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van het bestuur

Zijn we momenteel getuige van 
het zesde grootschalige uitsterven 
van soorten? Volgens de gerucht-
makende PNAS-publicatie 'Biological 
annihilation via the ongoing sixth 
mass extinction signaled by verte-
brate population losses and declines' 
(mei 2017) wel. Het uitroeien is in 
volle gang en verder gevorderd dan 
ooit eerder beschreven. Ronduit 
angstaanjagend, vooral omdat wij, 
mensen, een belangrijke bijdrage 
leveren aan het massale uitsterven. 
Er is gekeken naar een goed be - 
studeerde groep van 177 soorten 
zoogdieren die tussen 1900 en 
2015 ten minste 30% van het 
grondgebied hebben verloren; 
meer dan 40% van deze soorten 
ervaren ernstige afname van hun 
populatie, verliezen gedurende de 
bestudeerde periode ten minste 
80% van hun geografische bereik.
CNN produceerde bijna gelijktijdig 
een ruim twintig minuten durende 
korte documentaire (http://edition.
cnn.com/2017/07/11/world/sutter- 
mass-extinction-ceballos-study/
index.html) waarin onder meer het 
dreigende lot van de Afrikaanse 
olifant, de effecten voor de lokale 
bevolking van het verdwijnen  
van koraalriffen op de visstand bij 
Madagaskar, het dramatisch ver-
schuiven van audio-opnames in de 
jungle als gevolg van verdwijnende 

Uitsterven 6.0

soorten sprekende voorbeelden 
zijn van het somber stemmende 
fenomeen. 
Hoewel wij als aardwetenschappers 
bekend zijn met vijf eerdere episo-
den van massaal uitsterven komt 
deze zesde op z'n zachtst gezegd 
ongemakkelijk over: we zijn getuige 
en (deels?) zelfs oorzaak van wat 
inmiddels onomkeerbaar lijkt. Eer-
dere grootschalige uitsterving vond 
plaats eind Ordovicium (444 mil-
joen jaar geleden), laat Devoon 
(375 miljoen jaar geleden), eind 
Perm (251 miljoen jaar geleden), 
eind Trias (200 miljoen jaar) en eind 
Krijt (66 miljoen jaar geleden). 
Oorzaken zijn niet altijd goed 
begrepen maar snelle klimaatver-
anderingen samen met heftige  
vulkanische activiteit of meteoriet-
inslagen worden vaak genoemd. 
Geschat wordt dat tijdens de eerste 
vijf periodes van grootschalig uit-
sterven tussen de 75% (laat Devoon) 
en 96% (eind Perm) van de soorten 
het niet overleefden. 
De zesde uitstervingsgolf heeft  
een duidelijke relatie met de onge-
breidelde groei en bloei van de 
menselijke soort. Het verbranden 
van fossiele brandstoffen draagt bij 
aan een versnelde klimaatverande-
ring. We kappen regenwoud voor 
landbouwgrond; volgens de Wereld- 
bank is 37% van het landoppervlak 

van onze planeet inmiddels gecul-
tiveerd. Het onlangs verschenen 
rapport 'World Population Prospects, 
the 2017 Revision' opgesteld door 
de Verenigde Naties (VN), zet  
de feiten duidelijk op een rij.  
De gepresenteerde voorspellingen 
over het verwachte 'succes' van 
onze soort stemmen pessimistisch. 
Meest opvallend is de enorme toe-
name van de bevolking op het Afri-
kaanse vaste land. Woont nu nog 
zo'n 16 procent van de 7,5 miljard 
mensen in Afrika, de VN verwacht 
dat in 2100 42 procent van de ruim 
11 miljard wereldburgers op dit 
continent verblijven. De verweven-
heid van deze voorspelling met de 
PNAS-publicatie over het grote 
zesde uitsterven als gevolg van 
afname van populaties en hun 
habitat, dringt zich vanzelf op. De 
relatie met de ondergrond, de geo-
logie, is minder vanzelfsprekend. 
Over de kenmerken op termijn van 
de effecten van het huidige massa-
le uitsterven zijn slechts weinig 
wetenschappelijke bespiegelingen. 
Ik laat me niet verleiden voorspel-
lingen te doen, maar zou het inte-
ressant vinden om te zien hoe het 
beloop over enkele tientallen  
miljoen jaar zou zijn. 
Wat moeten we er nu aan doen? 
De resultaten van het PNAS-paper 
tonen aan dat het de hoogste tijd 

is waar mogelijk op te treden. De 
window of opportunity wordt klein 
geacht. Met de huidige mogelijk-
heden om kennis te delen moet 
het mogelijk zijn beleid gunstig te 
beïnvloeden. We zouden letterlijk 
wat ruimte moeten laten voor 
andere soorten, ook in ons eigen-
belang. 
Tja, wat zwaar allemaal, hoor ik  
u denken. Toch wil ik het met u 
delen. Dit soort belangrijke vraag-
stukken krijgen niet altijd de aan-
dacht die ze verdienen. Het houdt 
mij bezig en vaak voel ik me 
onmachtig omdat oplossingen niet 
voor het oprapen zijn. Er zou een 
breder bewustzijn  moeten zijn 
voor de ingewikkelde uitdagingen 
waarvoor wij en onze kinderen 
staan. Gelukkig loopt een en ander 
synchroon met een enorme toena-
me van de collectieve denkkracht: 
in de 20ste eeuw is het aantal 
hoogopgeleiden met een factor 
200 gegroeid (van 0,1% naar 
20%). Mogelijkheden te over tot 
spectaculaire en creatieve vooruit-
gang: ik blijf reuze benieuwd.

Lucia van Geuns

Ceballos G, et al. (2017). Biological annihi-
lation via the ongoing sixth mass extinction 
signaled by vertebrate population losses 
and declines. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 
Jul 10.

1. Opening
De voorzitter van het hoofdbestuur, 
Lucia van Geuns, opent de vergade-
ring kort na 16.00 uur en heet de 22 
aanwezige leden hartelijk welkom. 
Naast Lucia zijn van het hoofdbestuur 
Jan Stafleu (secretaris), Els Ufkes 
(penningmeester), Hemmo Abels en 
Marten ter Borgh (beiden algemeen 
bestuurslid) aanwezig, en de kandidaat-
bestuursleden Gideon Lopes Cardozo 
en Marc Hijma.

De vergadering begint met een 
moment stilte bij het overlijden van 

Verslag Jaarvergadering KNGMG 17 mei 2017, KIVI, Den Haag

kngmg

Wim Westerhoff op zaterdag 13 mei. 
Wim was vijf jaar lang hoofdredacteur 
van de Geo.brief. In de jaarvergade-
ring van 2016 werd hij benoemd tot 
erelid van het KNGMG.

2. Vaststelling agenda
De voorgestelde agenda was gepubli-
ceerd in Geo.brief 2017-2. Toegevoegd 
wordt het punt 'Bestuursmededelingen'.

3. Ingekomen en uitgegane 
stukken
Van het KIVI ontvingen we bericht dat 
het gebruik van het postadres en de 

archiefruimte per 1 januari 2018 wordt 
opgezegd. Het bestuur vindt dat erg 
jammer. De beëindiging stelde ons 
voor de uitdaging een nieuw vesti-
gingsadres, een alternatieve vergader-
locatie en een nieuwe archiefruimte 
te zoeken. Dat is gelukt. 
Ons archief gaat naar het Science 
Centre aan de Mijnbouwstraat 120  
in Delft. Het vestigings- en postadres 
wordt KNGMG p/a TNO afd. Geo-
modelling aan de Princetonlaan 6  
in Utrecht. 
De vergaderingen zullen gehouden 
worden bij TNO Den Haag.

4. Verslag jaarvergadering  
11 mei 2016
Het verslag van de vorige jaarver-
gadering (11 mei 2016) wordt door 
de vergadering goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2016
De voorzitter geeft een korte samen-
vatting van enkele hoogtepunten uit 
2016.
Zowel financieel als inhoudelijk loopt 
het wetenschappelijke tijdschrift NJG 
voorspoedig. In het afgelopen jaar 

Lees verder op p.4
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in memoriam

Op 13 mei 2017 overleed Wim Wes-
terhoff, kwartairgeoloog bij verschil-
lende incarnaties van de geologische 
dienst van Nederland: eerst bij de 
Rijks Geologische Dienst, onderdeel 
van het Ministerie van Economische 
Zaken, na de fusie in 1997 bij TNO en 
tussendoor ook nog eens bij Deltares, 
waar het de bedoeling was dat we 
terecht zouden komen maar wat  
uiteindelijk niet doorging. Bij al dit 
organisatorische geweld bleef Wims 
rol merkwaardig constant. Hij 
be lichaamde de geologische kartering 
van Nederland, waaraan hij zijn bij-
drage leverde in zowel inhoudelijke 
als leidinggevende functies.
Wim heeft kwartairgeologie en laag-
landgenese gestudeerd aan de VU 
(1980). Zijn carrière bracht hem van 
West-Nederland, waar hij karteerde 
en de Holocene kustontwikkeling 
bestudeerde, naar Noord-Brabant, 
van waaruit hij vanaf de midden 
jaren '80 werkte aan de regionale 
geologie van Zuid-Nederland. Dit 
deed hij vanuit de bredere context 
van de Cenozoïsche ontwikkeling van 
het Noordzeebekken, door stratigra-
fisch puzzelwerk in groeves en aan 
boringen, en door de bestudering van 
de invloed van het sterk wisselende 
Kwartaire klimaat op sedimentatie. In 
zijn werk kon Wim bogen op het soort 
encyclopedische kennis waar alle 
goede geologen over beschikken, hij 
kwam altijd met die relevante publi-
catie die iedereen vergeten was, of 
met die ene nooit gedigitaliseerde 
boorbeschrijving die uitwees dat je 
het helaas toch bij verkeerde eind 
had. Wim was bedachtzaam en zijn 
werk was doorwrocht; hij ging niet 
over één nacht ijs en wat hij bedacht 
sneed altijd hout. De erkenning hier-
voor blijkt ook uit de nevenfuncties 
die hij vervulde binnen de internatio-
nale stratigrafische gemeenschap,  
in het bijzonder als voorzitter van 
INQUA-SEQS en als secretaris van 
INQUA Nederland. Daarnaast was  
hij actief voor het KNGMG, als hoofd-
redacteur van de Nieuwsbrief, waar-
voor het genootschap hem het ere-
lidmaatschap verleende in 2016. 
Maar Wim was vooral een bijzondere, 
bevlogen man die je geen recht doet 
met een opsomming van biografische 
feiten en bijzondere prestaties.  
Wim vond zijn werk belangrijk en 

