname aan individuele activiteiten kan een bijdrage (per keer) worden gevraagd. 
De activiteiten van de Mijnbouw Kring worden via e-mail en internet aangekondigd. 
  
Voor vragen kun je terecht bij: mijnbouw@kngmg.nl. 

 

Hartelijk welkom bij de Kring Mijnbouw van het KNGMG en vooral: GLÜCK AUF! 
																																																								
2 Artikel 3 Statuten: Leden van Kringen die geassocieerd zijn met een verwante nationale of internationale wetenschappelijke of 
beroepsvereniging behoeven geen lid te zijn van het Genootschap als zij lid zijn van die verwante vereniging.	


