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van het bestuur
Communiceren met potlood
Alledaagse dingen zijn niet altijd
wat hun naam doet vermoeden. Een
potlood (een staafje grafiet in een
omhulsel van hout) bevat geen lood,
een blikje (dun plaatstaal dat vertind is door galvanisatie) is tegenwoordig van aluminium en een glas
kan ook van plastic zijn. Het blad
Onze Taal in de rubriek ‘Woordsprong’ besteedde hier aandacht
aan (nr 2/3, 2017). Het potlood is
een klassiek communicatiemiddel
met een interessante geschiedenis.
De koppeling naar ons vakgebied
zit ‘m in het ‘lood’; in een potlood
is dit in feite grafiet. In de 16e eeuw
werd in Cumberland (Noord-Engeland)
een grootschalige hoeveelheid ‘zwart
lood’ gevonden in wat nu bekend
staat als de Borrowdale grafiet
afzetting. Je kon er goed mee
schrijven en de potloodindustrie
was geboren. Eind 18e eeuw werd
in Frankrijk, door schaarste aan
dit superieure Engelse grafiet, het
lokale grafietpoeder fijngemalen en

met klei vermengd en vervolgens
gebakken. De hardheid van het
potlood kon daarmee worden
gecontroleerd. Het moderne potlood
was een feit.
De naam grafiet, een allotrope vorm
van het element koolstof, is bedacht
door Abraham Werner (1749–1817).
Jawel, de Duitse mineraloog die
in de 19e eeuw een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan het
ontstaan van geologie als wetenschap. Hij was de bedenker van het
neptunisme (alle gesteenten zijn
gevormd in zee door neerslag van
mineralen) dat stond tegenover
het plutonisme van de Engelsman
James Hutton (alle gesteenten zijn
ontstaan uit magma). Dit debat
stimuleerde het onderzoek, wat
leidde tot het ontstaan van de
moderne geologie. Werner was
geen groot schrijver, toch wist hij
zijn omgeving te inspireren en hij
zal het eerdergenoemde potlood
ongetwijfeld gehanteerd hebben.

De brug naar kennisoverdracht en
stimuleren van onderzoek is snel
gemaakt. In ons digitale tijdperk
speelt het aloude potlood nauwelijks nog een rol. Communicatie is
meer en meer van belang voor het
in stand houden en prikkelen van
kennis. Gelukkig wordt dit in ons
vakgebied inmiddels steeds meer
onderkend. De concurrentie om
aandacht van het publiek is groot.
Toch lukt het sommigen de aardwetenschappen breed onder de
aandacht te brengen, zo bleek op
de Aardwetenschappelijke Loopbaandag van afgelopen februari
met Iain Stewart als gastspreker.
Stewart is professor ‘Geoscience
communication’ aan de Universiteit
van Plymouth in Engeland en wordt
ook wel aangeduid als BBC’s geologie ‘rock star’. Zijn onderzoek richt
zich met name op de geschiedenis
van grote aardbevingen, tsunami’s
en vulkaanuitbarstingen in het
Middellandse-Zeegebied en hun

relatie met cultuur en religie. Hij
communiceert over onze discipline
via goed gedocumenteerde producties van de BBC met een mondiale uitstraling. Google maar eens
op Rise of the Continents, Volcano
Live, Planet Oil. In Geo.brief 3 zal
een interview met Iain Stewart
worden gepubliceerd. Ik heb van
zijn optreden genoten.
Voor uw agenda, wellicht in potlood:
de KNGMG-jaarvergadering vindt
plaats op 17 mei in Den Haag.
In deze Geo.brief het jaarverslag
2016, een jaar waar het bestuur
met trots op terugkijkt. Maar eerst
ons lustrum op 7 april a.s., bij uitstek een gelegenheid om kennis te
delen en elkaar weer te ontmoeten.
Heeft u zich al ingeschreven? Het
kan digitaal, zonder potlood, op
onze in december 2016 vernieuwde
website www.kngmg.nl.
Lucia van Geuns

aankondigingen
Friday 7 april 2017, Armamentarium, Delft

Woensdag 17 mei 2017, KIVI-gebouw Den Haag

KNGMG Lustrum Symposium

Jaarvergadering KNGMG

‘License to Operate’ – Chances & Challenges
Time: Friday 7 April 2017 | Place: Armamentarium, Korte Geer, Delft
Registration is required: www.kngmg.nl | Symposium will be held in English

Programme:

(tentative, see for actual status: www.kngmg.nl)

10:00 – 12:00 h AardNed Young Professionals Meeting 'Your Future in
Geosciences', Plenary and Break-out discussions with your peers
Alternative programme: Visit to and special lecture at the Mineralogical
Geological Museum/MGM, Mijnbouwstraat 120, Delft (NB different location)

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het
Genootschap op woensdag 17 mei 2017, in het KIVI-gebouw in Den Haag.
De vergadering begint om 16.00 u, vanaf 15.30 u is er koffie en thee.
Na afloop is er om 17.00 uur een borrel en daarna volgt een lezing van de
Petroleum Geologische Kring door Marten ter Borgh (EBN). Hij zal spreken
over het structurele framework van de noordelijke offshore (DEFAB-gebied),
en de relatie daarvan met het exploratiepotentieel van het Onder Carboon.
Plaats: KIVI – Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Programma:
13:00 – 18:30 h ‘License to Operate’. Three different views:
– Mr. Harry van der Meijden, Inspector General, State Supervision of Mines (SodM)
– Mr. Gerald Schotman, Managing Director, NAM
– Mr. Ruud Cino, Programme Manager, ‘STRONG’ (I&M/EZ)
Current and Upcoming Operations
– Geothermal Energy
– CCUS/Carbon Capture, Use & Storage
Panel Discussion: ‘License to Operate’ and the Future of Geosciences

15.30 u
16.00 u
17.00 u
18.00 u

19:00 h 105 years KNGMG: XXI Licensed Dinner
(at Van der Dussen, Begijnhof 118, 2611 AS Delft)

De definitieve agenda van de jaarvergadering zal zo spoedig mogelijk op de
website geplaatst worden.
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Thee, koffie, koek
Jaarvergadering
Borrel samen met PGK
PGK lezing

Het verslag van de jaarvergadering op 11 mei 2016 verscheen in Geo.brief 4,
juni 2016. Het inhoudelijke jaarverslag 2016 vindt u in deze Geo.brief; het
financiële jaarverslag zal in de volgende Geo.brief verschijnen.

KNGMG Jaarverslag 2016
Hieronder volgt een aantal van
de bijzonderheden en hoogtepunten van het afgelopen jaar.
Het financiële jaarverslag over
2016 zal in de volgende Geo.brief
verschijnen.

Netherlands Journal
of Geosciences
Het tijdschrift NJG is een gezamenlijke
uitgave van KNGMG en TNO – Geologische Dienst Nederland. In het bestuur
van de Stichting Netherlands Journal
of Geosciences (SNJG) zijn zowel TNO
als KNGMG met twee leden vertegenwoordigd; voor KNGMG zijn dat János
Uraï en Hemmo Abels. In 2016 (vol. 95)
werden vier nummers gepubliceerd
met in totaal 27 artikelen. Maar liefst
drie nummers waren gewijd aan een
specifiek onderwerp. In maart was
dat Planetary Geoscience, over de
Nederlandse bijdrage aan de exploratie van ons zonnestelsel. In juni
verscheen een speciale uitgave over
de opslag van radioactief materiaal
in de Rupel Clay Member (NL) resp.
Boom Formatie (B). Het decembernummer tot slot bevatte de proceedings van het Surinamesymposium
van 16 januari 2015.

Geo.brief
De redactie van de Geo.brief heeft in
2016 wederom acht nummers van
onze zeer gewaardeerde nieuwsbrief
verzorgd met o.a. artikelen over oude
en nieuwe energie: de steenkoolwinning in Nederland en België en de
actuele energietransitie. Het slotnummer van 2016, een speciale uitgave over veldwerk vanuit de ruimte,
was gekoppeld aan een Kringendag
over hetzelfde onderwerp.
In de redactie vond een wisseling van
de wacht plaats. Na meer dan vijf
jaar hoofdredacteurschap nam Wim
Westerhoff afscheid. Zijn uitgebreide
netwerk binnen de aardwetenschappelijke wereld heeft ervoor gezorgd
dat de Geo.brief geen gebrek aan
kopij heeft gehad. Het bestuur en de
redactie willen Wim graag bedanken
voor het werk dat hij verzet heeft,
het binnenhalen van kopij, het zelf
schrijven van stukken en het vele
redactiewerk. Wim ontving op de
jaarvergadering op 11 mei het erelidmaatschap voor zijn verdiensten
als hoofdredacteur.
Denise Maljers heeft het hoofdredacteursstokje overgenomen. Daarnaast

is Sytze van Heteren de redactie komen
versterken. Zowel Denise als Sytze
zijn werkzaam bij TNO – Geologische
Dienst Nederland.

Staringlezing
Op woensdag 9 november 2016 verzorgde Prof. Henrik Svensen, geologie
research professor aan de Universiteit
van Oslo, de jaarlijkse Staringlezing.
Svensen is gespecialiseerd in ‘Large
Igneous Provinces’ en hun relatie met
geologische processen in sedimentaire
bekkens. Zijn research omvat de NoordAtlantische Margin, de Karoo in ZuidAfrika 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. De lezing vond plaats bij
Igluu in Den Haag, in het voormalige
Billitongebouw. De lezing werd goed
bezocht.

Escherprijs 2016
Uit achttien (!) inzendingen dit jaar
(t.o.v. 12 vorig jaar) heeft de jury
unaniem Frederique Kirkels tot winnaar van de Escherprijs verkozen. Zij
heeft haar Masters onderzoek getiteld
‘The fate of eroded soil organic carbon
– Linking terrestrial and aquatic carbon
cycling’ uitgevoerd aan de UvA waar
zij cum-laude is afgestudeerd. Inmiddels werkt Frederique Kirkels als PhD
studente aan de Universiteit Utrecht.
De prijs werd uitgereikt op het NAC.
Het bestuur is de jury onder leiding
van Johan Weijers zeer erkentelijk.

Van Waterschoot van der
Gracht Penning 2016
Het hoofdbestuur heeft dit jaar de
Van Waterschoot van der Grachtpenning toegekend aan prof. dr. Jan Smit
(Vrije Universiteit, Amsterdam). Met
deze toekenning wordt hij geëerd voor
zijn uitzonderlijke internationale en
nationale verdiensten op het terrein
van de aardwetenschappen in de
breedste zin des woords. Prof. dr. Jan
Smit is vooral bekend geworden vanwege zijn baanbrekende onderzoek
naar het uitsterven van veel van het
leven op de Krijt-Paleogeen grens,
waarmee hij een van de grondleggers
is geworden van het vakgebied Event
Stratigraphy. De uitreiking van de

De borrel aan het einde van de Kringendag in de Space Expo in Noordwijk.

penning heeft op 2 maart 2017
plaatsgevonden en was gecombineerd
met een symposium getiteld ‘Big
Boundaries’. Op het symposium
werden controverses en nieuwe
ideeën omtrent grote gebeurtenissen
in de aardgeschiedenis gepresenteerd,
waaronder de Trias-Jura grens, de
Paleoceen-Eoceen grens en de evolutie van aap naar mens. Prof. dr. Jan
Smit hield een voordracht over
‘Impacts, Flood basalts and Tsunamilike Seiches’.

Kringendag
Net in het nieuwe jaar, op vrijdag
20 januari 2017, organiseerde het
KNGMG in samenwerking met de
Netherlands Space Office (NSO) een
Kringendag onder de titel ‘Fieldwork
from Space’. Locatie was de Space
Expo in Noordwijk, een museum vol
met ruimteschepen en satellieten. Na
een zestal boeiende lezingen volgde
een rondleiding door de Space Expo
en een borrel tussen de Europese
module van het internationale ruimtestation ISS en een maanlander van
het Apolloprogramma.