deelde zijn enthousiasme erover  
met zowel vakgenoten als leken, de 
redactie van de KNGMG-nieuwsbrief 
heeft hij vanuit deze visie jarenlang 
geleid en geïnspireerd. Wim deelde 
zijn enthousiasme met wat meer 
nadruk en een duidelijke agenda  
met degenen die hij beschouwde als 
toekomstige vaandeldragers of hun 
bazen: hij wilde ervoor zorgen dat ze 
voldoende beslagen ten ijs zouden 
komen als zij het stokje gingen over-
pakken. Gerichtheid op de lange  
termijn, de waarde van informatie, het 
belang van kennis van de literatuur en 
veldgegevens, gedegenheid, zaken 
van verschillende kanten benaderen, 
zijn typerende voorbeelden van wat 
hij ons aanreikte: wie de schoen paste, 
trok hem aan. Hoe serieus hij zijn taak 
als hoeder c.q. opvoeder nam bleek 
wel uit het feit dat hij zich aanmeldde 
als rechterhand van kwartiermaker 
Harry Baayen toen die het instituut 
Deltares vormde. Vele maanden weg 
van de geologische inhoud en colle-
ga's, wat voor Wim een behoorlijke 
opoffering was, om ervoor te zorgen 
dat de aardwetenschappen een goede 
plek kregen in een instituut met een 
sterke primaire gerichtheid op water. 
Dat hij in die periode in de gelegen-
heid werd gesteld om daarnaast zijn 
proefschrift af te schrijven verzachtte 
de pijn overigens wel. Hij promoveer-
de aan de VU in 2009 op stratigrafische 
en sedimentaire ontwikkeling van  
de Rijn en Maas gedurende het Laat 
Plioceen en Vroeg Pleistoceen.
Wim is ruim een jaar ziek geweest, 
in eerste instantie met hoop op een 
goede afloop, maar allengs in het 
besef dat dat er helaas niet in zat. 
Tijdens zijn ziekte bleef er tot op het 
allerlaatst een sterk en bijzonder 
contact bestaan tussen hem en zijn 
collega's. Van niet te onderschatten 
belang was hierbij de WhatsApp-
groep van de afdeling waarbinnen  
hij werkte, iets onbenulligs technisch 
dat evenwel maakte dat hij nooit ver 
weg leek – zelfs bij collega's die na 
het begin van zijn ziekte in dienst 
waren gekomen en hem niet of maar 
een paar keer hadden ontmoet. Hij 
gaf duidelijk te kennen dat hij graag 
contact wilde houden, graag gebeld, 
geschreven en bezocht werd, wat 
ook uitgebreid is gebeurd.
Dit alles leidde tot een grote betrok-

kenheid van de collega's bij Wims 
ziekte. Warme herinneringen bestaan 
er aan een afscheidsochtend, waarbij 
Wim voor het laatst is langs gekomen 
op kantoor in Utrecht. In het volle 
besef dat die dag voor de meesten 
een definitief afscheid zou worden, is 
iedereen halsstarrig met de rug naar 
de toekomst gaan staan, om te praten 
over geologie en meer. De groeps-
foto die toen gemaakt is, is nu al 
legendarisch. Wims begrafenis was 
zeer druk bezocht, het grote aantal 
mensen dat kwam is in zichzelf al 
een eerbetoon aan een man die we 
inmiddels zeer missen. Eigenlijk was 
Wims werk Wim zijn. 

Wim is nu niet meer, maar door de 
manier waarop hij zijn invloed uitoe-
fende om de mensen om zich heen, 
zal hij nog vele jaren in ons voort-
leven. 

Michiel van der Meulen  

en Sytze van Heteren,

Namens collega’s van TNO,  

Geologische Dienst Nederland

Wim Westerhoff (1953–2017)

Groeve Brachter Ton Abbau, een kleine groeve net over de Duitse grens bij 

het Limburgse Reuver. Wim staat voor een ontsluiting van Pliocene kleien 

van de Rijn.  |  Fotograaf: Jan Stafleu
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Vereniging) een nationale workshop 
over de huidige kennisstand en toe-
komstige uitdagingen van het hydro-
geologische onderzoek in Nederland.

6. Financieel jaarverslag 2016
De penningmeester Els Ufkes geeft 
een toelichting op de cijfers, die in 
Geo.brief 2017-3 zijn gepubliceerd. 
We kunnen terugkijken op een goed 
en gezond financieel jaar. Het finan-
ciële boekjaar 2016 is afgesloten met 
een positief saldo van h 4.406,–. De 
grootste kostenposten zijn de beide 
publicaties, Geo.brief en NJG, alsmede 
de reservering voor het lustrum en 
andere activiteiten.

Het positieve saldo is o.a. bereikt 
door hoge contributie-inkomsten 
(ongeveer 96% van de contributies is 
geïnd) en een hoge dividenduitkering. 
Verder zijn de onderzoekskosten van 
EFG-KINDRA gesponsord door Deltares 
en zijn er vooruitbetalingen van nog 
te maken kosten van de EFG-projecten 
ontvangen. Het overschot van het 
Surinamesymposium uit 2015 is goed 
besteed aan een succesvol symposium 
in Paramaribo. 

Het KNGMG dankt de sponsoren van 
specifieke evenementen, Deltares 
(KINDRA), TNO (ALV, National Work-
shop Hydrogeology – KINDRA), en 
Shell (Escherprijs, Staringlezing) 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 hoofdredacteur 
van de Geo.brief en voor de secretaris 
van het hoofdbestuur, en EBN voor 
vergaderruimte. Tot slot zijn we NWO 
erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage 
aan de Geo.brief.

Voor het boekjaar 2017 is een begro-
ting opgesteld die in een batig saldo 
resulteert, dat gereserveerd is voor 
onvoorziene kosten. De contributie 
hoeft in 2017 niet verhoogd te worden, 
de nieuwe lidmaatschapsstructuur 
resulteert echter wel in een iets 
lagere contributieopbrengst. Voor  
de EFG-projecten is een reservering 
gemaakt om niet gemaakte kosten 
te kunnen terugbetalen. Ook zijn er 
reserveringen gemaakt voor het uit-
werken van de adviezen van de toe-
komstcommissie het vieren van het 
lustrum.

7. Verslag van de kascommissie 
en decharge van het hoofd
bestuur
De kascommissie wordt dit jaar 
gevormd door Jan Smit en Anco Lank-
reijer. Jan Smit krijgt het woord en 
legt een verklaring af, waarin hij stelt 
dat de boeken en bescheiden 'met 
een stofkam' gecontroleerd zijn. De 
kascommissie beoordeelt de nieuw 
ingevoerde elektronische boekhou-
ding als helder en efficiënt.

De kascommissie stelt voor het bestuur 
met lof te dechargeren en vraagt om 
applaus voor penningmeester Els 
Ufkes. De begroting voor 2017 wordt 
door de vergadering goedgekeurd  
en het bestuur wordt gedechargeerd 
voor de boekhouding over 2016.

Het hoofdbestuur bedankt de kas-
commissie hartelijk. Beide leden 
hebben aangegeven hun werk  
volgend jaar te willen voortzetten.

8. Bestuursmededelingen
Els Ufkes zal na 6 jaar aftreden als 
penningmeester. Omdat er nog  
geen opvolger is gevonden zal ze 
nog een korte periode als interim 
penningmeester aan het bestuur  
verbonden blijven. Daarnaast blijft  
zij haar administratieve taken  
(secretariaat en boekhouding)  
nog uitoefenen. Els oogst hiervoor 
nogmaals applaus.

Ook Jan Schreurs is aftredend bestuurs- 
lid. Hij zal nog wel betrokken blijven 
bij het digitaliseren en rubriceren van 
ons archief. 

Nieuwe bestuursleden zijn Gideon 
Lopes Cardozo (Shell) en Marc Hijma 
(Deltares).

Marten ter Borgh heeft een geheel 
nieuwe website ontwikkeld met een 
moderne uitstraling. Aan de website 
is een digitale nieuwsbrief gekoppeld 
waarmee we o.a. beter in staat zijn 
om aankondigingen en nieuwsbe-
richten onder de leden te verspreiden. 
Gemma Venhuizen is aan het werk 
gegaan met het schrijven van nieuws- 
berichten en artikelen voor de web-
site. Het bezoekersaantal is na de 
introductie van de nieuwe website 
verdrievoudigd.

Er wordt volop gewerkt aan het digi-
taliseren van het archief. Aan de digi-
tale collectie Geologie en Mijnbouw 
zijn dankzij een donatie van Evert van 
de Graaff de jaargangen 1951 – 1960 
toegevoegd. We zijn nog op zoek naar 
oudere jaargangen en naar exempla-
ren van de Verhandelingen. Het 
archief zal in de komende maanden 
worden geordend en verhuisd naar 
het Science Centre in Delft. Wie daar 
bij wil helpen kan zich aanmelden.

Op 7 april vierden we ons 21e lustrum 
(105 jaar) met een zeer geslaagd 
symposium over het actuele thema 
'License to operate' waarmee we er 
in slaagden om veel jonge mensen 
te trekken. Foto’s en een uitgebreid 
verslag zijn op de website te vinden. 
Eind van dit jaar zal NJG een special 
issue publiceren over de Groningse 
aardbevingen waaraan tevens een 
symposium wordt gekoppeld in het 
eerste kwartaal van 2018.

9. Rondvraag
Tijdens de rondvraag ontstaat een 
levendige discussie over het archief 
en worden er diverse suggesties 
gedaan voor het completeren van 
onze (digitale) collectie, o.a. de Mijn-
bouwbibliotheek, Naturalis en het 
Indonesië-archief in Houston.

Met betrekking tot de website wordt 
opgemerkt dat Gaia en de Paleobio-
logische Kring goede ervaringen heb-
ben met social media m.n. Facebook.

Naar aanleiding van een vraag geeft 
het bestuur aan dat er gesprekken 
met de amateurgeologische vereni-
gingen GEA en NGV lopen om inten-
siever samen te werken.

10. Sluiting
Kort na 17.00 sluit de voorzitter de 
vergadering.

Jan Stafleu, secretaris

verschenen drie special issues. De 
Stichting NJG streeft er naar om het 
tijdschrift vanaf 2019 open access  
te laten zijn. Hierdoor zal het kosten-
model veranderen. Een ander aan-
dachtspunt is de kwaliteit van het 
drukwerk. Hemmo Abels heeft János 
Uraï als voorzitter opgevolgd; we 
zoeken nog naar een nieuw bestuurs- 
lid namens KNGMG.
De Geo.brief heeft een nieuwe hoofd- 
redacteur: Denise Maljers. Daarnaast 
is Sytze van Heteren tot de redactie 
toegetreden.
De Van Waterschoot van der Gracht-
penning ging dit jaar naar Jan Smit 
en de Escherprijs werd op het NAC 
uitgereikt aan Frederique Kirkels. 
Nieuw dit jaar is de Jelgersmaprijs die 
aan Evalien van der Valk en Sander 
Molendijk werd uitgereikt; daarnaast 
was er een eervolle vermelding voor 
Esmee Boter.

De goed bezochte Staringlezing werd 
dit jaar verzorgd door Henrik Svensen 
van de Universiteit van Oslo. De Krin-
gendag, met een zestal boeiende 
lezingen over 'Fieldwork from Space' 
werd net in het nieuwe jaar in de 
Space Expo in Noordwijk gehouden.

Aan het einde van het jaar waren er 
766 leden. Mede dankzij het lustrum-
symposium is het aantal inmiddels 
gestegen naar 818.

In 2016 hebben zes van onze leden 
zich bij de European Federation of 
Geologists (EFG) laten accrediteren 
als "European Geologist", waarmee 
het totaal aantal geaccrediteerde 
leden op 15 komt. KNGMG levert  
bijdragen aan vier EU-projecten: 
INTRAW, gericht op internationale 
samenwerking op het gebied van 
grondstoffen, KINDRA, waarin de in 
Europa aanwezige kennis over hydro-
geologie wordt geïnventariseerd, 
CHPM2030, gericht op het ontwikke-
len van innovatieve technologie voor 
de gelijktijdige winning van warmte-
energie en metalen, en UNEXMIN, 
waarin een vernieuwend mijnen-
inspectiesysteem met behulp van 
robots ontwikkeld wordt waarmee 
ondergelopen mijnen in kaart gebracht 
kunnen worden. In het kader van 
KINDRA organiseerden het KNGMG en 
de NHV (Nederlandse Hydrologische 

Doorlees van p. 2

kngmg

Nieuw adres secretariaat KNGMG
Per 1 juli is het nieuwe post- en vesti-
gingsadres van het KNGMG als volgt:

KNGMG p/a TNO afd. Geomodelling
Postbus 80015, 3508 TA Utrecht
Bezoekadres Princetonlaan 6, 3584 CB 
Utrecht

Telefoonnummer (020-598 9953)  
en e-mailadres (kngmg@kngmg.nl) 
blijven ongewijzigd.
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.voetlicht

'De Himalaya: een onbekende watertoren'

De waterhuishouding van de Himalaya 
en klimaatverandering

Miljoenen mensen in Azië zijn voor hun dagelijks bestaan afhankelijk van het smeltwater dat uit  

de Himalaya de rivieren vult. Als de gletsjers in de Himalaya door klimaatverandering op termijn 

verdwijnen, dan zal dat immense consequenties hebben voor de regio. Dr. W.W. (Walter) Immerzeel, 

fysisch geograaf bij de Universiteit Utrecht, doet onderzoek aan de waterhuishouding van de Himalaya. 

Hij werkt op verschillende schalen – van satellietbeelden tot puntmetingen – en met verschillende 

methodes – van regenmeters tot drone-beelden en modellen – en combineert die gegevens om  

de complexe waterhuishouding van de gebergteketen te doorgronden. 

Een ijsklif op de Langtang gletsjer.  |  Foto: Evan Miles
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Het laatste veldwerk was in april van dit 
jaar. Op de Langtanggletsjer in Nepal, zo'n 
100 kilometer ten noorden van Kathmandu 
en 15 tot 20 kilometer lang, zette de ploeg 
van Immerzeel op 5000 meter hoogte een 
nieuw weerstation neer dat regen en sneeuw 
meet. Zonnepanelen zorgen voor de energie
voorziening, Het is een hele klus om de 
apparatuur naar boven te dragen, werkend 
te krijgen en werkend te houden. Het klimaat 
is extreem en dergelijke stations vergen veel 
onderhoud. Het instrument heeft een enor
me emmer waarin sneeuw en regen worden 
opgevangen. Ieder kwartier wordt gemeten 
hoeveel er gevallen is. Na een half jaar is de 
emmer vol en moet hij handmatig geleegd 
worden. Twee keer per jaar, in april en 
oktober – tussendoor is het er óf te nat,  
óf te koud – gaat Immerzeel met collega's 
op veldwerk naar deze gletsjer.

Drones
De Himalaya is het brongebied van tien grote 
rivieren die naar het westen (Syr Darya en 
Amu Darya die uitmonden in het Aralmeer), 
zuiden (Brahmaputra, Ganges, Indus, Irra
waddy, Salween en Mekong) of oosten 
(Yangtze, Gele rivier) stromen. Miljoenen 
mensen zijn afhankelijk van het water uit 
deze rivieren, zowel voor hun dagelijkse 
behoefte als voor grote irrigatieprojecten. 
Immerzeel: "Nepal ligt in het moessongebied. 
In de zomer vallen er enorme hoeveelheden 
regen. Maar ten noorden ligt het Tibetaans 
plateau, en dat is een kurkdroge hoogvlakte 
van één miljoen vierkante kilometer groot. 
De contrasten op grote schaal zijn enorm, 
maar in de bergen kan de hoeveelheid regen 
ook op kleine schaal, over korte afstand, 
sterk variëren. In het dal waar wij werken, 

wordt het over een afstand van tien kilome
ter twee tot drie keer zo droog. Ons onder
zoek richt zich op het gedrag van gletsjers. 
Hoe werken gletsjers; hoeveel sneeuw valt 
er, hoeveel regen, wat is de relatie tussen 
neerslag en hoogte, hoe snel smelten de 
gletsjers en op welke plekken smelten ze 
het snelste af. Met kennis over kleinschalige 
processen willen we de dynamiek van rivieren 
en grootschalige atmosferische processen 
beter doorgronden."
Immerzeel gebruikt sinds 2013 drones om 
de gletsjer in te meten. Na een aantal jaren 

ontstaat zo een duidelijk beeld hoe de glet
sjer zich gedraagt: of hij afsmelt, en als dat 
zo is, op welke plekken dat voornamelijk 
gebeurt en hoe dat proces verloopt. De 
drone heeft GPS en vliegt een van te voren 
uitgestippelde route op een vaste hoogte 
van 200 meter boven de gletsjer. Hij meet  
de windsnelheid om zijn koers te corrigeren 
en neemt stereofoto's waarmee een digitaal 
hoogtemodel gemaakt wordt. Met zelf
gemaakte grondstations op de gletsjers om 
het gpssignaal te corrigeren (rode lappen 
waarvan de positie nauwkeurig bepaald is), 
wordt een nauwkeurigheid bereikt van  
20 centimeter. "Je kunt individuele rots
blokken zien", vertelt Immerzeel, "en omdat 
de drone ook foto's onder een hoek maakt, 
krijg je een goed beeld van het reliëf van  
de gletsjer, en dat is informatie die je op 
satellietbeelden niet ziet."

IJskliffen
Een van de belangrijke vragen is of een 
gletsjer bedekt is met een dik pak puin of 
slechts een dun laagje keien. Met een dunne 
laag puin zullen de stenen, als ze opgewarmd 
worden door de zon, het ijs sneller laten 
smelten. Een dikke laag puin zou juist iso
lerend werken en het afsmelten tegen gaan. 
Immerzeel: "Als je op grote schaal kijkt,  
dan blijkt dat niet te kloppen. Puingletsjers 
smelten ongeveer net zo snel als gletsjers 
zonder een dikke laag stenen. De theorie 
klopt dus niet. De dronebeelden laten zien 
dat de smeltwatermeertjes en ijskliffen op 
een gletsjer als katalysatoren werken en 
zorgen voor een versnelde smelt. De zon 
warmt het water in de meertjes op en doet 
ijskliffen smelten; en juist op die plekken 
zien we een versnelde smelt. Op satelliet
beelden kun je ijskliffen niet herkennen, 
maar de drone maakt ook schuine foto's – 
niet verticaal – en dan zijn ze goed zicht
baar. In de winter is het drainagesysteem in 
de gletsjer – de conduits – bevroren. Vlak 
voor de moesson hebben de smeltwater
meertjes hun maximale grootte. Met de 
moesson warmte alles op, de conduits  
ontdooien en de meertjes stromen leeg.  
Wij hebben in 2013 gemeten dat de gletsjer 
op plekken met meertjes of ijskliffen tussen 
mei en oktober soms tien meter dikte is 
kwijtgeraakt, terwijl een puingletsjer 
gemiddeld één meter per jaar aan dikte 
verliest."
Het weerstation dat dit voorjaar op de  
gletsjer op 5000 meter hoogte is neergezet, 
meet de totale hoeveelheid neerslag – regen 
en sneeuw apart – de sneeuwdikte, de 
temperatuur en luchtvochtigheid. Immer
zeel: "We konden in onze modellen geen 
verklaring vinden voor de hoeveelheid sneeuw 
die verdween van de gletsjer. Ons idee is nu 
dat sublimatie daar verantwoordelijk voor  
is – dan wordt de sneeuw direct omgezet  
in waterdamp zonder eerst te smelten. Het 

Het weerstation op de Yala gletsjer dat opgezet 

is om sublimatie van ijs te meten.  |  Foto: Tika 

Gurung

Dr. Joe Shea ‘lanceert’ de drone.  |  Foto: Patrick Wagnon
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nieuwe apparaat meet erg snel veranderin
gen in de luchtvochtigheid en windsnelheid 
en dat is een maat voor sublimatie. Die 
kennis combineren we met de gegevens  
van de drie weerstationnetjes die al op de 
gletsjer stonden. Zo ontstaat een ruimtelijk 
beeld. We hebben nog een nieuw instrument 
in het voorjaar geplaatst dat de hoeveelheid 
water in het sneeuwpakket meet. We kun
nen met dronebeelden of satellietfoto's wel 
uitrekenen hoe hoog de gletsjer is, maar niet 
hoeveel water er in het sneeuwpakket zit."