NAC 2016 – Nederlands Aardwetenschappelijk Congres
Op 7 en 8 april 2016 werd voor de
13e keer het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres georganiseerd
mede namens KNGMG en NWO. Het
congres, gericht op alle vakgebieden
binnen de aardwetenschappen, gaf
ruime gelegenheid voor interdisciplinaire discussie en de mogelijkheid
voor vooral jonge wetenschappers
om hun resultaten te presenteren.
Wederom waren eminente weten-

schappers uit binnen- en buitenland
uitgenodigd om tijdens een plenaire
sessie de laatste ontwikkelingen in
hun vakgebied te belichten, allen
gevolgd door een lezing door aanstormend talent in hetzelfde vak
gebied. Het thema van de Science &
Societysessie aan het eind van de
eerste dag was kennisbenutting,
waarin werd besproken of vraaggestuurde, fundamentele wetenschap
bestaat. Op dit thema is in artikelen
in de Geo.brief nog teruggekomen.
De drie NAC-posterprijzen gingen dit
jaar naar Daniel Pastor-Galán (UU)
voor zijn studie naar supercontinenten,
naar Margriet Lantink (UU) voor haar
onderzoek naar zuurstof in de oceanen
van 2,4 miljard jaar geleden en naar
Wimala van Iersel (UU) voor haar
poster over ‘RiverCare’.

Accreditatie
Aardwetenschappers in Nederland
kunnen via het KNGMG een accreditatie als professioneel geoloog
(EurGeol) verkrijgen bij de European
Federation of Geologists (EFG). Het
gaat om aardwetenschappers met
werkervaring, die zich committeren
aan een beroepscode en actief hun
kennis op peil houden. Momenteel
zijn elf van onze leden geaccrediteerd
en is een aantal leden verwikkeld in
een soms langdurige aanvraagprocedure.

EFG-projecten
De EFG heeft het initiatief genomen
voor vier EU-projecten: INTRAW, gericht
op internationale samenwerking op
het gebied van grondstoffen, KINDRA,
waarin de in Europa aanwezige kennis
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KNGMG Jaarverslag 2016 (vervolg)
over hydrogeologie wordt geïnventariseerd, CHPM2030, gericht op het
ontwikkelen van innovatieve technologie voor de gelijktijdige winning
van warmte-energie en metalen, en
UNEXMIN, waarin een vernieuwend
mijneninspectiesysteem met behulp
van robots ontwikkeld wordt waarmee ondergelopen mijnen in kaart
gebracht kunnen worden. KNGMG is
samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties
als ‘third party’ bij deze projecten
betrokken. De coördinatie van de
projecten ligt in handen van de EFG.
Voor KINDRA heeft Robert Warmer als
stagiair bij Deltares de publiek toegankelijke wetenschappelijke en
toegepaste informatie over de hydrogeologie van Nederland geïnventariseerd en vastgelegd in een nieuw
Europese online database.

nale workshop over de huidige kennisstand en toekomstige uitdagingen
van het hydrogeologische onderzoek
in Nederland. In totaal 39 geïnteresseerden, waarvan een groot deel lid
is van één of beide verenigingen,
kwamen daarvoor op 10 november
2016 bij elkaar in het gebouw van
TNO en Deltares in Utrecht. Het doel
van de workshop was het inventariseren van de belangrijkste hydrogeologische onderzoeksvragen in Nederland: de research gaps. Tevens werd
ingegaan op de mogelijkheden om
de research gaps te overbruggen.
Het was een bijzonder interessante
middag waarin lezingen door Roelof
Stuurman en Hans Peter Broers werden afgewisseld met discussierondes
onder leiding van Gé van den Eertwegh. Een uitgebreid verslag is te
downloaden vanaf onze website.

KINDRA Nationale Workshop
Hydrogeologie

Toekomstvisie

In het kader van KINDRA organiseerden
het KNGMG en de NHV (Nederlandse
Hydrologische Vereniging) een natio-

In 2016 is een aantal aanbevelingen
van de toekomstvisiecommissie (zie
Geo.brief 2015-3) geïmplementeerd.
Met ingang van 1 januari 2016 kunnen

oproep

Financiën

Van Waterschoot van
der Grachtpenning 2017
Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept hierbij de leden van het
Genootschap op om kandidaten voor de Van Waterschoot van der
Grachtpenning 2017 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
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de leden kiezen uit drie vormen van
lidmaatschap: een basislidmaatschap
met online toegang tot Geo.brief en
NJG dat naar wens kan worden uitgebreid met de Geo.brief en/of NJG per
post. Verder heeft Marten ter Borgh
onze website in een volledig nieuwe
jas gestoken. Aan de nieuwe website
is ook een digitale nieuwsbrief
gekoppeld die de mogelijkheid schept
om beter op de actualiteit in te spelen
dan met de op vaste data verschijnende Geo.brief. De banden met de
Kringen zijn versterkt door het organiseren van Kringendagen. Ook zal
ons nieuwe bestuurslid Gideon Lopes
Cardozo zich onder andere toeleggen
op de communicatie met de Kringen.
Tot slot is een nieuw eerbewijs ingesteld: de Jelgersmaprijs voor beste
aardwetenschappelijke Bachelorscriptie. De prijs (een vrij te besteden
bedrag van h 750,– dat wordt
gesponsord door TNO) is 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.

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 Het KNGMG, dan naar
Eerbewijzen en tot slot naar Van
Waterschoot van der Grachtpenning.
U kunt een voordracht indienen tot
1 juli 2017 bij het secretariaat van
het genootschap, e-mail: kngmg@
kngmg.nl. 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.

Het financieel boekjaar 2016 is afgesloten met een positief saldo van
circa h 4.750,–. De grootste uitgaven
zijn die voor de Geo.brief, op enige
afstand gevolgd door NJG en de
administratiekosten.
Het KNGMG dankt de sponsoren van
specifieke evenementen, Deltares
(KINDRA), TNO (ALV), en Shell (Escherprijs) en de begunstigers, EBN, NAM,
TNO, Total E&P Nederland en Wintershall voor hun bijdragen. Verder bedanken we TNO voor het beschikbaar
stellen van werktijd voor de hoofd
redacteur van de Geo.brief en voor
de secretaris van het hoofdbestuur,
en EBN voor vergaderruimte. Tot slot
zijn we NWO erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage aan de Geo.brief.
Voor het boekjaar 2017 is een begroting opgesteld die in een klein batig
saldo resulteert. De contributie hoeft
in 2017 niet verhoogd te worden. Een
derde van de leden heeft gereageerd
op de oproep voor differentiatie in
het lidmaatschap. Hiervan heeft 70%
aangegeven de Geo.brief per post te
willen blijven ontvangen; 30% van
de respondenten ontvangt nog graag

het NJG per post. Wijzigingen in de
opbouw van de contributie kunnen
per 1 januari van een kalenderjaar
gewijzigd worden.

Het hoofdbestuur
Op de komende jaarvergadering zullen
we afscheid nemen van twee bestuursleden: Jan Schreurs en Els Ufkes. Els
blijft nog wel haar administratieve
taken vervullen. Op dezelfde vergadering zullen we Gideon Lopes Cardozo
(Shell) als nieuw bestuurslid voorstellen. Gideon zal zich bezig houden
met communicatie en het coördineren
van activiteiten met de Kringen.

Secretariaat
Els Ufkes verzorgt de ledenadministratie en de financiële administratie.
Het KIVI-gebouw aan de Prinsessegracht 23 in Den Haag blijft ons postadres, is de locatie van ons archief,
de locatie voor vergaderingen van
het hoofdbestuur en de locatie van
de komende jaarvergadering.

Archief op de website
Het online-archief met oude uitgaven
van Geologie en Mijnbouw is door Jan
Schreurs uitgebreid tot 1961. Op de
website (onder Publicaties/NJG) kunt
u een uitgebreide index van maar
liefst 660 pagina’s vinden met daarin
metadata van alle artikelen uit de
periode 1961–2004. Elk artikel is
voorzien van een linkje waarmee
het als PDF gedownload kan worden.
Ook van de periode vóór 1961 heeft
Jan een index gemaakt van alle uitgaven die zich in het KNGMG archief
bevinden. Deze index is echter verre
van compleet. Leden met een eigen
historisch archief kunnen Jan helpen
door ongebruikte jaargangen ouder
dan 1961 en/of special issues aan
het KNGMG te doneren zodat Jan ze
online toegankelijk kan maken.

Ledenbestand
Het totaal aantal leden per 31 december 2016 bedroeg 766. Het leden
aantal is de laatste jaren iets dalende.
Vorig jaar zijn 3 van onze leden overleden. Een 40-tal leden heeft in 2016
opgezegd en we hebben 22 nieuwe
leden mogen verwelkomen.
Jan Stafleu, secretaris en
Els Ufkes, penningmeester

.rotterdam

Jeroen Schokker (links) en Ignace van Campenhout in de Koopgoot van Rotterdam.

De onderkant van de stad
De snelste manier om van Rotterdam Centraal op de Kop van Zuid te komen, is door de grond. De Metro
gaat onder de Maas door en is in 6 minuten op de plaats van bestemming. Vandaag is het tevens de
meest toepasselijke manier van reizen. Samen met Jeroen Schokker, geoloog en onderzoeker bij TNO –
Geologische Dienst Nederland, ben ik namelijk op weg naar Ignace van Campenhout, adviseur
stadsontwikkeling bij de Gemeente Rotterdam. Doel van de reis is beide heren te interviewen over
het belang van kennis van de ondergrond in stedelijk gebied. Rotterdam en TNO zijn onderdeel van
het Europese kennisnetwerk COST Sub-Urban (www.sub-urban.eu), waarin kennisinstellingen en
gemeenten uit 30 landen samenwerken aan dit onderwerp.
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De ondergrond van grote steden verdient
meer aandacht, zeggen Jeroen Schokker van
TNO - Geologische Dienst Nederland en
Ignace van Campenhout van de Gemeente
Rotterdam. Geo.brief sprak met hen.
Waarom is er meer kennis nodig van de ondergrond? Als steden iets onder de grond willen
bouwen, zoeken ze nu toch ook al uit met wat
voor ondergrond ze te maken hebben?
IvC: Waar het vooral om gaat is dat de
ondergrond een meer vanzelfsprekende
factor wordt om rekening mee te houden.
Neem het nieuwe stadion dat De Kuip moet
gaan vervangen. Waar gaan we dat bouwen?
Stedenbouwkundigen kijken al gauw naar
de infrastructuur en naar mooie plekken –
boven het maaiveld dus. Pas als op die
gronden een besluit genomen is, gaat men
kijken of de bodem wel geschikt is voor zo’n
enorm gebouw. Dat kan je beter andersom
doen, of op zijn minst gelijktijdig.
Momenteel gaat er regelmatig iets mis omdat
men te weinig kennis heeft van de invloed
van de ondergrond. Het Nederlands Architectuur Instituut zit sinds 1993 bijvoorbeeld
in een markant gebouw aan de rand van het
Museumpark. Prachtige plek, maar toen
het er eenmaal stond kwam de vloer van
de kelder omhoog zetten. Het kwam door
grondwaterstroming onder het gebouw,
waar de planners geen weet van hadden.
Dat zijn dingen waar je van te voren over
na moet denken.
Bovendien kan de ondergrond meer benut
worden. De druk op de ruimte in de steden
is groot. Als we een plezante werk- en leefomgeving willen behouden, zullen we sommige functies naar de ondergrond moeten
verplaatsen. Dat gebeurt nu natuurlijk al –
denk bijvoorbeeld aan parkeergarages en de
metro. Maar ook alle kabels en leidingen
gaan door de grond, ondergrondse koude/
warmte-opslag neemt de laatste jaren fors
toe, er wordt gekeken naar de mogelijkheden
voor ondergrondse waterberging.
Het wordt steeds drukker in de ondergrond.
Daarom is het steeds belangrijker om de
ondergrond bewust mee te nemen in de
planning van de stad. Dat gebeurt nog te
weinig.

3D-visualisatie van het centrum van Rotterdam.

pixel) van een halve meter dik, die elk een
oppervlak van 100 bij 100 meter beslaan.
Voor de bebouwde omgeving zouden die
voxels kleiner moeten worden – en dat kan
ook; omdat er regelmatig in de ondergrond
gewerkt wordt is er juist in steden redelijk
veel ondergrondinformatie beschikbaar.
Daarnaast willen we meer eigenschappen in
kaart brengen. In de modellen van nu kan je
kijken naar de stratigrafische eenheid en de
gesteente- of grondsoort. Maar bouwkundigen willen weten hoe stevig het is, of er
een tunnel in geboord kan worden. We moeten meer vanuit de gebruiker gaan denken.
En in bebouwd gebied hebben we een extra
laag gedefinieerd: de antropogene laag, de
laag die door de mens zelf geproduceerd
is of waarvan de eigenschappen zijn veranderd. Dat klinkt misschien logisch, maar het
is allemaal nieuw, hè? Op veel geologische
kaarten zijn steden letterlijk witte vlekken
op de kaart, of ze worden zelfs helemaal
niet weergegeven.
Uiteindelijk willen we al deze kennis combineren met informatie over het gebruik van
de ondergrond en de plannen voor toekomstig gebruik, en dat bij elkaar brengen in
een geïntegreerd driedimensionaal model.