Stroomversnelling
Immerzeels onderzoek bestrijkt een breed 
veld: het combineert weer, gletsjers, water 
en klimaat. Om met een beperkte hoeveel
heid gegevens van een beperkt aantal loca
ties op grote schaal uitspraken te kunnen 
doen, combineert hij metingen in het veld 
met modellen en satellietbeelden. En dan 
blijkt dat gletsjers zich alles behalve simpel 
en rechtlijnig gedragen. Immerzeel: "Als je 
naar de satellietbeelden kijkt van 1980 tot 
nu, dan zie je dat er in de Karakoram, de 
gebergteketen ten westen van de Himalaya, 
gletsjers zijn die juist aangroeien. Ze nemen 
toe in massa. Opvallend is dat dat gletsjers 
zijn met een vaste, constante snelheid, maar 
dat zij binnen enkele jaren, of zelfs binnen 
enkele maanden in een soort stroomver
snelling terecht kunnen komen en plotseling 
veel sneller naar beneden glijden. 'Surging 
glaciers' worden ze genoemd. Welke pro
cessen daaraan ten grondslag liggen, weten 
we niet. Mogelijk is er meer sneeuw gevallen 
hoog in de bergen en is de gletsjer versneld 
aangegroeid. Misschien zit er plaatselijk 
meer water tussen de gletsjer en de onder
grond, waardoor de gletsjer gemakkelijker 

naar beneden glijdt. Met satellieten kunnen 
we de temperatuur van de gletsjer meten, 
maar wel alleen aan het oppervlak. Een van 
onze hypotheses is dat er meer neerslag 
valt in de winter, wat mogelijk verband zou 
kunnen houden met de enorm grote irrigatie
projecten in het gebied ten westen van  
de Karakoram. Dat onderzoeken we met 
grootschalige atmosferische modellen. We 
kijken of er veranderingen zijn geweest in 
het circulatiepatroon. Maar dit is een com
plex gebied. En bij een complex weersysteem 
hoort ook een complex gletsjergedrag."

Benedenstrooms
Het uiteindelijke doel van Immerzeels glet
sjeronderzoek in de Himalaya is gericht op 

Hoogtemodel (links), hoogteverschil (midden) en stroomsnelheid (rechts) van de gletsjer tussen mei 

en oktober 2013.  |  Illustratie: Philip Kraaijenbrink

het beter begrijpen van de effecten van kli
maatextremen. Dat doet hij door niet naar 
gemiddelden te kijken, maar naar details. 
Hij onderzoekt wat er per seizoen gebeurt; 
hoe een gletsjers zich gedraagt bij extreme 
regenval, maar ook bij extreme droogte. 
Immerzeel: "Om de modellen te verbeteren 
hebben we lokale gegevens nodig, kennis 
op verschillende schalen. Met die informatie 
kunnen we modellen valideren en proces
sen beter leren begrijpen. Sublimatie van 
sneeuw is een voorbeeld. Dat is nu nog niet 
in modellen verwerkt, terwijl wij duidelijk 
een 'gat' hebben in onze 'sneeuwhuishou
ding' op de gletsjer."
De Himalaya vindt Immerzeel een boeiend 
en uitdagend onderzoeksgebied. Maar ook 
de menselijke kant van het water heeft zijn 
interesse. Want wat gebeurt er met de vraag 
naar water bij een groeiende bevolking? 
"Uit ons onderzoek blijkt dat het gemiddeld 
allemaal mee lijkt te vallen. Tot 2100 blijft 
er voldoende water beschikbaar vanuit de 
Himalaya voor dit grote gebied om aan de 
vraag te voldoen. Maar wat gebeurt er als 
de bevolking heel hard gaat groeien en de 
grondwaterreserves sneller op raken? Die 
zijn niet zomaar aangevuld. Dat spannings
veld – de wrijving tussen klimaatverandering, 
een groeiende bevolking en een groeiende 
economie – is een zeer boeiend vakgebied."

Aukjen Nauta

Walter Immerzeel heeft in 2015 een VIDI-beurs van NWO 
en een beurs van de ERC (European Research Council) 
gekregen. Op vrijdag 2 juni jl. kreeg hij de tweejaarlijkse 
prijs van het Boussinesq Centre for Hydrology voor de ont-
wikkeling van zijn interdisciplinaire onderzoek met gebruik 
van vernieuwende technologieën. 

Walter Immerzeel steekt de rivier de Langtang over.  |  Foto: Evan Miles
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In juli 2014 publiceerde de website 'I f#cking 
love Science' (www.iflscience.com) een 
artikel over de in hun ogen top tien van 
onopgeloste wetenschappelijke mysteries. 
Hierin kwam ook de vraag voor: hoe werkt 
plaattektoniek? – wellicht tot verbazing van 
velen. Immers: wie kent niet de mooie school 
boekfiguren waarin een tektonische plaat 
over de asthenosfeer glijdt, met aan een kant 
een subductiezone en aan de andere een 
midoceanische rug? Hoe gek het echter ook 
mag klinken, de vraag hoe al deze krachten 
op elkaar en op de platen inwerken, is nog 
altijd niet bevredigend beantwoord.

Golfvormtomografie
Deze top tien kwam voor mij op een goed 
moment. Ik was redelijk recent aan mijn 
promotieonderzoek begonnen en dit was 
een extra motivatie. De vraag gaf eens te 
meer aan waarom dichtheid zo interessant is. 
Immers: al die krachten op platen hebben er 
op de een of andere manier mee te maken. 
Zoals een steen in water zinkt omdat hij 
zwaarder is, zo zinkt een subducerende 
tektonische plaat de mantel in. En de man
telconvectie die uiteindelijk alles aandrijft 
wat er op aarde gebeurt, is evenzeer een 
gevolg van variaties in dichtheid. Het is 
echter nog nooit gelukt om dichtheid op 
meer dan de allergrootste schaal in kaart te 
brengen – en zelfs daarover heerst contro
verse (Ishii & Tromp, Cao & Romanowicz, 
Resovsky & Ritzwoller, ...).
In mijn onderzoek gebruik ik golfvormtomo
grafie, een vakgebied dat vanwege de grote 
rekenkracht die ervoor nodig is nog maar net 
in opkomst is. Golfvormtomografie brengt 
het binnenste van de aarde in beeld door 

elkaar kruisende aardbevingssignalen te 
combineren. In plaats van, zoals gebruikelijk, 
slechts de looptijd van de golven te bepalen 
(hoe vroeg of hoe laat ze aankomen), wordt 
het hele golfveld als gevolg van een aardbe
ving berekend. Hierdoor kan je hele stukken 
seismogram vergelijken in plaats van slechts 
de aankomsttijden van specifieke, vooraf 
bepaalde golven. Het moge duidelijk zijn dat 

dit qua rekenkracht wel een stuk intensiever 
is. Voor dichtheid biedt het echter goede 
perspectieven, omdat de effecten van dicht
heidsvariaties zich typisch manifesteren als 
vervormingen in golven of als kleine ‘extra’ 
golven. De aankomsttijd van een golf met 
of zonder dichtheidsanomalie blijft intussen 
nagenoeg hetzelfde.
Inmiddels hebben we kunnen aantonen dat 

.promotie

Dichtheid in de aarde meten  
met golfvormtomografie

Nienke Blom is vierdejaars promovenda in de seismologie aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt 

hoe de dichtheidsvariaties in de aarde gemeten kunnen worden. In samenwerking met ETH Zürich en 

met behulp van de (op dit moment) snelste supercomputer van Europa rekent zij uit hoe variaties in 

dichtheid de voortplanting van aardbevingsgolven beïnvloeden. Met behulp van golfvormtomografie 

probeert ze strategieën te ontwikkelen voor het in beeld brengen van dichtheid.
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Momentopnames van een Sgolf die een dichtheidsanomalie passeert. De volledige video staat online 

(https://vimeo.com/217012490). (a)–(c) Voortplanting golf zonder verstoring; (d)–(f) met verstoring; 

(g) seismogrammen van ontvangers 1 en 2 met en zonder anomalie; (h) verschil tussen seismogrammen 
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het signaal van dichtheid op het golfveld in 
principe meetbaar is met moderne seismische 
apparatuur, en hier is een publicatie uit 
voortgekomen (Blom et al., 2017). Bovendien 
blijkt dat als je seismische golfvormtomografie 
uitvoert, het niet verstandig is om dichtheid 
te negeren, omdat dit tot verstoringen in de 
rest van je beeld kan leiden. Met deze resul
taten in het achterhoofd ben ik begonnen 
aan het tweede deel van mijn onderzoek:  
de toepassing op echte data. 

Middellandse Zee
Als studiegebied neem ik de oostelijke Mid
dellandse Zee onder de loep. Dit is geologisch 
gezien een enorm complex gebied, maar 
heeft als groot voordeel dat de seismische 
'dekkingsgraad' vrij hoog is. Er zijn veel 
aardbevingen in het hele gebied, en (dus) 
ook veel seismometers; steeds meer eigen
lijk, alleen al in Italië is het aantal gestegen 
van ongeveer twintig in 2003 tot bijna vier
honderd nu (bron: INGVwebsite). Deze 
enorme hoeveelheid data betekent wel veel 
handwerk: in de afgelopen maanden heb  
ik van meer dan 17.000 seismogrammen 
bepaald of de datakwaliteit voldoende hoog 
is voor verdere verwerking.
Eerst proberen we nu te bepalen welk deel 
van het seismogram typisch het meest 
gevoelig is voor dichtheid. De theorie leert 
dat met name de Rayleighoppervlaktegolven 
nuttig zijn, maar onze metingen wijzen uit 
dat juist ook de klassieke Pgolf (die diep 
de aarde in duikt) sterk gevoelig is voor 
dichtheidsvariaties. Dit soort data ben ik  
op dit moment op grote schaal aan het ana

lyseren, waarbij ik probeer de statistisch 
relevante patronen te ontdekken. Deze 
analyses helpen me om te bepalen wat de 
'optimale observaties' zijn voor dichtheid – 
oftewel: met welke metingen kan ik dicht
heid het beste in kaart brengen? 
Tegelijkertijd zijn we begonnen aan een 
golfvormtomografie van de oostelijke Mid
dellandse Zee. Dat wordt deels ook gestuurd 
door de kennis die ik heb opgedaan bij de 
analyse van optimale observaties hierboven. 
Nu zijn de eerste tests gedraaid en verfijn  
ik de modelleeropstelling. Een definitief 
resultaat laat nog even op zich wachten, 
maar de eerste resultaten zijn in elk geval 
hoopgevend! Deze beide lijnen van onder
zoek zullen verwerkt worden in publicaties 
zodra ze afgerond zijn.

Seismisch springen
Een seismoloog zit vaak nogal aan zijn of 
haar computer gekluisterd. Af en toe zijn er 
echter kwesties waar wij direct van dienst 
kunnen zijn. En zo gebeurde het dat ik vorige 
zomer opeens bij producenten van BNN in 
de auto zat op weg naar de Nijmeegse Vier
daagse feesten. Voor het tvprogramma 
Proefkonijnen wilden ze een zo groot 
mogelijke menigte op en neer laten springen, 
om te kijken of dit dan een aardbeving zou 
veroorzaken. Een hele belevenis om mee te 
maken en ongelooflijk hoeveel organisatie 
komt kijken bij een tvitem van pakweg tien 
minuten! Mijn taak was om in het midden 
van de festivalmenigte de daadwerkelijke 
meting te doen met een geofoon. Die stond 
al braaf mee te dreunen op de bastonen van 

Nienke Blom (links op de foto linksboven) bij het experiment tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten: kan een springende menigte een aardbeving veroorzaken?

de Gebroeders Ko, dus we hielden ons hart 
wel een beetje vast of er iets te meten zou 
zijn. Dat bleek uiteindelijk geen probleem 
te zijn: alle pakweg twintig sprongen heb
ben we keurig kunnen registreren. Maar 
meer dan dat ook niet – de grof berekende 
magnitudes kwamen niet eens boven de nul 
uit. Een echte aardbeving is er dus niet van 
gekomen – niet verbazingwekkend, maar 
toch: gelukkig maar!

Nienke Blom

Nienke Blom werkt als promovendus op het NWO-VIDI  
project van dr. Andreas Fichtner, Universiteit Utrecht.  
Haar persoonlijke website: http://www.geo.uu.nl/~blom

This text is available in English upon request from the author: 
n.a.blom@uu.nl
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IFLScience item over de 'Top 10 Unsolved Mysteries of  
Science': http://www.iflscience.com/physics/top-10- 
unsolved-mysteries-science/ 
Video van een S-golf die zich voortplant door een dicht-
heidsanomalie: https://vimeo.com/217012490 
BNN Proefkonijnen: Kan je zelf een aardbeving creëren? 
https://www.npo.nl/proefkonijnen/26-09-2016/
BNN_101380628/POMS_BNN_5179869 
Blom, N., Boehm, C. en Fichtner, A. (2017). Synthetic inver-
sions for density using seismic and gravity data. Geophys. J. 
Int., 209(2): 1204–1220. doi: 10.1093/gji/ggx076
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Resovsky, J.S., en Ritzwoller, M.H. (1999). Regularization 
uncertainty in density models estimated from normal mode 
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Kuo, Chaincy en Romanowicz, B., (2002). On the resolution 
of density anomalies in the Earth's mantle using spectral 
fitting of normal-mode data. Geophysical Journal Inter-
national 150.1: 162-179.
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.interview

Paleobioloog Andy Knoll zoekt het begin van leven

"Leven heeft onze  
planeet veranderd"

"Een aminozuur op Mars vinden zegt 
nog weinig", vindt de Amerikaanse 
paleobioloog en buitenaards leven
expert Andy Knoll. "Pas bij zoiets als 
cholesterol wordt het interessant."

"Buitenaards leven lijkt misschien helemaal 
niet op het leven dat we op aarde kennen. 
Toch is het leven op aarde het beste start
punt, want het is de enige metafoor die we 
hebben. Iets vinden kan altijd, maar je kunt 
niet gericht naar iets zoeken, als je geen 
zoekbeeld hebt", zegt de Amerikaanse 
paleobioloog Andy Knoll (1951). Hij is zowel 
hoogleraar natuurlijke historie als aard en 
planeetwetenschappen bij Harvard Univer
sity. Daarnaast adviseert hij al ruim 20 jaar 
het ruimteonderzoeksinstituut NASA bij 
haar onderzoek op Mars en is hij auteur van 
het boek Life on a Young Planet: The First 
Three Billion Years of Evolution on Earth. 

Sporen
Knoll hield donderdag 18 mei in Leiden de 
Van LeeuwenhoekBioSciencelezing over 
het Proterozoïcum, het geologisch tijdperk 
van 2,5 miljard tot 541 miljard jaar geleden. 
"Voor leven op aarde zijn dat de donkere 
Middeleeuwen. Er is weinig van bekend, 
maar ongelooflijk veel gebeurd", aldus 
Knoll. "Bij fossielen denken de meeste 
mensen aan dinosauriërs en trilobieten. 
Allemaal spul uit de laatste 15 procent van 
de geschiedenis van het leven. Daarvoor is 
heel veel interessants gebeurd. De aarde  
is vrijwel vanaf haar begin een biologisch 
oord. Het eerste leven had nog geen botten 
of schelpen en liet ook weinig sporen na. 
Maar dat we zo weinig fossielen hebben, 
komt ook omdat veel oude aardlagen uit 
metamorf gesteente bestaan", legt Knoll 
uit. Vervorming van de afzettingen door 
hoge druk en temperaturen maakt het lastig 
microfossielen te herkennen. 
"Vanaf 3,5 miljard jaar geleden was leven op 
aarde aanwezig, maar het is niet eenvoudig 

Paleobioloog Andy Knoll voor een rotsformatie in Newfoundland: 'De huidige aarde lijkt helemaal niet 

op die van miljarden jaren geleden.'   |  Foto: Harvard University

waarneembaar. Het was een bacteriële wereld, 
die vooral chemische sporen achterliet", 
vertelt Knoll. "Pas vanaf 800 miljoen jaar 
geleden zie je een enorme verscheidenheid 
aan microfossielen. Een ecologische verkla
ring hiervoor is dat carnivorie het evolutio
nair vliegwiel werd: eukaryoten begonnen 
elkaar op te eten. Sommige organismen 
werden een soort amoebes in een fles en 
legden vaasachtige pantsers aan. Dat doe  
je niet voor niks. Predatie vormt hiervoor 
een goede verklaring." Die diversiteitspurt 
is volgens Knoll vergelijkbaar met die de 
zogeheten Cambrische explosie, waardoor 

rond 540 miljoen jaar geleden in relatief 
korte tijd alle huidige diergroepen ontston
den.

Missie naar Mars
Knoll is ooit opgeleid als geoloog, maar 
voelt zich "een microbioloog die laarzen en 
een hamer als gereedschap gebruikt". Zijn 
betrokkenheid bij de Marsprogramma's 
dankt hij aan de hype die er in 1996 ont
stond over de sporen van microscopische 
fossielen op de Marsmeteoriet ALH84001. 
"Dat klopte niet, maar bezorgde me wel  
een uitnodiging voor een bijeenkomst met 
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NASA. Daar schudde astronoom Steve 
Squyres mij de hand en vroeg: 'wil je mee 
op missie naar Mars'. Zo kreeg ik bij het 
team van de Mars Exploration Rover de taak 
om sedimentaire rotsen op Mars te inter
preteren", herinnert Knoll zich.
Het zoeken naar mogelijke sporen van leven 
is daar een onderdeel van en wijkt volgens 
Knoll niet zoveel af van zijn speurwerk in 
oude aardlagen, maar dan op grote afstand. 
"Mars verschilt enorm van de aarde, maar 
de huidige aarde lijkt ook helemaal niet op 
die van miljarden jaren geleden. Zelfs als je 
al het huidige plant en dierleven verwijdert, 
krijg je nog niet de aarde uit de oertijd. De 
chemische processen waren totaal anders. 
Het leven heeft onze planeet totaal veran
derd."
De kans om leven op Mars te vinden, acht 
Knoll zeer klein. "De grote vraag is natuur
lijk of we buitenaard leven wel herkennen, 
als we vinden. Uitgaande van wat we weten 
verwacht ik dat leven gebaseerd is op kool
stof, dat er een informatiedrager is die zich 
kan repliceren en dat er membraanachtige 
structuren zijn", zegt Knoll. "Als je een  
aminozuur op Mars vindt zegt dat nog wei
nig, maar bij zoiets als cholesterol begint 
het interessant te worden." NASA hanteert 
tegenwoordig de zogeheten Knoll criteria 
om valsmeldingen van leven tegen te gaan. 
"Het is geen leven als er ook goede fysische 
of chemische verklaringen mogelijk zijn", 
aldus Knoll. Zo zijn de bosbesachtige 
hematietbolletjes die Marsverkenner 
Opportunity fotografeerde geen fossielen, 
maar concreties van hematiet. 