JS: Het is dus zaak dat we als modelbouwers
meer vanuit de gebruiker gaan denken. Dat
we er voor zorgen dat de modellen van de
ondergrond die wij maken aansluiten bij
de vragen die er zijn, en bij modellen van
de bovengrond.
IvC: En het moet een beetje verleidelijk
gebracht worden. We proberen daarom ook
nieuwe dingen uit om de mensen enthousiast en de ondergrond inzichtelijker te
maken. Bijvoorbeeld met een serious game,
of een virtuele ondergrondse stadswandeling.
Klinkt ambitieus…
JS: Ja, maar we zijn al een heel eind! Rotterdam heeft zijn gegevens over de ondergrond
goed op orde, en staat open voor dit soort
projecten. Dat is een basisvoorwaarde om
de ondergrond in te kunnen brengen in het
planproces. Onze samenwerking is tijdens
de aanleg van RandstadRail begonnen. Daar
zijn veel gegevens bij verzameld die wij voor
onze modellen goed konden gebruiken.

COST Sub-Urban

Wat doen jullie om de kennis van de ondergrond bij beleidsmakers te verbeteren?
JS: Bij TNO hebben we goede modellen van
de ondergrond van Nederland – een soort
driedimensionale kaarten die laten zien hoe
ons land er onder het aardoppervlak uitziet,
en waar welke sedimentpakketten zitten.
Om hier als beleidsmaker in de bebouwde
omgeving iets aan te hebben zouden deze
modellen verfijnd moeten worden. We werken in de bovenste 50 meter nu met voxels
(dat is de driedimensionale variant van een
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IvC: Dat is de technische kant van de zaak.
Minstens zo belangrijk is het bewustwordingsproces. We moeten voorkomen dat
dit een leuk project is dat ons van de straat
houdt en waarvan het rapport straks in een la
verdwijnt. Ons doel is dat de beleidsmakers
en bouwkundigen de stad gaan zien als de
bovenkant van de ondergrond. Mensen
moeten in de gaten krijgen dat het kosten
kan besparen en nieuwe mogelijkheden
biedt als je niet alleen boven het oppervlak
kijkt, maar ook weet hoe de boel er bij ligt
onder je stad.

In het project COST (European Cooperation in
Science and Technology) Sub-Urban werken
steden, geologische diensten en andere
kennisinstellingen van 30 Europese landen
samen aan onderwerpen als stadsplanning,
grondwater, geothermische energie, cultureel
erfgoed (archeologie), geotechniek en geochemie, met als doel de ruimte onder de
steden beter te benutten. Naast Rotterdam
doen onder meer Bergen (Noorwegen),
Dublin, Oslo, Wenen, Nantes, Helsinki,
Glasgow en Ljubljana mee aan het project.

Tot op welke diepte kijken jullie?
IvC: Momenteel tot ongeveer 50 meter,
maar dat is een wat geforceerde grens.
In Nederland is de verantwoordelijkheid
voor de ondergrond verdeeld over het rijk,
de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Het rijk heeft de diepe ondergrond onder zijn hoede – dan heb je het
over 500 meter en dieper, waar het gas en
de olie zit, waar je aardwarmte uit kan winnen en waar je CO2 zou kunnen opslaan. De
provincie gaat over de laag daarboven, tot
een diepte rond de 50 meter. Daar zit het
drinkwater, daar kan je aan warmte/koudeopslag doen. De gemeente en de waterschappen houden zich bezig met de bovenste laag. Dan gaat het over zaken als bodem,
grondwater, funderingen, tunnels en kabels.
Maar het is natuurlijk een wat kunstmatige
verdeling. In de praktijk zijn die lagen met
elkaar verbonden, vormen één driedimensionale structuur. Bovendien zit er overlap in
de gebruiksmogelijkheden op verschillende
dieptes.
Wat heb je aan het Europese kennisnetwerk?
IvC: In alle grote steden in Europa neemt de
druk op de ondergrond toe. Veel problemen die we tegenkomen zijn vergelijkbaar,
dus we kunnen veel van elkaar leren. Over
technische zaken, maar ook over de manier
waarop we het publiek en de beleidsmakers
erbij willen betrekken.
JS: Maar natuurlijk zijn er ook verschillen,
bijvoorbeeld wat de samenstelling van de
ondergrond betreft. Wij zitten in een delta,
onze ondergrond bestaat uit veen en klei.
Dat geldt voor veel andere steden niet.
En lukt het al een beetje, om mensen enthousiast en bewust te krijgen?
IvC: Soms wel, soms ook niet. Binnen de
Gemeente Rotterdam zijn we met een klein
team actief op dit gebied. Ik zie dit deel van
mijn werk een beetje als guerrilla-activiteit.
Bij sommige collega’s zie ik de belangstelling
wel toenemen, en stedenbouwers krijgen
we incidenteel mee. De bewustwording
sijpelt de organisatie in.
JS: Ja, het gaat langzaam maar zeker de
goede kant op. Ik zag een paar maanden
geleden een personeelsadvertentie van de
Finse Geologische Dienst, die een Urbaan
Geoloog in dienst wilde nemen. Een stadsgeoloog! Daar had ik nog nooit eerder een
advertentie voor gezien. Dat zegt toch wel
iets, lijkt me.

Het kantoor van Van Campenhout bevindt zich op de 32ste verdieping van de toren ‘De Rotterdam’.
De ramen rondom bieden een indrukwekkend overzicht over de stad. Van wat er onder zit is (vanzelfsprekend) niks te zien. Dit zorgt ervoor dat maar weinig mensen – dus ook maar weinig stadsontwikkelaars – zich bewust zijn van de ondergrond. Dat moet anders, vinden Schokker en Van Campenhout.

Marlies ter Voorde
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.stukje museum | Heremietkreeften: van jeugdhobby tot museum

Oertijdmuseum
René Fraaije, directeur van het
Oertijdmuseum in Boxtel, was toen
hij nog geologie studeerde al
gefascineerd door invertebraten.
Hij richtte tijdens zijn studie Stichting
de Ammonietenhoeve op, die
uitgegroeid is tot een volwaardig
geologisch museum en hij is specialist
geworden op het gebied van
heremietkreeften.
Met mijn ouders en jongere zus en broers
gingen we op vakantie altijd fossielen
verzamelen. Begonnen met versteende
Ordovicische sponzen en bliksembuisjes uit
grindgaten in Overijssel bezochten we later
heel veel Europese vindplaatsen. Natuurlijk
ben ik geologie gaan studeren. Wat een pracht
studie heb ik gehad (1978–1985) aan het
Instituut voor Aardwetenschappen in Utrecht.

Inkomsten
Helaas waren er ruim dertig jaar geleden
weinig mogelijkheden om verder te gaan
in de paleontologie. Alleen microfossielen
en vertebraten waren de vakgebieden waarin
je verder kon. Mijn interesse lag bij de
invertebraten zoals ammonieten, trilobieten
en zee-egels. Omdat geologie mijn lust en
leven was, en ik hierin per se verder wilde,
bedacht ik het plan om mijn eigen geologische museum te starten, met de vakantievondsten uit mijn jeugd als basis.
In 1983 richtte ik hiervoor Stichting de
Ammonietenhoeve op. Om de nodige
inkomsten te genereren begon ik in 1985
met het organiseren van meerdaagse geologische studiereizen. Uiteindelijk heeft dit
alles geleid tot een professioneel geologisch museum, het Oertijdmuseum in Boxtel, dat, zonder exploitatiesubsidies, met
negen man personeel, het afgelopen jaar
bijna 75.000 bezoekers mocht ontvangen.

Ammoniet met schaartjes
Mijn vader vond in 1984 in de mergelgroeve
Blom, nabij Maastricht, een prachtig versierde fossiele krabbenpoot. Deze bleek uniek
voor de wetenschap en werd dus beschreven
als nieuwe soort, vernoemd naar de vinder
(Fraaije & Collins, 1987). Deze vondst was
de trigger voor het verder zoeken naar, en
nader onderzoek doen aan, fossiele kreeftachtigen. In 1996 was het Maastrichtien
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Ammoniet met Palaeopagurus vandenengeli, Onder Krijt, Speeton, Engeland.

van Zuid-Limburg al twee en twintig nieuwe
soorten kreeftachtigen rijker geworden.
Deze vormden de basis voor mijn proefschrift
dat geschreven werd in de avonduurtjes en
gefaciliteerd door mijn promotor Prof. Dr.
G.J. van der Zwaan (Fraaije, 1996).
In augustus 1997 vond een goede verzamelvriend tijdens onze trip naar de kust van
Yorkshire een 3 cm groot ammonietje in de
klei bij Speeton. Bij thuiskomst bleken daar
twee schaartjes uit te steken. Een supervondst, de oudste in situ heremietkreeft ter
wereld en nog wel in een ammoniet ook.
Jarenlang zochten Krijt-verzamelaars in
slakken naar heremietkreeften. Maar in tijden met veel meer ammonietenhuisjes dan
slakkenhuisjes is het niet verwonderlijk dat
juist ammonieten als semipermanente woonwagen werden gebruikt. Ik publiceerde over
deze vondst (Fraaije, 2003) en bleef onderzoek doen aan deze schitterende groep van
kreeftachtigen.

Rugschildjes
Tot 2008 waren er alleen fossiele pootdelen
van heremietkreeften herkend en beschreven,
maar na jarenlang intensief zoeken en verzamelen in de Laat-Jurassische sponsriffen
van Zuid-Duitsland konden de eerste fossiele heremietrugschildjes beschreven worden
(Van Bakel et al., 2008). Het bleek dat de
fossiele rugschildjes zo klein zijn dat ze
bijna altijd over het hoofd zijn gezien en
in ieder geval niet herkend werden. Daarna
werden heremietkreeftrugschildjes in vele
andere Mesozoische riffaciës in diverse
Europese landen gevonden en beschreven.
In een klein fossiel rif ten zuiden van Stuttgart werden alleen al een kleine 20 soorten

heremietkreeften beschreven (Fraaije, 2014).
Vanaf 2008 staat de teller nu al op 7 nieuwe
families, meer dan 20 nieuwe genera en
vele tientallen nieuwe soorten en er lijkt
geen eind aan te komen. In 2013 werd en
passant ook nog een nieuwe fossielgroep
herkend; het zesde en laatste staartdeelsegment van symmetrische heremietkreeften (Fraaije et al., 2012, 2013). Deze staartdeeltjes komen zo veelvuldig in Mesozoische
riffaciës voor dat ze zelfs een stratigrafische
waarde kunnen hebben. Ook op het gebied
van co-evolutie en paleoecologie geven
heremietkreeften steeds meer hun geheimen
prijs. Afgelopen jaar kon het ontstaan van
een aparte groep heremietkreeften, de
Xylopaguridae, met hun eerste pootpaar
uitgerust als guts, vijl en afsluitklep, gekoppeld worden aan de radiatie van Eocene
grassen en dan met name bamboe
(Gašparic et al., 2016).
Zo blijkt dat indrukken uit je jeugd – voor
mij bijvoorbeeld een foto van een fraai
gekleurde heremietkreeft in een tropische
slak met daarop twee zee-anemonen – en
vakanties in je kindertijd kunnen leiden tot
spannend paleontologisch onderzoek en
een schitterend museum.
Dr. René H.B. Fraaije
De referenties in dit artikel zijn te vinden op:
http://www.kngmg.nl/wp-content/uploads/
2017/03/Geobrief2017-2-oertijdmuseum.pdf

Oertijdmuseum
Bosscheweg 80, 5283 WB Boxtel
info@oertijdmuseum.nl

.vu | 30 maart officiële opening nieuwe lab

Argon in Amsterdam
We weten het niet op de dag nauwkeurig, maar al zo’n 50 jaar worden er
K-Ar ouderdommen gemeten in de E-0 vleugel van het Wis- en Natuurkunde
Gebouw van de VU aan de De Boelelaan in Amsterdam. In de afgelopen periode
is het laboratorium compleet gerenoveerd, zodat we nu de nieuwste technieken
beschikbaar hebben voor Nederlands geologisch onderzoek. Bij de aftrap van
wat met recht de derde generatie van het laboratorium genoemd mag worden
staan we even stil, kijken terug, kijken vooruit, en vieren een feestje. Want op
30 maart wordt ons nieuwe laboratorium officieel geopend!
Nadat in 1948 de groep van Alfred Nier
aan de University of Minnesota had laten
zien dat het radioactief verval van 40K naar
40Ar gebruikt kon worden voor het meten
van geologische tijd in kalium-houdende
gesteenten en mineralen, kwamen er in
de jaren ’50 van de twintigste eeuw op
verschillende plaatsen in de wereld
geochronologie-laboratoria tot stand.