De geologische verkenning van Mars is let
terlijk nog heel oppervlakkig. "We hebben 
al wel een formatie in kaart gebracht, maar 
nog maar 6 centimeter diep kunnen boren. 
Vergeleken met geologisch veldwerk op 
aarde is het niet meer dan een eerste 
inspectie", vertelt Knoll. Zou hij mee willen 
op bemande expeditie van de Mars One 
Foundation in 2023 om zelf op Mars te gaan 
zoeken naar leven? "O, nee, nooit", zegt 
Knoll beslist. "Ik ga liever met duikboot 
Alvin op expeditie in de diepzee. De kans 
dat je bijzonder leven te zien krijgt is veel 
groter en ik vind het een prettig idee dat ik 
dan gewoon op aarde kan terugkeren."

Gert van Maanen

Dit artikel is eerder verschenen in Bionieuws 27  
(3 juni 2017) 
(www.bionieuws.nl)

Utrecht heeft enige tijd geleden Spaanse 
trappen gekregen. De trappen tussen Utrecht 
Centraal en het Jaarbeursplein, ontworpen 
door Kraaijvanger Urbis, zijn bekleed met 
een middelkorrelige, grijze biotietgraniet 
met tot tien centimeter grote megakristen 
van kaliveldspaat. De megakristen zijn fraai 
zonair en bevatten vaak kleine insluitsels 
van onder meer biotiet. Ook laten ze vaak 

.stukje steen

Spaanse trappen

Detail van het gesteente bij het Centraal Station 

in Amsterdam.  |  Foto: Timo G. Nijland

macroscopisch tweelingen zien. Naast 
xenolieten komen zogenoemde schlieren 
voor, onregelmatige banden van verschil
lende samenstelling. Een deel van de platen 
toont een duidelijke vloeilineatie van de 
kaliveldspaatmegakristen. Het gaat om  
een graniet die als Azul Noche verhandeld 
wordt en gevlamd is afgewerkt. De graniet 
uit het Carboon wordt sinds de jaren '90 
ontgonnen bij Junciana (El Barco de Avila)  
in de provincie Avila in Spanje. De steen is 
in Nederland aan een duidelijke opmars 
bezig. Ook de grote zitbanken die recent 
op het Damrak in Amsterdam geplaatst  
zijn en de entrees van de metro voor het 
Centraal Station zijn er uit vervaardigd.  
De Amsterdamse 'rode loper' over het  
Damrak en Rokin is helemaal niet rood, 
maar grijs en met dezelfde graniet  
bekleed.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

De Spaanse trappen van Azul Noche bij het Jaarbeursplein in Utrecht.  |  Timo G. Nijland
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.promotie

Fysische en mechanische eigenschappen 
van fossiele carbonaatafzettingen

Voor mijn PhDonderzoek heb ik de ruimtelijke 
distributie van texturele, fysische en mechani
sche eigenschappen van twee typen carbonaat
systemen in kaart gebracht. Ik heb hiervoor 
verscheidene Miocene rifsequenties in Zuid
Spanje (Cariatiz en La Molata) en een door 
zandbanken gedomineerd Juracarbonaatplat
form in NoordSpanje (Ricla) onderzocht.

La Molata
De Miocene carbonaatplatformen in Zuid
Spanje worden veel gebruikt als analoog 
voor olie en gasproducerende carbonaat
reservoirs in de Chinese Zee. In beide 
gebieden zijn de ouderdom, vormingsge
schiedenis en opbouw van de platformen 
vergelijkbaar. Echter, de platformen in Zuid

Spanje zijn door botsing met het Afrikaanse 
continent omhoog gekomen, terwijl de 
platformen in de Chinese Zee door bodem
daling begraven liggen onder enkele hon
derden tot duizenden meters aan sediment.
De sedimenten waaruit de carbonaatplatfor
men in ZuidSpanje bestaan zijn zeer divers. 
In het geval van het La Molataplatform is dit 
een samenspel geweest van drie factoren: 
sterke klimaatschommelingen en de daaraan 
gerelateerde actieve kalkfabriek (de actieve 
kalkvormende organismen en/of processen 
die afhankelijk zijn van hun omgeving, zoals 
temperatuur, waterdiepte, nutriënten,  
saliniteit, etc.), vermenging van het kalk
sediment met vulkanisch afbraakmateriaal 
en tot slot diagenetische processen.
Deze drie variabelen hebben de fysische 
eigenschappen van de gesteenten sterk 
beïnvloed. Allereerst is de porositeit van 
het gesteente sterk afhankelijk van het type 
kalkfabriek dat het sediment heeft gevormd, 
maar ook de diagenetische veranderingen 
van het oorspronkelijke gesteente spelen een 
belangrijke rol. De akoestische snelheden 
van het gesteente zijn sterk afhankelijk van 
de porositeit; zowel de totale hoeveelheid 
als de vorm en grootte van de poriën. Verder 
speelt de mineralogische samenstelling van 
het gesteente een belangrijke rol. Deze wordt 
in het La Molataplatform gekenmerkt door 
vulkanisch afbraakmateriaal vermengd met 
carbonaten.
Het onderzoek heeft daarnaast aangetoond 
dat de verschillende kalkfabrieken die het 
La Molataplatform in ZuidSpanje hebben 
gevormd, herkend kunnen worden in seis
mische profielen. Gebleken is dat de seis
mische reflectoren sterk afhangen van het 
type kalkfabriek en de daarop volgende 
diagenetische veranderingen. Seismische 
reflectoren gevormd in sedimenten van de 
koudwaterkalkfabriek (Coolwater Factory, 
Schlager, 2005) vormen lijnen van gelijke 
ouderdom, terwijl seismische reflectoren 
gevormd in sedimenten van de warmwater
kalkfabriek (Tropical Factory, Schlager,  
2005) faciësgrenzen zijn. Deze kennis  
is belangrijk bij het interpreteren van seis
mische profielen en zal bovenal invloed  
hebben op het karakteriseren van de  
individuele reservoirs.

Carbonaatgesteente staat bekend om zijn heterogeniteit op microscopische 
en macroscopische schaal. Hierdoor zijn de eigenschappen van carbonaat
gesteente zeer moeilijk te voorspellen, helemaal wanneer het gesteente  
zich in de ondergrond bevindt. Om toch een prognose te kunnen geven over 
de karakteristieken van begraven carbonaatgesteente worden veldstudies 
uitgevoerd in gebieden die als analoog kunnen dienen voor gesteenten die 
in de ondergrond voorkomen. 

Conceptueel model van twee typen carbonaat platformen met daaroverheen de seismische traces geplot. 

Voor de warmwater kalkfabriek (boven) lopen de tijdlijnen en facies grenzen door elkaar; de seismische 

reflectoren volgen de facies grenzen. Voor de koudwater kalkfabriek (onder) lopen de tijdlijnen en 

facies grenzen parallel aan elkaar; de seismische relfectoren volgen tijdlijnen en dus ook faciesgrenzen.



augustus 2017   Geo.brief    13

De Miocene carbonaatplatformen in Zuid
Spanje worden getypeerd door complexe 
breukpatronen die niet alleen het gevolg 
zijn van tektonische gebeurtenissen. Het 
type afzettingssysteem, zeespiegelfluctua
ties en de zwaartekracht hebben een grote 
invloed gehad op de formatie van twee in 
het oog springende breukgroepen. De ene 
breukgroep, die is aangetroffen in het  
Cariatizrifsysteem ten noorden van het 
dorp Sorbas, heeft een strekking die parallel 
loopt aan de rand van het platform – de  
rifgordel; de andere breukgroep heeft een 
strekking die haaks op de platformrand 
staat. Dit onderzoek heeft aangetoond dat 
deze breukgroepen een synsedimentaire 
oorsprong hebben, wat betekent dat deze 
breuken zich hebben ontwikkeld tijdens de 
afzetting van de platformsedimenten. De 
randparallelle breuken zijn geïnterpreteerd 
als 'Neptunian dykes', dit zijn breuken in 
sedimentair gesteente die (gefaseerd) ope
nen en opgevuld worden door jonger sedi
ment; een proces dat veroorzaakt wordt door 
een samenspel van zeespiegelfluctuaties, 
zwaartekracht en differentiële compactie.
Een mogelijke verklaring voor de vorming 
van de breuken haaks op de platformrand  
is nooit eerder beschreven. In deze studie 
stellen we twee mogelijke mechanismen 
voor: breukvorming door het gewicht van 
de platformrand en hellingsedimenten, 
waarbij de zwaartekracht zorgt voor com
pressie in de richting haaks op de platform
rand, en/of differentiële compactie van 
helling en bekkensediment over fossiele, 
opgevulde geulsystemen. Indien beide breuk 
groepen zich systematisch kunnen vormen 
in dit soort carbonaatplatformsystemen, 
dan kunnen zij als hulpmiddel gebruikt 
worden voor het voorspellen van structuren 
in de ondergrond.

Ricla
Het carbonaatplatform in NoordSpanje 
(Ricla) heeft een zeer geringe hellingshoek, 
een zogenaamde 'carbonate ramp'. Door 
zijn geringe porositeit is dit platform geen 
ideale analoog voor olie of gasreservoirs. 
De hoge kwaliteit van de ontsluiting en de 
continuïteit van de individuele lagen maakt 
deze locatie echter zeer geschikt voor het 
toetsen van variaties in texturele, fysische 
en mechanische eigenschappen. Ruimtelijke 
patronen die we herkennen in dit sedimen
taire systeem kunnen we gebruiken bij het 
begrijpen en interpreteren van vergelijkbare 
systemen in de ondergrond.
De akoestische snelheden gemeten in sedi
mentaire gesteenten worden vaak gekoppeld 
aan porositeit. Doordat dit sedimentaire 
systeem een zeer lage porositeit heeft, geeft 
het ons de mogelijkheid om het effect van 
andere parameters te toetsen. Uit dit onder 
zoek is gebleken dat de snelheden ook 
sterk afhankelijk zijn van de mineralogische 

samenstelling en texturele kenmerken van 
het gesteente. De sedimenten van dit plat
form variëren in samenstelling en bestaan 
uit een mix van calciet, kwarts en klei. Voor 
sedimenten met een constante porositeit 
zijn de snelheden van de primaire golven 
(pressure waves) het hoogst in puur calcitisch 
gesteente, waarbij golven in kristallijne 
gesteenten een hogere snelheid bereiken 
dan in gesteenten met een micritische 
compositie (kalkmodder). De secundaire 
golven (shear waves) daarentegen hebben 
de hoogste snelheden in gesteenten met 
een pure kwartssamenstelling. De aanwe
zigheid van klei zorgt ervoor dat de snelheid 
van beide golven sterk afneemt. De ratio 
tussen de primaire en secundaire golf is zeer 
geschikt gebleken om de mineralogie van een 
gemengd gesteente te achterhalen. Ook 
zijn de gemeten snelheden en dichtheden 
omgezet naar akoestische impedanties en 
vervolgens vertaald naar seismische profielen. 
De gevormde reflectoren bevestigen de 
laterale continuïteit van een faciës. Daar
naast laten ze ook zien dat er een duidelijke 
verticale heterogeniteit is, die ontstaan is 
ten gevolge van zeespiegelfluctuaties. Deze 
fluctuaties hebben een sterke invloed op de 
mineralogische compositie van het sediment.

De breukenpatronen in het Riclacarbonaat  
platform laten een duidelijke samenhang 
zien tussen de stratigrafie en de sedimen
tologie. De breuken in de gesteenten laten 
geen bewijs zien voor synsedimentaire 
deformatie, zoals in het Cariatizrifsysteem. 
De ontwikkeling van de breuken lijkt een 
tektonische oorsprong te hebben die zeer 
waarschijnlijk samenhangt met de botsing 
tussen de Iberische plaat en de Europese 
plaat, waarbij sterke opheffing heeft 
plaatsgevonden. Ondanks de tektonische 
achtergrond van deze breuken, lijkt er een 
verband te bestaan tussen de sedimentologie 
en het breukmechaniek. De breukintensiteit 
per laag lijkt in zekere mate afhankelijk van 
de laagdikte, maar vooral van het lithologi
sche contrast tussen de onder en boven
liggende laag. Zowel bankdikte als textuur 
zijn het resultaat van het paleoafzettings
systeem en dus zeespiegelfluctuaties. Hoe 
dikker de bank, hoe lager de breukdichtheid. 
Het belangrijkste texturele contrast is te 
vinden op microscopische schaal: de ruimte 
tussen de korrels kan zijn opgevuld met 
micriet (kalkmodder) of spariet (kalkcement). 
In het veld blijkt dat de breukintensiteiten 
sterk verhoogd zijn in lagen waarin de korrels 
zijn gecementeerd. Dit effect wordt ver
sterkt als deze lagen zijn omgeven door 
gemicritiseerde lagen.
Het sedimentaire systeem heeft dus een 
sterke invloed op de breukintensiteiten, 
ondanks het feit dat de sedimentologie geen 
invloed heeft gehad op de genese van de 
breuken. De voorspellende kracht van deze 

ontdekking zal vooral liggen in de analyse 
van gesteenten in de ondergrond. Breuk
patronen die in boorkernen en zijwanden 
van boorgaten worden aangetroffen geven 
vaak minimale informatie over de breuk
intensiteiten. Het verband dat we in deze 
studie hebben kunnen leggen tussen bank
dikte en texturele contrasten ten opzichte 
van de breukintensiteit kan dus als extra 
hulpmiddel worden gebruikt voor het voor
spellen van breukpatronen in de ondergrond.

Lucas Maarten Kleipool

Physical and mechanical properties of carbonate sedimentary 
systems. Begeleiders: John Reijmer (Vrije Universiteit Amster-
dam en King Fahd University of Petroleum and Minerals in 
Dhahran, Saoedi Arabië) en Giovanni Bertotti (TU Delft). 
Het proefschrift is te downloaden via: http://dare.ubvu.
vu.nl/handle/1871/55210
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Een poging om met de camera op zelfontspanner 

en vastgebonden aan een stok om een foto te 

nemen die haaks op de ontsluiting staat.
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.techniek  |  50 jaar satellietnavigatie

Plaatsbepaling op aarde bijna tot 
op de centimeter nauwkeurig

Op 31 mei 1967 lanceerden de 
Verenigde Staten de Timation1, de 
eerste satelliet die de tijd – in de 
vorm van een atoomklok – gebruikte 
als basis om de plaats op aarde van 
een ontvanger te bepalen. Vijftig 
jaar later zijn het Amerikaanse GPS, 
en zijn Russische, Chinese, Indiase 
en Europese 'collega's' GLONASS, 
BeiDou, IRNSS en Galileo, in staat om 
die positie tot op enkele centimeters 
nauwkeurig te berekenen. Nog steeds 
met hetzelfde uitgangspunt.

Als op 7 oktober 1957 bekend wordt dat de 
Sovjet Unie de Spoetnik 1 gelanceerd heeft, 
de eerste kunstmatige satelliet die in een 
baan om de aarde gebracht wordt, testen 
William Guier en George Weiffenbach, twee 
natuurkundigen van de John Hopkins Uni
versity in Maryland (VS), hun idee dat zij  
de positie van de satelliet zouden moeten 
kunnen bepalen aan de hand van de radio
signalen die de Spoetnik uitzendt. Zij vang
en het signaal op en met behulp van het 
Dopplereffect (een toon klinkt hoger als 
het geluid dichterbij komt en lager als het 
van je af gaat) zijn zij in staat om de snel
heid van de satelliet te berekenen en zijn 
positie ten opzichte van hun laboratorium. 
Die techniek wordt 10 jaar toegepast, maar 
met de Amerikaanse Timation1 wordt tijd 
leidend om de positie op aarde te bepalen 
met behulp van satellieten. 

Zwitserse precisie
Tijd, en dus een zeer accurate klok, is 
bepalend voor de nauwkeurigheid van een 
plaatsbepaling. De baan van een satelliet om 
de aarde is bekend (zij het met een zekere 
onnauwkeurigheid). Met het radiosignaal 
(met een unieke code voor iedere satelliet) 
wordt ook een tijdsignaal meegestuurd, 
zodat de ontvanger op aarde weet van welke 
satelliet het signaal afkomstig is en hoe lang 
het er over gedaan heeft om hem te bereiken. 
De snelheid van het signaal is bekend (de 
snelheid van het licht), de positie van de 

satelliet op het moment dat het signaal uit
gezonden werd ook, en dus kan uitgerekend 
worden welke afstand het signaal heeft 
afgelegd om de ontvanger te bereiken. Met 
minimaal vier satellieten is zo te bepalen 
waar de ontvanger zich op aarde bevindt 
met een nauwkeurigheid van 1 tot 5 meter.
Het is dus zeer belangrijk om zo exact moge 
lijk te weten wat de positie van de satelliet 
was op het moment van het uitzenden van 
het signaal. In iedere satelliet zitten drie of 
vier atoomklokken die een nauwkeurigheid 
hebben van enkele nanoseconden. Zowel 
de Indiase als de Europese satellieten zijn 
uitgerust met Zwitserse atoomklokken. Die 
zijn van topkwaliteit, maar er zijn problemen 
met de klokken van de Galileosatellieten. 
Negen van de 72 klokken – iedere satelliet 
heeft vier klokken (twee verschillende types) 
– werken niet meer. Vijf van de 18 satellieten 
hebben dit probleem, maar geen enkele 

heeft meer dan twee probleemklokken, dus 
alle satellieten zijn operationeel. Als moge
lijke oorzaak werd aan kortsluiting gedacht.  
Inmiddels is de oorzaak bekend en worden 
de nieuwe satellieten op de grond aange
past. Het Indiase IRNSS systeem loopt 
daardoor vertraging op.

Codereeksen
Met name tijd geeft in dit hele rekenproces 
een relatief grote fout, omdat de ontvanger 
op aarde (bijvoorbeeld de TomTom in de 
auto) geen atoomklok bevat, maar een klok 
die veel onnauwkeuriger is. Om die fout te 
verkleinen, sturen satellieten een extra code 
mee met de tijd, een willekeurige reeks van 
nullen en eenen, uniek voor elke satelliet. 
De ontvanger kent deze reeksen en hij  
vergelijkt 'zijn' reeks met de reeks van de 
satelliet. Hij schuift net zo lang totdat beide 
reeksen precies over elkaar passen, en dat 

Bill Guier (links) en Weiffenbach (rechts) leggen Frank T. McClure, directeur van het APL Research Center 

(midden) uit dat het Dopplereffect gebruikt kan worden om de positie van de Spoetnik te bepalen. 
Foto uit 1957, bron: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory



augustus 2017   Geo.brief    15

levert een preciezere tijd op. Die extra cor
rectie levert een afstandsnauwkeurigheid 
op van 10 tot 30 cm. 
Vier satellieten zijn voldoende voor een 
plaatsbepaling; in de praktijk zijn er tegen
woordig altijd acht of negen satellieten 'in 
het zicht' om een positie te bepalen. Er zijn 
eenendertig Amerikaanse satellieten in zes 
banen. De vierentwintig Russische satellieten 
draaien in drie banen. China heeft vijf satel
lieten in een geostationaire baan boven de 
evenaar staan die heel China bereiken, drie 
satellieten die achtjes draaien zodat ze 
altijd zichtbaar zijn hoog boven China en 
vier satellieten in MEObanen (MEO: Medi
um Earth Orbit). De Amerikaanse, Europese 
en Chinese satellieten komen tot 55 graden 
noorder en zuiderbreedte; De Russische tot 
66 graden noorderbreedte om betere dek
king in het noordelijk gelegen Rusland te 
hebben. Alle systemen hebben wereldwijde 
dekking. Het is de verwachting dat Galileo 
en Beidou in 2020 volledig operationeel zijn.