Argon geochronologie naar Nederland
In Nederland namen professor MacGillavry
van de UvA en dr. Schurmann van Shell het

initiatief om een laboratorium voor datering
van geologische materialen op te zetten*.
Zij wendden zich tot de natuurkundigen
van het FOM (Fundamenteel Onderzoek der
Materie) Instituut voor Massaspectrografie,
waar professor Kistemaker directeur was.
In 1962 werd een afdeling isotopengeochronologie opgezet met aan het hoofd
de Amsterdamse petroloog Harry Priem.
Midden jaren ’60 verhuisde het instituut
van Kistemaker van de Hoogte Kadijk naar
nieuwbouw aan de Kruislaan, en de geochronologiegroep van Harry Priem werd

verzelfstandigd in het ZWO Instituut voor
Isotopengeochronologie (IGO), dat in 1965
een plek kreeg in de nieuwbouw van de VU
aan de De Boelelaan in Buitenveldert. In de
jaren ’70 en ’80 kende het instituut verschillende afdelingen, met Erhard Hebeda
aan het hoofd van het argongeochronologielaboratorium, dat inmiddels was uitgegroeid
tot drie opstellingen: de Reynolds massaspectrometer: een bijzonder instrument
dat geheel van glas was gebouwd; de Varian
GD150: een extreem kleine massaspectrometer met een vaste magneet; en de Atlas
MAT GNOM die tweedehands van de ETH
in Zurich werd aangekocht. Onder leiding
van Priem werd veel aandacht besteed aan
de monstervoorbereiding; en petroloog
Rob Verschure en analist Lodewijk IJlst
bouwden bijzondere opstellingen zoals de
omgebouwde Frantz magneetscheider, de
Faul vibratietafel voor het concentreren van
glimmerpreparaten, en de centrifuge voor
dichtheidsscheiding, die nog steeds dagelijks gebruikt worden. Het IGO had een eigen

V.l.n.r.: Jan Wijbrans, Klaudia Kuiper en postdoc Antonio Turtu achter de nieuwe ThermoFisher Scientific ARGUS VI+ massaspectrometer.
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Rond 1990 kwam er een verjonging van de
staf op gang: het oorspronkelijk zelfstandige
IGO werd een afdeling van de Faculteit
Aardwetenschappen van de VU. Jan Wijbrans
werd aangetrokken om de argongeochronologie te vernieuwen. Met een investerings
subsidie van NWO en enthousiaste ondersteuning vanuit de faculteit werd een
compleet nieuw laboratorium ingericht:
de oude glazen vacuümopstellingen werden
vervangen door nieuwe, die uit roestvrijstalen
componenten bestonden; er kwam een
laser smelt opstelling in plaats van de oude
hoogfrequent oven; en er werd een moderne
MAP215-50 massaspectrometer gekocht
waarmee argon nauwkeuriger gemeten kon
worden. In plaats van K-Ar dateringen,
waarbij de K- en de 40Ar-concentratie van een
mineraal apart gemeten moesten worden,
werd vanaf nu vooral gewerkt met de nauwkeuriger 40Ar/39Ar methode (zie hieronder).
Door volledige automatisering van de meetopstelling ging de productiviteit van het
laboratorium er in die jaren behoorlijk op
vooruit. Onder de leiding van Jan Wijbrans
werd naast de uitstekende samenwerking
met Nederlandse groepen meer in Europese
en wereldwijde samenwerkingsprojecten
gewerkt, en groeide het laboratorium uit
tot een van de leidinggevende laboratoria
voor argongeochronologie in de wereld.

Achtergrond

K/Ar of 40Ar/39Ar-geochronologie is gebaseerd op het verval van radioactief 40K naar
40Ar met een halfwaardetijd van 1,25 miljard
jaar. Door de concentraties van zowel 40K als
40Ar in een gesteente of mineraal te meten,
kan in combinatie met de halfwaardetijd
(of vervalconstante) de ouderdom worden
berekend. Omdat de aardkorst relatief rijk
is aan kalium kan deze methode breed
worden toegepast en met de toenemende
gevoeligheid van meetapparatuur is het
ouderdomsbereik groot: van, in gunstige
gevallen, minder dan 10.000 jaar tot en met
het ontstaan van de Aarde. Historisch gezien
waren de eerste toepassingen voornamelijk
gericht op het kalibreren van de geomagnetische polariteitstijds-tijdschaal en de
datering van evolutie van hominiden. Ian
McDougall – Wijbrans’ promotor aan de
Australian National University in Canberra –
was de grote trekker van dat type onderzoek
in de jaren zestig.
40Ar/39Ar geochronologie is op hetzelfde
principe gebaseerd als de klassieke K-Ar
methode. Het verschil is dat de 40Kconcentratie ‘indirect’ wordt gemeten.
Door een neutronenbombardement in
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39Ar
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onderzoeksprogramma en ondersteunde
het onderzoek van groepen aan de Nederlandse universiteiten vaak in de vorm van
promotie-onderzoek.
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Links: De theoretische pieken op massa 39 gemeten met een lage-resolutie en een hoge-resolutie
massaspectrometer. Rechts: Een scan van een lava van de Etna met onze moderne Helix massaspectrometer. Het grijze vlak toont de achtergrondwaarde. De gekleurde lijnen zijn de waarden bij verschillende verhittingsstappen van het monster. Bij verhitting neemt de hoeveelheid vrijkomende hydrocarbons
toe. Dit is onverwacht, tot nu toe werd er vanuit gegaan dat het schoonmaakproces van het monster
alle hydrocarbons verwijderd zou hebben.

een kernreactor wordt 39K in het monster
getransformeerd in 39Ar. Omdat de verhouding 39K /40K constant is in de natuur is
de hoeveelheid 39Ar dan ook een maat
voor de hoeveelheid 40K in het monster.
Een ouderdom kan dan berekenend worden
wanneer de 40Ar/39Ar ratio’s in het monster
en in een standaard mineraal waarmee de
neutronenflux bepaald wordt (d.w.z. hoeveel 39Ar er precies uit 39K ontstaat), en de
vervalconstante bekend zijn.

Een nieuwe generatie dient zich aan
De afgelopen jaren is er een nieuw type
edelgas-massaspectrometers op de markt
gekomen. Het huidige argonlaboratorium
heeft de afgelopen vijf jaar met fondsen van
zowel NWO als van ISES kunnen investeren
in deze derde-generatie apparatuur.
Klaudia Kuiper kreeg in dezelfde periode
een vaste aanstelling aan de Afdeling Aardwetenschappen van de VU zodat de continuïteit niet alleen vanuit het laboratorium,
maar ook vanuit de bijbehorende bemensing
gewaarborgd is. Klaudia begon in 1998
met een aanstelling als promovenda in de
samenwerking tussen het argonlaboratorium
en de stratigrafiegroep in Utrecht. Met een
VENI- en recenter een VIDI-beurs heeft zij
een uitstekende naam in de geochronologie
wereld opgebouwd. In het laboratorium is
zij gespecialiseerd in projecten gericht op
het ijken van de Geologische Tijdschaal en
in projecten rond de tephra-chronologie,
terwijl Jan Wijbrans zich meer richt op de
geochronologie van de continentale korst
en vulkaanstratigrafie.
De nieuwe generatie edelgas-massaspectrometers is ontworpen voor ófwel zeer hoge
resolutie (Helix MC+) ófwel zeer hoge
gevoeligheid (ArgusVI+). Hoge resolutie is
nodig om interferenties van koolwaterstofverbindingen en chloor op de massaposities
van de verschillende argon-isotopen te

onderscheiden. Een voorbeeld daarvan toont
de linker figuur hierboven die een vergelijking laat zien van de pieken op massa 39
(atoommassa van één van de argon-isotopen)
zoals deze gemeten worden op een lageresolutie en op hoge-resolutie massaspectrometer. Duidelijk is de opsplitsing
in 39Ar en C3H3 in het tweede geval. We
kunnen nu voor het eerst echt zien of interferenties van andere stoffen dan argon met
een bijna gelijke massa een probleem zullen
vormen. De rechterfiguur laat een scan zien
van een lava van de Etna (zie Geobrief 4,
2014, over het promotieonderzoek van
Marylin Monster). Het grijze vlak toont de
achtergrondmetingen (zonder verhitting)
en de gekleurde lijnen de verschillende verhittingsstappen van dit gesteente, waarbij
meteen opvalt dat er meer koolwaterstof
vrijkomt bij de stappen waar we het gesteente
verwarmen dan de achtergrondwaarde.
Dit effect zien we op alle argon-isotopen
en we zijn nu voor het eerst in staat om
hiervoor te corrigeren.
In het geval van deze Etna lava die voorheen
op 150.000 jaar was gedateerd op onze
oude MAP215-50, weten we nu dat we hier
circa 25.000 jaar bij op kunnen tellen.
Onze tweede uitbreiding in het laboratorium
is de hooggevoelige (maar met lagere resolutie) Argus VI+ massaspectrometer. Deze
heeft een zeer klein volume (~0.5L) en
daardoor een hoge gevoeligheid. De eerste
testen wijzen erop dat we nu voor het eerst
kleine mineralen (125-200 micron) een voor
een kunnen dateren. Dit biedt mogelijkheden
om bijvoorbeeld de ouderdom van vulkanische aslagen uit IODP / DSDP kernen te
bepalen, iets dat voorheen vanwege beperkte
hoeveelheid materiaal lastig was. Door de
individuele kristallen te dateren kunnen we
contaminatie met oudere ingespoelde kristallen gemakkelijker corrigeren. We hebben
nu aan 20 korrels genoeg (indien het kalium-

gehalte hoog is en het monster ouder is dan
100.000 jaar).
Daarnaast zijn de nieuwe edelgas-massaspectrometers uitgerust met meerdere
detectoren, waarbij alle 5 isotopen van argon
tegelijkertijd elk op een eigen collector gemeten worden. Problemen met niet-lineair
gedrag bij grote verschillen in intensiteiten
(> 300) van de 5 argon-isotopen en slechts
één detector behoren nu tot het verleden.

.stukje steen

Bishop Tuff
Wij zijn op dit moment een van de twee
laboratoria wereldwijd waar zowel een hoge
resolutie als een hooggevoelige massaspectrometer zijn geïnstalleerd. Dit geeft
ons de mogelijkheid om onze onderzoeksportefeuille in de komende jaren uit te
breiden. Een van de metingen die we al uitgevoerd hebben met de nieuwe apparatuur
is de bepaling van de ouderdom van de Bishop Tuff. Dit is een ongeveer 700.000 jaar
oude ignimbriet in Californie, USA, en een
van de standaarden waar door diverse laboratoria mee gewerkt wordt, met name voor
Kwartairstudies. Onze eerste nieuwe data
tonen een complexer beeld van de magmakamer dan voorheen werd aangenomen:
individuele (sanidien) mineralen laten twee
verschillende ouderdommen zien, van ca 765
en van 770 ka, wat suggereert dat de kristallen die in de magmakamer vormen vóór
eruptie ook al argon vast kunnen houden.
Tot op heden werd ervan uitgegaan dat de
Ar/Ar-ouderdom gelijk was aan de eruptieouderdom. De magmakamer-verblijftijd zou
dus, zoals reeds lang bekend voor zirkoon
en het U-Pb systeem, ook in K-Ar systemen
een rol kunnen spelen.

Officiële opening
De afgelopen jaren hebben in het teken
gestaan van het ontwikkelen en opbouwen
van het nieuwe laboratorium. Omdat de VU
het eerste argon geochronologielab is met
een Helix MC+ hebben wij veel tijd besteed
aan het ontwikkelen en opzetten van nieuwe
meetprotocollen. De tijd is nu rijp om wetenschappelijke vraagstukken op te lossen.
De officiële opening van het vernieuwde
40Ar/39Ar geochronologielaboratorium vindt
plaats op donderdag 30 maart a.s. KNGMGleden zijn welkom op deze bijeenkomst
inclusief rondleiding en kunnen zich via
email aanmelden bij student-assistent
Lara Borst (laracborst@gmail.com).
Prof. dr. Jan Wijbrans en dr. Klaudia Kuiper
Faculteit Aard- en Levenswetenschappen,
Vrije Universiteit Amsterdam
j.r.wijbrans@vu.nl / k.f.kuiper@vu.nl
*V
 oor de ontstaansgeschiedenis van Isotopen Geochronologie in Nederland is gebruik gemaakt van informatie uit:
Dutch Earth Sciences. Development and Impact, P. Floor
(Ed.). Royal Geological and Mining Society of the Netherlands, 2012. 304 pp., ISBN/EAN 978 90 818 6230 1

Links de Nidaros Dom in Trondheim, rechts Kleberstein (speksteen) aan de pui van Nobelstraat 263–
273 in Utrecht. | Foto’s: Timo G. Nijland

Bouwen met talk
Sinds de 19e eeuw is vooral natuursteen
met een hoge druksterkte gebruikt aan
gebouwen, ook voor toepassingen – en dat
zijn veruit de meeste – waarin deze sterkte
vanuit constructief oogpunt helemaal niet
noodzakelijk is. Drijfveer was kennelijk de
simplistische aanname dat steen met een
hoge druksterkte ook zeer duurzaam zou
moeten zijn.
Dat verschillende soorten natuursteen met
een druksterkte van slechts enkele Newton
per vierkante millimeter, zoals mergel en
Römer tuf, de eeuwen kunnen doorstaan,
deed kennelijk niet ter zake. Een andere
variant op een ‘onverwacht duurzame’ steen,
is het gesteente dat de Noren Kleberstein
noemen, een naam die in Nederland ook
vaak gebruikt is, al dan niet verbasterd tot
kleversteen. We kennen het in Nederland
echter vooral onder de naam speksteen.
Het gesteente is niet eens zo zwak, 40 à
50 N mm-2 is een druksterke die Kleberstein
prima kan doorstaan, maar het wordt in
belangrijke mate gevormd door talk, het
zachtste mineraal op de hardheidsschaal
van Mohs.
Het is een talk-chlorietschist met amfibool
en frequente carbonaataders. Het grootste
werk opgetrokken uit deze steen in Europa
is ongetwijfeld de Nidaros Dom in Trondheim, gebouwd van 1070 tot ca. 1300, maar

herhaaldelijk opnieuw opgebouwd na grote
branden en uiteindelijk in 1969 voltooid.
Rond 1900 wordt de steen in Noorwegen
opnieuw ontdekt en toegepast aan talrijke
panden in Oslo.
In dezelfde periode is Kleberstein ook af en
toe in Nederland toegepast. Voorbeelden
zijn het Hotel Americain in Amsterdam uit
1902 van W. Kromhout en H.G. Jansen, de
voormalige Rijkspostspaarbank aan de Van
Baerlestraat in Amsterdam (1901) en het
postkantoor van Voorschoten (1905) van de
architect Knuttel. Verder, onder meer, de
Burcht van Berlage vlakbij Artis in Amsterdam (1900), de Oudegrachtzijde van Choorstraat 14 in Utrecht van de architecten Staal
en Kropholler (1906) en de pui van Nobelstraat 263-273 in Utrecht.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
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El Caminito del Rey
Reizen plan je doorgaans wel goed, maar hoe het uitpakt is altijd weer een
verrassing. Hierbij een voorbeeld hoe een voorgenomen dagprogramma zich
behoorlijk anders kan ontrollen dan gedacht.
In juni 2016, op vakantie in de westelijke en centrale delen van Andalusië,
hadden we een mooi onderkomen gevonden bij het natuurgebied El Torcal.
Dat relatief hooggelegen natuurgebied bij Antequera is geliefd vanwege de
mooie karstverwering in vlakliggende Jura-kalken. Mijn bijzondere belang
stelling ging die week echter uit naar de geologie rond het dorpje El Chorro.
Dit dorp ligt verder westelijk aan een stuwmeertje dat zich uitstrekt tot aan
de voet van een diepe kloof, uitgeslepen door de Gualdalhorce rivier.

Geologisch gezien ligt El Chorro op de plek
van de zogenoemde Guadalhorce Corridor.
Volgens de gangbare theorie bevond zich
daar de laatste Iberische zeestraat die via
het Guadalquivir Bekken de Atlantische
Oceaan met de Middellandse Zee verbond.
Deze doorgang zou ergens in het begin van
het Messinien verland zijn en restanten van
deze als zeestraat-afzettingen geïnterpreteerde sedimenten zijn daar ontsloten. Deze
verlanding gebeurde pakweg 7-8 miljoen jaar
geleden, dus voordat de Straat van Gibraltar
zich bij aanvang van het Plioceen opende.
Langzaam verlandende zeeverbindingen

Het begin van de kloof vanuit het zuiden.
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door Marokko en Spanje luidden de Grote
Zoutcrisis van het Messinien in. Omdat ik
me bezighield met Messinien-stratigrafie
in de Zuidoost Spaanse bekkens, maar me
nooit de tijd gunde om eens verder westwaarts te kijken, was dit verblijf een mooie
kans om deze afzettingen eens te inspecteren. Althans dat dacht ik.
Gewapend met tablet met geologische
documentatie en een goede kaart zoek ik
een mooie dagtocht uit. De voormalige
zeestraatafzettingen liggen vooral rond
een kloof. Dus die kloof ook maar even
“gegoogeld”. Die blijkt onderdeel van El

Caminito del Rey, een route door de kloof
om hydroelektrische werkzaamheden te
kunnen inspecteren. De website van de
County Council in Malaga meldt dat zich
hier het gevaarlijkste wandelpad ter wereld
bevindt, maar dat het inmiddels flink verbeterd is. Vanwege foto’s van half ingestorte
passages door de kloof, met alpinisten die
link in de touwen hangen, concludeer ik dat
ik me zal beperken tot de ontsluitingen aan
het pad naar de kloof.
Het is een mooie dag, vrouwlief en ik maken
een leuke tocht richting El Chorro. Mooie
panorama’s onderweg, helder weer, veel
stoppen en kijken. In El Chorro aangekomen
is het al lunchtijd. Een aardig restaurant is
gauw gevonden. Het is er best druk en we
verbazen ons over de flinke aantallen wandelaars. Na afloop van de maaltijd vraag ik
de restaurantbaas argeloos of ik het wandelpad naar de kloof zo in kan lopen. “Nee
meneer, dat gaat zo maar niet” is het antwoord en er volgt een verhaal over een bus
die je moet nemen. Als ik richting kloof wil
lopen zal ik die plek van de andere kant af
moeten benaderen wordt me uitgelegd.
Mijn voorbereiding was geologisch dan wel
OK, maar achteraf blijk ik een nieuwe, officiële website over “de Caminito” gemist te
hebben. Eénrichting wandelverkeer blijkt te
zijn ingesteld sinds er in de loop van 2015
een vernieuwd pad is aangelegd boven het
oude. Het lijkt me een boeiende namiddagwandeling, maar wel 8 km lang. En dan moet
je eerst nog naar de andere kant zien te
komen. Kennelijk kijk ik wat bedrukt, want
kan ik dat wel maken tegenover meereizend
lief? Zij zegt echter monter “ik heb een boek
bij me; laten we de auto ergens in de schaduw parkeren, ik vermaak me wel”.
Even later sta ik bij een bushalte met voor
mij een stuk of 40 wandelaars. Er blijkt net
een trein voor nieuwe aanvoer te hebben
gezorgd. Want ook de spoorlijn naar Malaga
loopt via een tunnel door de kloof en stopt
bij dit dorp. Velen blijken een papiertje bij
zich te hebben, een internet boekingsformulier zo blijkt al gauw. Een Portugese
familie naast me vertelt desgevraagd dat
je deze wandeling eigenlijk vooraf moet
boeken. Even later rijdt een tourincar voor
en de geregistreerden mogen instappen.

Alfonso XIII bezocht de werken in 1921 en
als herinnering aan deze geste werd het pad
in 1953 “El Caminito del Rey” gedoopt. Ook
filmscenes zijn er opgenomen (o.a. Bridge
of San Louis Rey). Echter, aan het eind van
de 20e eeuw was het pad in slechte staat
geraakt; de eerste dode viel in 1999. Daarna
werd het een pad voor durfals. Men besluit
uiteindelijk om het pad ingrijpend te vernieuwen en dit gebeurt in 2014-15. Het blijkt
nu zo onwijs populair te zijn (“moet je een
keer in je leven gelopen hebben”) dat er
dagelijks maximaal 1100 personen, verdeeld
over tijdslots van een half uur in maximaal
2-3 uur mogen wandelen door het steile
gedeelte. Op de bonnefooi er heen gaan
zoals ik vorig jaar deed kan al niet meer.

Het nieuwe ‘Koningspad’ met de hangbrug. De resten van het oude pad zijn onder het nieuwe te zien.

Tien minuten later stopt een echte lijnbus,
die ook loslopende figuren zoals ik mee wil
nemen. Nog net op tijd had ik me bedacht
dat ik bij een kiosk een flesje water moest
kopen. Zo zit ik even later in een bus met
een kaartje enkele reis onbekende bestemming. De rit slingert door een mooi landschap, maar duurt best lang “Sjonge, als ik
dit allemaal terug moet lopen, dan zal lief
haar boek onderhand wel uit hebben als ik
terug ben” zo somber ik een beetje onderweg. Maar dan stopt de bus en braakt de
wandelaars uit.

De rivierkloof staat bekend als El Desfiladero
de los Gaitanes. In het begin van de 20e eeuw
bleek er sterke behoefte aan elektriciteit om
de opkomende industrialisatie rond Malaga
te stimuleren. Een natuurlijk verval van de
rivier door de kloof bleek geschikt om een
waterkrachtcentrale aan te leggen. Een
gewaagd hangend pad werd aangelegd
langs verticale kloofwanden om het daarbij
aangelegde kanaal te kunnen controleren.
Dit pad werd aangelegd door zeelieden die
gewend waren om in de touwen te hangen
en geen hoogtevrees hadden. Koning

Na uitgestapt te zijn wijst een bordje een
bospad aan en al gauw loop ik vrijwel verlaten
door een mooi dennenbos. Medewandelaars
duiken af en toe op. Het pad volgt de rivier
in grote lijnen. Plots gloort een ontsluiting
met “zeestraat-afzettingen” tussen het
geboomte. Een foto en dan meteen weer
doorlopen, niet achter blijven, het wordt
toch al een latertje. Ik hinkeldepink wat
vanwege een twee weken eerder verstuikte
voet. Na een paar kilometer doemt er
ogenschijnlijk middenin Niemandsland een
gebouwtje op, met een hek ervoor. Tot mijn
verbazing blijkt hier pas de officiële wandeling te beginnen. Er hangen al een stuk of
25 wachtenden rond. Ik blijk geluk te hebben. Dit laatste tijdslot van de dag is niet vol
en tegen contante betaling van een tientje
mag ik ook door. Een Spaanse schone legt
in goed Engels uit wat ik onderweg allemaal
wel en niet mag doen en na een minuut of 10
wachten (tijd voor een selfie met Caminito
helm) is het vijf uur en worden we gelost.
De wandeling blijkt zeer de moeite waard.
Er zijn twee kloofpassages en daartussen
loop je langs het minder steil dal. Aan de
andere kant snelt zowaar een trein voorbij.
Boven de rotsen zweven gieren en onder je
voeten stroomt de rivier langs mooie kolkgaten in de kalk. Het pad, geplaveid met
houten liggers, hangt met staalkabels aan
de rotsen. Je moet echter geen hoogtevrees
hebben, hoe veilig het pad nu ook is. Het
hoogtepunt is toch wel het uiteinde van de
kloof, waar deze zich ineens opent en je over
een hangbrug 105 m boven de rivier loopt,
met uitzicht op het stuwmeer. De Jura-kalken
staan hier verticaal. Spectaculair. Mijn groot
hoeklens is eigenlijk nog te klein om de
indrukken in beeld om te zetten. Pas bij de
afdaling naar de rivier volgen de verhoopte
ontsluitingen. Er is geen tijd meer voor
goede waarneming, ze gaan sluiten. Een
paar foto’s kunnen nog net. Om half acht
zie ik onze auto staan. “Het werd tijd”
verzucht lief en slaat haar boek dicht.
Anne Fortuin
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Het Mijnwezen in NederlandschOost-Indië 1850–1950
'Ondanks alle tegenslagen heeft het Mijnwezen meer geld verdiend
voor de kolonie en het moederland dan dat het heeft uitgegeven.'
Peter de Ruiter, oud-voorzitter van het KNGMG, gepensioneerd geoloog met een
carrière in de olie-industrie, is op 28 november vorig jaar gepromoveerd op
100 jaar eeuw Mijnwezen in Nederlandsch-Oost-Indië. Hij heeft de geschiedenis
geschreven van de instelling die van de Nederlandse overheid de opdracht kreeg
om de winning van grondstoffen uit deze kolonie zo winstgevend mogelijk te
maken en – maar met een opvallend lage prioriteit – de geologie van het eilandenrijk in kaart te brengen. Een geschiedenis die gekenmerkt wordt door in eerste
instantie een handjevol, maar later een groeiend aantal mijnbouwers en
geologen die deze schier onmogelijke opdracht probeerden uit te voeren.
Het is 2010 als voorzichtig het idee geopperd
wordt om een boek te schrijven ter ere van
het honderdjarig bestaan van het KNGMG in
2012. De Ruiter is een van de geologen die
daar vanaf het eerste begin bij betrokken
is. Hij ontfermt zich over Nederlands-Indië,
een land dat zijn belangstelling heeft sinds
hij daar in de jaren 1970 gewerkt heeft. Eén
hoofdstuk in het eeuwfeestboek ‘Dutch
Earth Sciences – Development and Impact’
was echter niet genoeg om het hele verhaal
van het Mijnwezen in Nederlands-Indië te
vertellen. Het is een promotieonderzoek
geworden, een geschiedenis die niet begint
in 1850 – het jaar van de oprichting van het
Mijnwezen – maar al in 1814, toen Nederland
bevrijd werd van de Franse bezetting.

Het hele eilandenrijk
Als Nederland in 1794 door Frankrijk wordt
overrompeld, neemt Engeland tijdelijk de

heerschappij over van de overzeese gebiedsdelen die dan Nederlandse wingewesten
zijn (conform een verdrag uit 1788 tussen
Nederland, Engeland en Pruisen). Dat zijn
in het verre Oosten Java en de Ambonese
kruideneilanden, de eilanden waar de VOC
handel mee gedreven heeft. Na de val van
Napoleon ‘krijgt’ Nederland in 1816 de
archipel die nu Indonesia is aangeboden
(Convent van Londen). De overwegingen
zijn politiek: Engeland wil Nederland als
sterke natie tegenover Frankrijk en daar
hoort een uitgebreide koloniale rijkdom bij.
De Ruiter: “Nederland was na de Franse
bezetting vrijwel bankroet, maar Indië’s rijk
dommen hebben Nederland gered van een
financiële ondergang. Daar werd ook duide
lijk op aangestuurd, zoals helder blijkt uit
de samenvatting die graaf Van den Bosch in
1824 voor Koning Willem I schreef: ‘De OostIndische koloniën …… zijn slechts voor het

Junghuhns kaart van het eiland Java. | Bron: Wikimedia
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Rijk van belang voor zooverre zij krachtdadig
bijdragen ter bevordering van de nationale
welvaart; ……’. Indië heeft Nederland heel
veel geld opgeleverd en Nederland heeft, in
tegenstelling tot Engeland in India, daar
bitter weinig tegenover gezet in de vorm van
opleiding en scholing voor de lokale bevolking.
Terwijl dat voor het Mijnwezen zelf ook zeer
voordelig had kunnen zijn.”

De eerste mijnbouwers
Pas in 1846 besluit de Nederlandse regering
dat er geotechnische kennis nodig is om de
productie van de tinmijnen op Bangka en
de net geopende steenkolenmijn Pengaron
op Borneo te verhogen. Er zijn Nederlandse
mijnbouwers nodig, maar die moeten eerst
nog opgeleid worden aan de speciaal hiervoor opgerichte mijnbouwfaculteit van de
Koninklijke Akademie (de latere TU) in Delft.
De eerste vier mijnbouwkundige ingenieurs,
afgestudeerd in Delft, vertrekken in 1850
naar Indië om voor het nieuwe Mijnwezen te
gaan werken. De taken van het Mijnwezen
zijn uitgebreid – geologisch en mineralogisch onderzoek behoren er ook toe – maar
richten zich met name op het zoeken naar
ertsen en de winning en verwerking daarvan.
De ingenieurs zijn daarnaast verplicht om te
publiceren: “… het wetenschappelijke van
hunnen arbeid voor openbaarmaking, door
middel van een drukpers gereed [te maken]”.
De Ruiter: “ Dit raakt precies de twee grootste

problemen die het Mijnwezen gekend heeft.
Het mocht de eerste decennia niet meer dan
vijftien mijnbouwers in dienst hebben en het
moesten Nederlanders zijn. Het is onmogelijk
om met zo weinig mensen zo’n ruime opdracht
te verwezenlijken. Het heeft tot een grote
verbrokkeling van de werkzaamheden geleid.
Waarom het Mijnwezen alleen Nederlandse
mijnbouwers en later geologen mocht aan
nemen, heb ik niet kunnen achterhalen,
maar het is een enorme beperking geweest.
Geologie is pas laat in Nederland tot ontwik
keling gekomen. Ik denk dat de afscheiding
van België (officieel in 1839) daar mee te
maken heeft. Nederland is toen vrijwel alles
kwijtgeraakt wat geologisch mooi en interes
sant was. Wij liepen ver achter bij Engeland.
Waarom geen Engelse geologen aannemen?
Ik weet het niet.”

Succes en falen
Het Mijnwezen heeft in zijn honderdjarig
bestaan geen spectaculaire vondsten gedaan.
Bangka was al bekend; er werd al honderd
jaar tin gewonnen. Bangka heeft de Nederlandse staat veel opgeleverd – de winning is
altijd in staatshanden gebleven. Later is er
tin op het eiland Billiton gevonden. Er is wat
goud en koper gevonden, maar niet in die
hoeveelheden dat het succesvol gewonnen
kon worden. Wel een groot succes was de
vondst van het Ombilin-steenkoolveld op
Sumatra in 1868, maar ook dat heeft niet de
winsten opgeleverd waarop gehoopt werd.
De kwaliteit van de Eocene steenkool van
Indië is een stuk slechter dan die van de
(Carboon-)steenkool uit West-Europa en
het transport van de kolen uit de bergen
naar de kust was moeilijk. De Engelse koopvaardijschepen vervoerden (Engelse) steenkool naar Indië als ballast die goedkoper
verkocht werd dan de Ombilin-steenkool.
Maar om niet geheel afhankelijk te zijn van
Engeland (de grote concurrent van Nederland in de handel met het verre Oosten),
is het Ombilin-veld in productie gebracht.
De Ruiter: “Er was ook domweg niet zo veel
aan ertsen te vinden. Eigenlijk is het grootste
Indische succesverhaal de vondst van een
enorme goud-koperafzetting in het Carstenzgebergte op Nieuw-Guinea en daar heeft het
Mijnwezen niets mee te maken gehad. In 1936
zijn drie Nederlandse alpinisten naar NieuwGuinea gegaan om de hoogste top van NieuwGuinea te beklimmen. Geoloog Jean Jacques
Dozy was een van de drie. Tijdens de beklim
ming viel het hem op dat een van de berg
wanden een eigenaardige groene kleur had.
Hij is gaan kijken en heeft daarmee de vondst
gedaan die geleid heeft tot de grootste kopergoudmijn van de wereld is. Er komt natuurlijk
altijd geluk bij kijken. De zon moet net goed
gestaan hebben om de vreemde kleur te zien,
maar iemand moest zich realiseren dat daar
iets bijzonders te vinden was. En dat heeft
Dozy gedaan.”

Dr. Peter de Ruiter (vooraan met pochet) met vrouw en dochter aan de éne, en zoon aan de andere
kant. Zoon en dochter waren de paranimfen.

Geoloog tegenover mijnbouwer
Pas als in 1868 R.D.M. Verbeek voor het
Mijnwezen gaat werken, wordt er werkelijk
een begin gemaakt met het geologische
karteerwerk. Schwaner probeerde al in 1854
een doorsteek te maken door Borneo, maar
zijn beschrijving is meer geografisch dan
geologisch. De Amerikaanse Th. Horsfield,
arts bij het koloniale leger en de Duitse
F.W. Junghuhn publiceerden, beiden nog
vóór het Mijnwezen was opgericht, over
de mineralogie van en vulkanen op Java.
Verbeek, een mijningenieur met een grote
interesse in geologie, kreeg de opdracht
om geologisch onderzoek te doen op WestSumatra. Eerst in een driemanschap, later,
toen zijn collega’s Fennema en Van Schelle
werden overgeplaatst, alleen.
De Ruiter: “Ook hier komen twee belangrijke
problemen aan het licht. De opdracht van het
Mijnwezen omvatte weliswaar ook de geolo
gische kartering van Indië, maar de prioriteit
lag altijd bij het mijnbouwkundige werk; eerst
bij het verlenen van steun aan Bangka en
Ombilin, later, met de vondst van olie eind
19de eeuw, bij het begeleiden van de uitgave
van concessies en vergunningen. Geologische
projecten liepen vrijwel altijd vast door een
chronisch tekort aan mankracht. Een karte
ring werd opgestart maar viel net zo snel weer
stil door andere klussen, die op dat moment
belangrijker waren.”
“Daarnaast,” legt De Ruiter verder uit, “bleek
ook hier dat er grote verschillen zijn tussen
mijnbouwers en geologen. Mijnbouw en geo
logie zijn twee wezenlijk verschillende vakge
bieden. De geoloog wil kennis vergaren, weten
en gissen wat er in de ondergrond zit. De
mijnbouwer wil weten hoe hij die ondergrond
kan gebruiken. Of het mogelijk is om tot een
bepaalde diepte te boren; of er op die plek
een mijn aangelegd kan worden. De uitgangs
punten zijn heel verschillend, maar beide

benaderingen zijn nodig om optimaal gebruik
te maken van die ondergrond. Het heeft lang
geduurd voordat dit besef doorgedrongen was.”

Succesvol?
Uit het proefschrift van De Ruiter komt naar
voren dat het Mijnwezen van goede wil was,
maar ook een vrij star en niet visionair
instituut. Hoe het anders had gekund in
zo’n slecht toegankelijk gebied, met een
complexe geologie, een ongezond klimaat
en de zeer strikte eis van geld verdienen, is
niet makkelijk te beantwoorden. De Ruiter
wil de vraag omkeren. Hoe heeft de Nederlandse politiek kunnen denken dat het moge
lijk was om met zo’n kleine groep mensen
en met zo weinig financiële middelen zo’n
uitgebreide opdracht uit te voeren? Maar
het Mijnwezen heeft gedaan waarvoor het is
opgericht (stelling 10 van het proefschrift):
“Ondanks alle tegenslagen heeft het Mijn
wezen meer geld verdiend voor de kolonie en
het moederland dan dat het heeft uitgegeven”.
Kennis van het Mijnwezen van NederlandsOost-Indië was summier, maar nu is zijn
geschiedenis beschreven. Het proefschrift
is klaar. De Ruiter verwacht (hoopt misschien)
dat zijn onderzoek een aanknopingspunt kan
zijn voor nieuw, meer specialistisch onderzoek
naar het optreden van Nederlandse mijnbouwers en geologen in Nederlands-Indië.
Als cadeau voor zijn promotie is hij op een
achtdaagse cruise geweest naar Noorwegen.
Een mooie tocht, schitterende natuur, maar
wel veel water. Een groot onderzoek gaat
De Ruiter niet meer aanpakken, maar hij
heeft zeker nog meer verhalen te vertellen.
Aukjen Nauta en Frederique van Schijndel
Het proefschrift van Peter de Ruiter is te downloaden via:
dspace.library.uu.nl/handle/1874/342334
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circulaire economie
Critical Raw Materials
Europa heeft een lange mijn
bouwgeschiedenis. Mijnbouw
is in Europa echter niet geliefd
vanwege milieu- (not in my
backyard!) en arbeidsbezwaren,
ondanks de mineraalpotentie. Van
de totale hoeveelheid gewonnen
metalen op aarde is slechts 2 tot
4% afkomstig uit Europa, terwijl
hier 25 tot 30% van alle geproduceerde metalen verwerkt wordt tot
halffabricaten of eindproducten. Er
is een enorme vraag naar ‘nieuwe’
materialen die verwerkt worden in
o.a. de elektronica-industrie en in de
duurzame energiesector. Het overgrote deel daarvan wordt in China
gewonnen, waardoor Europa sterk
afhankelijk is van import, wat kan
leiden tot schaarste en wereldwijde geopolitieke spanningen
in de nabije toekomst.

Europa
Opkomende economieën proberen
steeds meer hun natuurlijke hulpbronnen veilig te stellen, wat voor
Europa, als netto-importeur van veel
grondstoffen, voor veel problemen
kan zorgen. De Europese Unie wil
minder afhankelijk zijn van import en
streeft naar een duurzamer gebruik
van kritische ‘Raw Materials’, grondstoffen die belangrijk zijn voor de
Europese economieën, en op dit
moment geïmporteerd moeten worden.
Dit gebeurt door de grondstoffen binnen de EU beter in kaart te brengen,
efficiënter gebruik te maken van
hulpbronnen door recycling, en door
onderzoek te doen naar alternatieven,
met de nadruk op een minimale
impact op maatschappij en milieu.
De overkoepelende organisatie van
Europese Geologische Diensten
(EuroGeoSurveys – EGS) kent zogenoemde Expert Groups. Het doel van
de Mineral Resources Expert Group is
om data en expertise over mineraalvoorkomens in pan-Europees verband
te delen, om de Europese positie van
de mineraal-industrie te versterken
en te verduurzamen. ProMine (2010–
2013) was een van de eerste projecten
die hierbij aansluit. Dit is een gestandaardiseerde pan-Europese GIS-database met alle mineraalvoorkomens
(>13.000, van ontsluiting tot producerende mijn), die globaal de strategische reserves van Europa moet
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Elementen die gebruikt worden bij het opwekken van energie. | Bron: Zeph Volker et al. (2014), Materials critical to the
energy industry — An introduction)

weergeven. Bij het project Minerals
4EU (2013–2015) is het ‘Minerals
Intelligence Network for Europe’
inclusief een interactief European
Minerals Yearbook opgezet om de
Europese Commissie te steunen bij
politiekstrategische beslissingen over
natuurlijke hulpbronnen en import. In
2010 publiceerde een werkgroep van
de Europese Commissie een lijst met
14 kritische elementen/materialen
(niet-energie of landbouw afhankelijk)
gebaseerd op kwetsbaarheid voor
leveringsverstoring (schaarste) en op
belang voor de Europese economie/
industriële activiteiten. Deze lijst is
aangepast tot 20 ‘Critical Raw Materials’ in 2014. Met name zeldzame
aardmetalen (REE) en specifieke
‘groene’ materialen als germanium,
indium en gallium zijn essentieel
voor nieuwe vormen van energiewinning en opslag (windturbines,
zonnecellen, elektrische auto’s en
nieuwe vormen van licht).

Nederland
Het grondstoffendebat speelt sinds
2010 ook in Nederland. Het Centraal
Bureau voor Statistiek (CBS) heeft in
2010 onderzoek gedaan naar de consequenties bij schaarste van specifieke
grondstoffen. De overheid publiceerde
in 2011 een Grondstoffennotitie, met
aandacht voor innovatie, recycling,
efficiënt gebruik van hulpbronnen en
mogelijke internationale betrekkingen
om de aanvoer van grondstoffen
veilig te stellen. TNO heeft in 2014

een studie uitgevoerd voor Nederland, die vergelijkbaar is met het
werk wat de Europese Commissie
heeft gedaan voor Europa. In totaal
zijn 22 geselecteerde (abiotische)
materialen beoordeeld op leveringsrisico, wereldwijde productie en voorraden, situatie van de bronlanden,
vervangbaarheid van deze materialen
en prijsfluctuaties. Deze gegevens
kunnen worden gebruikt voor verschillende industriële sectoren en
specifieke handelspartners. In 2015
is dit onderzoek uitgebreid naar
64 materialen. Uit de onderzoeken
komt naar voren dat ijzer, koper en
aluminium de belangrijkste materialen
voor de Nederlandse economie zijn.
Antimoon, germanium, indium,
gallium, zirkoon en enkele zeldzame
aardmetalen (REE) (belangrijk voor
elektronische/elektrische apparaten)
kennen de grootste korte- en langetermijn voorzieningsonzekerheid.
Echter, het merendeel van de geselecteerde materialen zijn reeds verwerkt tot halffabricaat of eindproduct
(vnl. in Duitsland, België en China),
voor ze de Nederlandse economie
binnen komen. Kennis betreffende de
grondstoffensituatie in deze landen
kan belangrijk inzicht verschaffen in
de (indirecte) kwetsbaarheid van
Nederland.

De toekomst?
Een circulaire economie wil materiaalgebruik reduceren door hoogwaardig
hergebruik en ook het milieu zo min

mogelijk belasten. Secundaire grondstoffen (denk aan e-scrap, batterijen,
mijnafval) kunnen een belangrijk
aandeel leveren aan de Europese
strijd tegen materiaalschaarste. De
herwinbaarheid van veel materialen
ligt nu op minder dan 1%. Met name
elektronische/elektrische apparaten
hebben een korte levensduur en
hergebruik van deze grondstoffen is
belangrijk voor de leveringszekerheid
van bepaalde materialen. Ook de
primaire mijnbouw past zich aan.
Er wordt meer exploratie verricht naar
‘exotische’ mineralen (REE, grafiet en
lithium) en winning- en metallurgietechnieken worden verbeterd. Er kan
zeker nog meer winst worden geboekt,
die kan bijdragen aan een vermindering van de Europese grondstofafhankelijkheid.
Hein Raat
TNO – Geologische Dienst Nederland
Referenties
CBS 2010 ISSN 1877-3036: Critical materials
in the Dutch economy
Rijksoverheid 2011: Grondstoffennotitie,
15 juli 2011
EC 2014 1819503: Report on Critical raw
materials for the EU - Report of the Ad hoc
Working Group on defining critical raw
materials. https://ec.europa.eu/growth/
sectors/raw-materials/specific-interest/
critical_en
TNO 2014 R10686: Materialen in de Nederlandse Economie - een beoordeling van de
kwetsbaarheid
TNO 2015 R11613: Materialen in de Nederlandse economie - een kwetsbaarheidsanalyse
ProMINE: http://promine.gtk.fi/
Minerals4EU: http://www.minerals4eu.eu/

tno
Nederlandse vertaling van de ‘International Chronostratigraphic Chart’
TNO – Geologische Dienst Nederland heeft op verzoek van de
Internationale Commissie voor
Stratigrafie de International
Chronostratigraphic Chart van
het Engels naar het Nederlands
vertaald. De tabel wordt in deze
Geo.brief ter inzage gepubliceerd.
De Internationale Commissie voor
Stratigrafie (ICS) is een commissie
van de International Union of Geological Sciences (IUGS) die op 10 maart
1961 in Parijs werd opgericht. Het
primaire doel van ICS is het precies
vastleggen van wereldwijde eenheden
(systemen, series, etages) van de
Internationale Chronostratigrafische
Tabel. Hierbij wordt ook de bijbehorende kennis van de absolute ouderdommen van de eenheidsgrenzen
geborgd. De tabel vormt de basis
voor de eenheden van de Internatio-

nale Geologische Tijdschaal. Op deze
manier is er een wereldwijde internationale standaard die fundamenteel
is voor het delen van geologische
kennis. Op basis van deze tabel kunnen gedetailleerde regionale studies
met elkaar worden gecorreleerd.
De vertaling van de tabel is uitgevoerd
door de Stratigrafiecommissie van
TNO – Geologische Dienst Nederland
(GDN). De Stratigrafiecommissie
bestaat uit het hoofd van de afdeling
Geomodellering, vertegenwoordigers
van elk van de systematische karteerprojecten van de GDN, een ver
tegenwoordiger van de Adviesgroep
Economische Zaken en relevante
(stratigrafische) specialisten. De Stratigrafiecommissie is eigenaar van de
stratigrafische nomenclatoren van
de GDN en daarmee verantwoordelijk
voor redactie, versiebeheer en consistentie tussen de nomenclatoren

en de toepassing in het werk van de
GDN (kartering/advisering).
De hier gepubliceerde Internationale
Chronostratigrafische Tabel is een zo
nauwkeurig mogelijke vertaling van
het Engels naar het Nederlands.
Omdat het de vertaling van een
internationale tabel is, worden geen
in Noordwest-Europa gebruikelijke
regionale namen van eenheden
gebruikt. Bij de vertaling is uitgegaan
van de in Nederland gebruikelijke
Franse uitgang van de namen van
eenheden zoals het Gelasien, Maastrichtien en Frasnien.
De namen van de eenheden worden
met een hoofdletter geschreven, aangezien dat de gebruikelijke schrijfwijze
in de vakliteratuur is. De Taalunie zegt
hierover dat namen van geologische
perioden met een kleine letter worden
geschreven, tenzij het specialistische
teksten betreft; dan is een hoofdletter

toegestaan. Op een aantal punten
wordt afgeweken van de Taalunie en
de Van Dale. Zo wordt in de tabel
Kenozoïcum (niet: kaenozoïcum),
Kwartair (niet: quartair) en Archeïcum
(niet: archaïcum) gebruikt, omdat dat
de meest gebruikelijke schrijfwijzen
zijn.
De Internationale Chronostratigrafische
Tabel zal een maand na publicatie
in de Geo.brief door de Stratigrafiecommissie worden aangeboden
aan de Internationale Commissie
voor Stratigrafie, waarna de tabel
op www.stratigraphy.org en
www.dinoloket.nl/nomenclator
zal worden gepubliceerd.
Geert-Jan Vis (geert-jan.vis@tno.nl)
Namens de Stratigrafiecommissie van
TNO – Geologische Dienst Nederland

INTERNATIONALE CHRONOSTRATIGRAFISCHE TABEL

Bartonien
Lutetien

Thanetien
Selandien
Danien
Maastrichtien

20,44
23,03

Laat

47,8
56,0
59,2
61,6

Lopingien

Cenomanien

89,8 ±0,3
93,9
100,5

Albien
~113,0

Aptien
~125,0

Vroeg

Barremien
Hauterivien
Valanginien
Berriasien

De gebruikte kleuren zijn overgenomen van de
Commissie voor de Geologische Kaart van de Wereld
(http://www.ccgm.org).

~129,4
~132,9
~139,8
~145,0

Artinskien
Sakmarien

Midden

Asselien
Gzhelien
Kasimovien
Moscovien

Vroeg

Bashkirien

Laat

Serpukhovien

Midden

Viséen

Laat

Midden

182,7 ±0,7

Vroeg

190,8 ±1,0

247,2
251,2
252,902 ±0,024
254,14 ±0,07
259,1 ±0,5
265,1 ±0,4
268,8 ±0,5
272,95 ±0,11

ijd

387,7 ±0,8
393,3 ±1,2

407,6 ±2,6
410,8 ±2,8
419,2 ±3,2

Ludlow
Wenlock
Llandovery

Laat

Midden

Vroeg

Floien

438,5 ±1,1
440,8 ±1,2
443,8 ±1,5
445,2 ±1,4
453,0 ±0,7
458,4 ±0,9

Etage 10
Furongien

298,9 ±0,15

Serie 3

Jiangshanien
Paibien
Guzhangien
Drumien
Etage 5

Serie 2

330,9 ±0,2

Etage 4

Ediacarium
Cryogenium

ouderdom
(Ma)
541,0 ±1,0

~635
~720

Tonium
1000

Stenium
Mesoproterozoïcum

1200

Ectasium

1400

Calymmium

1600

Statherium

1800

Paleoproterozoïcum

Orosirium
2050

Rhyacium
2300

Siderium

2500

Neoarcheïcum

2800

Mesoarcheïcum
3200

Paleoarcheïcum
3600

Eoarcheïcum
4000

467,3 ±1,1
470,0 ±1,4
477,7 ±1,4

Tremadocien

295,0 ±0,18

323,2 ±0,4

Darriwilien
Dapingien

290,1 ±0,26

315,2 ±0,2

Katien
Sandbien

283,5 ±0,6

303,7 ±0,1
307,0 ±0,1

Ludfordien
Gorstien
Homerien
Sheinwoodien
Telychien
Aeronien
Rhuddanien
Hirnantien

423,0 ±2,3
425,6 ±0,9
427,4 ±0,5
430,5 ±0,7
433,4 ±0,8

Systeem /
Periode

GSSP
GSSA

GSSP

/T
ge

Pragien

Pridoli

~208,5

~242

Eifelien

382,7 ±1,6

Lochkovien

199,3 ±0,3
201,3 ±0,2

~237

Givetien

Emsien

485,4 ±1,9
~489,5
~494
~497
~500,5
~504,5
~509
~514

Etage 3
~521

Hadeïcum
~4600
De ondergrens van verschillende eenheden wordt momenteel
gedefinieerd op basis van Global Boundary Stratotype Section and
Points (GSSP), inclusief die van het Archeïcum en Proterozoïcum. Van
die laatsten zijn vooralsnog Global Standard Stratigraphic Ages (GSSA)
vastgesteld. Tabellen en gedetailleerde informatie over geratificeerde
GSSPs zijn te vinden op http://www.stratigraphy.org. De URL naar
deze tabel staat hieronder vermeld.
De ouderdom in Ma is onderhevig aan revisie. Eenheden in het
Fanerozoïcum en het Ediacarium worden gedefinieerd door GSSPs en
niet door aan revisie onderhevig zijnde ouderdommen. Voor grenzen
in het Fanerozoïcum zonder geratificeerde GSSPs of ouderdom in Ma
wordt een ouderdom bij benadering gegeven (~).
Ouderdommen in Ma voor alle systemen behalve het Precambrium,
Perm, Trias, Krijt en Onder-Pleistoceen zijn overgenomen van ‘A
Geologic Time Scale 2012’ door Gradstein et al. (2012); die voor het
Precambrium, Perm, Trias, Krijt en Onder-Pleistoceen zijn afkomstig
van de betreffende ICS subcommissies.

Etage 2
346,7 ±0,4

Vroeg

Eta

oth
Era eem
the
/E
Sys em / on
tee
Era
m
/P
eri
od
e
Se
rie
/T
ijd
va
k

GSSP
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Wordien
Roadien
Kungurien

Cisuralien

Carboon

Mesozoïcum
Krijt

Turonien

83,6 ±0,2
86,3 ±0,5

Paleozoïcum

Santonien
Coniacien

Ladinien
Anisien
Olenekien
Induen
Changhsingien
Wuchiapingien
Capitanien

Guadalupien

72,1 ±0,2

174,1 ±1,0

Norien
Carnien

Vroeg

66,0

Frasnien

163,5 ±1,0
166,1 ±1,2
168,3 ±1,3
170,3 ±1,4

~227

Midden

Campanien
Laat

Sinemurien
Hettangien
Rhaetien

28,1
33,9

Pliensbachien

Neoproterozoïcum

372,2 ±1,6

Precambrium
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7,246
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Archeïcum

Priabonien
Eoceen

5,333

152,1 ±0,9

Siluur

Rupelien

3,600

Oxfordien
Callovien
Bathonien
Bajocien
Aalenien

2016/12

358,9 ±0,4

~145,0
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Chattien
Oligoceen

Midden
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(Ma)

Fanerozoïcum
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Gelasien
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Messinien
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Internationale Commissie voor Stratigrafie
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www.stratigraphy.org

Tournaisien
358,9 ±0,4

Deze vertaling is vervaardigd door de Stratigrafiecommissie van TNO - Geologische Dienst Nederland en wordt
onderschreven door het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG).

Terreneuvien

~529

Fortunien
541,0 ±1,0

Tabel getekend door K.M. Cohen, S.C. Finney en P.L. Gibbard
© International Commission on Stratigraphy, Oktober 2016
Citeren: Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013;
updated). The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36:
199-204.
URL: http://www.stratigraphy.org/ICSchart/xxx.pdf
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Smelt en massaveranderingen in Oost-Antarctica

In het westelijk deel van Antarctica
wordt verwacht dat een grote ijsplaat
gaat afscheuren. De ijsplaten rondom
het Antarctische vasteland spelen
een enorm belangrijke rol in de
bescherming van de ijskap op het
land. Als de ijsplaten smelten, kan
het landijs in zee schuiven, waardoor
de zeespiegel met ettelijke meters
zou kunnen stijgen. In een recent
onderzoek, gepubliceerd in Nature
Climate Change, keken de twee
onderzoekers naar de smelt op deze
ijsplaten in Oost-Antarctica en ontdekten dat die het gevolg is van een
microklimaat. Zij vonden dat er een
onafgebroken sterke wind op de
grens tussen de ijskap en de ijsplaat

blaast. Deze katabatische wind voert
warme lucht aan én blaast daarnaast
de sneeuw weg. Daardoor komt het
ijs, dat een donkerdere kleur heeft,
bloot te liggen. Deze donkere kleur
absorbeert meer warmte van de zon.
Dit alles resulteert in een warmer
microklimaat dat, tot verrassing van
de onderzoekers, rivieren van smeltwater en ondergrondse meren doet
ontstaan. Die waren al bekend van
Groenland, maar waren nog niet
waargenomen op Antarctica.

IJsheuvels
Voor een beter begrip van het belang
van deze smelt is zicht op een groter
kader nodig: wat is de totale verhou-

oproep
Fotowedstrijd
Het is al weer drie jaar geleden dat het
Netherlands Journal of Geosciences –
Geologie en Mijnbouw overging naar
Cambridge University Press (CUP).
Sinds deze overgang wordt de voorkant van het NJG opgesierd door een
mooie foto van de Nederlandse kust.
Deze foto voldoet aan alle criteria voor
een goede coverfoto. Om ook andere
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aspecten van de Nederlandse geologie te belichten, wil de redactie per
2018 een nieuwe foto gaan gebruiken. Hierbij een oproep aan alle
lezers een geschikte foto in te dienen; op 1 december 2017 zal uit de
inzendingen een nieuwe foto gekozen worden. Aan de winnende foto is
geen grote prijs verbonden, behalve
dat de eigenaar in de komende jaren
eervol vermeld zal worden in de issues
waarop de foto verschijnt.
Enkele criteria voor de coverfoto:
–	De foto toont een aspect van
de Nederlandse geologie (geen
‘modellen’).
–	De foto spreekt voor zich (behoeft
weinig uitleg)
–	De foto is in kleur, van hoge
resolutie en goede compositie
–	De foto toont geen personen
–	De foto is niet onderhevig aan
auteursrechtelijke bescherming
Foto’s kunnen (digitaal) gestuurd
worden naar njg@tno.nl

Foto: Stef Lhermitte

De stijging van de zeespiegel is een hot topic als het gaat om klimaat
verandering en de opwarming van de aarde. Een grote onbekende
is de bijdrage van het ijs op Antarctica. Onderzoekers Stef Lhermitte
van de TU-Delft en Jan Lenaerts van de Universiteit Utrecht /
University of Colorado, gebruiken een combinatie van veldmetingen,
klimaatmodellen en satellietwaarnemingen om de processen rond
het al dan niet smelten van het ijs op Antarctica beter te begrijpen.

Smeltwaterstroom in de onderzochte krater op de Roi Baudouin ijsplaat.

ding van de sneeuw en ijs die erbij
komt/verdwijnt in een groter gebied?
Want op grotere schaal lijkt het ijs in
Oost-Antarctica namelijk aan te groeien.
De onderzoekers zullen daarom de
komende vier jaar met drie Belgische
partners de oppervlakte-massabalans
van het gebied bestuderen in een
nieuw project, gefinancierd door de
Belgische overheid en NWO. Dit project
focust op de zogenaamde ijsheuvels
die aan het oppervlak boven de ijsplaat uitsteken en onderin vasthangen
aan de rotsbodem. Die ijsheuvels
fungeren op deze manier als ankerpunten die de drijvende ijsplaat extra
stabiliteit geven. Er zullen bovenop
die heuvels nieuwe ijsboringen uitgevoerd worden. Dat zal inzicht geven
in de klimaatvariaties over de laatste
300 jaar. Andere veldgegevens, in
combinatie met modellen en satelliet
data, zullen het mogelijk maken om
die klimaatvariaties te relateren aan
lokale en regionale processen. Op
basis hiervan willen de onderzoekers
achterhalen of de recente aangroei
van ijs in dit gebied representatief
is voor een grotere regio in OostAntarctica. De gecombineerde aanpak
helpt ook om onderscheid te kunnen
maken tussen de menselijke invloed
en/of natuurlijke variaties in oceaan
of atmosferische stroming, zodat er
een beter inzicht ontstaat in het toekomstige klimaat van Antarctica.

Belgisch station
Lhermitte en Lenaerts gaan het project uitvoeren op het Belgische Prinses
Elisabeth poolstation. Vanwege een

conflict tussen de Belgische overheid
en de International Polar Foundation,
een private onderneming die in 2009
aan de basis stond van de oprichting
van het station, kan er in het veldwerkseizoen 2016-2017 helaas geen
onderzoek worden uitgevoerd.
Hopend op een oplossing van het
conflict vindt er in februari een
inspectie van de basis plaats, mede
met inbreng vanuit NWO. De onderzoekers verwachten dat ze volgend
veldwerkseizoen terecht kunnen op
het Prinses Elisabeth poolstation.
Voor meer informatie: Stef Lhermitte,
s.lhermitte@tudelft.nl
J. T. M. Lenaerts, S. Lhermitte et al. (2016).
Meltwater produced by wind–albedo interaction stored in an East Antarctic ice shelf.
DOI 10.1038/nclimate3180
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agenda
28 maart 2017

11 april 2017

27–30 april 2017

6–9 juni 2017

Lezing Kring-Noord: The Bergen Gas
Storage – by Dr Nout den Boer. Info:
http://www.kngmg.nl/kringen/
kringnoord.html

Conferentie Nationale Kennis en
Innovatieprogramma Water en Klimaat,
Beurs van Berlage, Amsterdam. Info:
http://waterenklimaat.nl/conferentie/
conferentie-2017-programma/

Excursie Leidse Geologische Vereniging naar Zuid-Wales o.l.v. prof. dr.
Brian Williams. Geschatte kosten
h 450,00, excl. zelf te boeken reis
naar Cardiff. Info: www.lgvweb.nl.
Opgave sluit eind maart.

NovCare 2017 — Novel Methods
for Subsurface Characterization and
Monitoring: From Theory to Practice,
Dresden, Duitsland. Info: http://
www.ufz.de/novcare

30 maart 2017
Opening van het nieuwe geo
chronologie-laboratorium van de
VU-Amsterdam. Zie ook het artikel
op pagina 9 van deze Geo.brief.
Opgeven bij Lara Borst: laracborst@
gmail.com

18 april 2017
Lezing Kring-Noord: Helgoland, the
only rock in the North Sea – by Daan
Den Hartog Jager (Shell Germany).
Info: http://www.kngmg.nl/
kringnoord/

17 mei 2017

4 april 2017

22–23 april 2017

22–23 mei 2017

GAIA netwerkdiner, Amsterdam.
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

Geologische excursie naar Helgoland
– door Daan Den Hartog Jager (Shell
Germany). Info: http://www.kngmg.nl/
kringen/kringnoord.html

MINERANT 2017. Mineralen, edel
stenen, fossielen, schelpen. Antwerp
Expo, Antwerpen, België.
Info: http://www.minerant.org/
MKA/minerant.html

7 april 2017
KNGMG-lustrumsymposium ‘License
to Operate’ en de Nederlandse
ondergrond: Wat kan en mag er nog?
Armamentarium, Delft.
Zie ook pagina 2 van deze Geo.brief.

14 juni 2017
Jaarvergadering KNGMG met aan
sluitend PGK-lezing. KIVI-gebouw,
Den Haag. Zie ook pagina 2 van
deze Geo.brief.

23–28 april 2017
European Geosciences Union General
Assembly 2017, Vienna, Austria.
Info: http://www.egu2017.eu/

1–4 juni 2017
PGK-excursie ‘Romania –
The Carpathian Experience’.
Info: http://www.pgknet.nl/#2547

GAIA netwerkdiner, Leiden.
Info: http://www.gaia-netwerk.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.
Lyon, Frankrijk.
Info: www.aquaconsoil.org.

10–12 oktober 2017
IMS — International Meeting in Sedimentology: 33rd IAS and 16th ASF
joint meetings, Toulouse, Frankrijk.
Info: https://ims2017.sciencesconf.org/
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El Chorro panorama met zicht op het dorpje (rechtsonder). Op de achtergrond midden de verticaal staande Jura-kalken. De kloof is net niet zien. De beboste
hellingen links op de achtergrond behoren tot de zeestraatafzettingen. De treintunnelopening is te zien; het pad naar de kloof is voor een klein stukje
zichtbaar. | Foto: Anne Fortuin