De Halloweenstorm van 2003
Naast de klok in de ontvanger zijn er meer 
technische beperkingen in het systeem die 
voor onnauwkeurigheden zorgen, zoals de 
exacte positie van de satelliet en de tijd die 
het signaal er over doet om door de antenne 
te gaan voordat het uitgezonden wordt. 
Maar er zijn ook factoren van buitenaf die 
invloed hebben op de nauwkeurigheid van 
de plaatsbepaling, zoals de 11jarige zonne
cyclus. Hoe sterker de zonnewind, des te 
groter is de vertraging van het signaal als het 
door de ionosfeer gaat – de laag van 70 tot 
400 km boven de aarde waarin de deeltjes 
door straling van de zon worden geïoniseerd. 
Tijdens pieken kan het resulteren in een fout 
in de afstand van 200 meter. De Halloween
storm van 30 oktober 2003 is een van de 
meest beruchte; dergelijke extreme situaties 

komen eens in de 10 tot 20 jaar voor. Op dit 
moment is de fout tussen de 5 en 10 meter 
en hij wordt steeds kleiner. De fout zal weer 
toenemen naar het volgende zonnemaximum 
rond 2024. De effecten van de zonnecyclus 
zijn het grootste rond de evenaar en de polen.
Veel lager, in de troposfeer (de onderste  
10 kilometer van de atmosfeer), zorgen de 
luchtdeeltjes voor een vertraging van rond 
de 2,5 meter in het zenith. Die afwijking is 
goed voorspelbaar – het gaat om de droge 
component van de troposfeer – en is mak
kelijk te corrigeren. Moeilijker is de natte 
component: regenwater en luchtvochtig
heid. Die zorgt voor een afwijking tussen  
de 20 en 50 centimeter, maar die kan snel 
wisselen. Het effect speelt met name een 
rol in gebieden waar extreme weersomstan
digheden kunnen voorkomen. Een bui boven 

Nederland is nauwelijks terug te vinden, 
maar extreme regenbuien in de tropen  
zorgen voor duidelijke afwijkingen. 
Een andere belangrijke bron van fouten, 
maar wel van een heel ander soort is het 
aardgetij. Dit is het fenomeen dat het aard
oppervlak zelf zo’n 30 centimeter op en neer 
kan bewegen als gevolg van de stand van de 
zon en de maan. Het effect is het sterkste 
als de zon recht achter de maan staat ten 
opzichte van de aarde, net als bij springtij. 

Grondstations
Om nog nauwkeuriger de plaats op aarde te 
kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van 
een netwerk van grondstations. Aangezien 
de locatie van een grondstation exact bekend 
is, is de afwijking van zijn positie volgens 
de satelliet nauwkeurig te bepalen. Die fout 
wordt doorgegeven aan andere ontvangers 
("trek 1,35 meter van de afstand af"), die de 
correctie toepassen. Hoe meer grondstations 
in de buurt, des te nauwkeuriger wordt  
de plaatsbepaling. En hoe dichter bij een 
grondstation, des te nauwkeuriger is de 
correctie. 
Een satelliet gebruikt twee frequenties om 
signalen uit te zenden, L1 en L2. L1 heeft 
een frequentie van 1,5 gigahertz (19,6 cm), 
L2 van 1,2 gigahertz (24 cm). Beide signalen 
worden vertraagd door de ionosfeer, maar 
wel verschillend. Hoe lager de frequentie, 
des te groter de vertraging. Is de vertraging 
van beide frequenties bekend, dan kan de 
correctie berekend worden. Die correctie 
varieert continue, want veranderingen in de 
ionosfeer kunnen snel optreden. Soms is de 
storing zo sterk dat er geen communicatie 
met satellieten meer mogelijk is. 
Bijzonder is dat in de periode dat de nauw
keurige GPSplaatsbepalingen nog alleen 
voor militaire doeleinden beschikbaar waren, 
'burger' technici zijn begonnen om letterlijk 

De banen van de verschillende satellietnavigatie

systemen (in Medium Earth Orbit), met ver daar

buiten de geostationaire baan en veel dichterbij 

de Aarde de Hubble ruimtetelescoop, het ISS 

(International Space Station),en het Iridiumsatel

lietsysteem dat o.a. gebruikt wordt voor mobiele 

telefoons.

Maximale fout in de horizontale component van de satellietplaatsbepaling 

op 20 mei 2017.

Maximale fout in de positie op 30 mei 2017, veroorzaakt door vertraging 

van het signaal in de ionosfeer.
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Het International Geoscience Pro-
gramma (IGCP) is een gezamenlijk 
programma van UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) en de IUGS 
(International Union of Geological 
Sciences). Het is het oudste internati-
onale geowetenschapsprogramma 
van de Verenigde Naties en het is 
opgericht tijdens de Koude Oorlog 
om wetenschappers van 'west' en 
'oost' bij elkaar te brengen. Brigitte 
Vlaswinkel is sinds februari dit jaar 
thema-leider van Earth Resources 
(één van de vijf thema’s van het 
IGCP) en vicevoorzitter van de raad. 
Na lange tijd is er weer Nederlandse 
afvaardiging in dit UNESCO-orgaan.

Aanvragen
Het huidige IGCP heeft als doel om 
geowetenschappers uit de hele wereld 
bij elkaar te brengen, om weten-
schappers uit ontwikkelde en minder 
ontwikkelde landen te laten samen-
werken en om jonge en vrouwelijke 
wetenschappers een plek te geven 
binnen het internationale weten-
schappelijke veld. Het IGCP heeft 
fondsen beschikbaar voor internatio-
naal onderzoek. Belangrijk voor suc-
cesvolle aanvragen is dat er in de 
aanvraag een goede verdeling is van 
wetenschappers uit participerende 
landen (west versus oost, of noord 

versus zuid), en een eerlijke verdeling 
wat betreft man-vrouw en jong- 
ervaren onderzoekers. 
Het budget is helaas niet heel erg 
groot per toegekend project (enkele 
duizenden euro's, enkel te besteden 
aan het reizen naar conferenties,  
veldexcursies, seminars etc.), maar 
het wordt voornamelijk gebruikt als 
'seedfunding'. De reputatie van 
UNESCO is heel groot, dus als een 
project een UNESCO 'stempel' heeft 
gekregen, dan is het makkelijker om 
volgende subsidies binnen te halen. 
Daarnaast werkt de raad van de IGCP 
hard om het budget aanzienlijk te 
verhogen, terug naar de oorspronke-
lijke beschikbaarheid van een miljoen 
per jaar. De deadline voor submissie 
van nieuwe voorstellen is 15 oktober 
2017. 
Programma's die onder het IGCP wor-
den gefinancierd zijn heel divers en 
raken aan de disciplines van hydrolo-
gie, ecologie, biologie, oceanografie 
en de atmosferische wetenschappen. 
Het programma is onderverdeeld in 
vijf thema's:
1)  'Earth Resources: Sustaining our 

Society' – kennis van onze (reste-
rende) natuurlijke grondstoffen 
zoals mineralen, olie-en gas, geo-
thermische energie en water, en 
het duurzaam en ‘eerlijk’ ontginnen 
en beheren van deze grondstoffen.

2)  'Global Change and the Evolution 
of Life: Evidence from the Geolo-
gical Record' – Veranderingen in 
het klimaat en het leven op aarde 
liggen opgeslagen in ijs en mariene 
woestijnstof records, land- en  
oceaansedimenten.

3)  'Geohazards: Mitigating the risks' 
– Aardbevingen, vulkaanuitbarstin-
gen, landverschuivingen, tsunami's, 
overstromingen en gezondheids-
risico's van geologische materialen.

4)  'Hydrogeology: Geoscience of the 
water cycle' – Leven op aarde 
hangt af van water. Duurzaam en 
verantwoord gebruik is cruciaal 
voor de gehele wereldbevolking.

5)  'Geodynamic: Control our envi-
ronment' – Ons leefbaar milieu  
op het aardoppervlak is gelinkt 
aan en wordt gecontroleerd door 
processen die zich diep in de aarde 
afspelen. Met geofysische tech-
nieken zijn diepe processen te 

subsidieaanvragen

Deadline voorstellen is 15 oktober

Subsidiemogelijkheden bij UNESCO's International  
Geoscience Programma (IGCP)

bestuderen, zoals plaattektoniek 
en het aardmagnetisch veld.

Voorstellen voor onderzoek kunnen 
tot 15 oktober ingediend worden. 
Informatie over het indienen van 
voorstellen is te vinden op de web-
site van het IGCP: http://www.unes-
co.org/new/en/natural-sciences/
environment/earth-sciences/interna-
tional-geoscience-programme

Brigitte Vlaswinkel

brigitte.vlaswinkel@ 

theoceancleanup.com /  

brigitte.vlaswinkel@ 

oceansofenergy.blue

Mocht je vragen hebben, mail me 
dan gerust!

de golfjes te tellen die aankwamen bij een 
ontvanger. Tel je het aantal golven, dan 
weet je hoe groot de afstand is, ongeacht 
de vertraging door de ionosfeer. In 2000 
werd de selectieve beschikbaarheid uitge
zet en verbeterde de positie van 50 naar 
15 meter. Landmeters, maar ook boeren 
gebruiken het systeem van golfjes tellen in 
combinatie met een netwerk van grondsta
tions en dat levert een nauwkeurigheid op 
van 1 tot 3 cm (RTK: RealTime Kinematics). 
Boeren kunnen zo met hun satellietnaviga
tie keurig tussen de planten doorrijden en 
bijvoorbeeld per plant water of kunstmest 
geven. Dat Europa 2,5 centimeter per jaar 
naar het noordnoordoosten beweegt als 
gevolg van plaattektoniek, maakt voor boer 
of landmeter niet uit. Het Europese ETRS

system (European Terrestrial Reference  
System) 'schuift' gewoon mee. De akker  
of kadastergrens blijft voor het systeem 
gewoon op dezelfde plek. 

'Andersom'
Toepassingen voor de plaatsbepaling met 
satellieten zijn er in overvloed – op land en 
op zee, in de agrarische sector en de geo
wetenschappen. Studenten doen veldwerk 
met een iPad, booreilanden worden nauw
keurig in positie gebracht, kabels op de 
zeebodem of 'wandelende' getijdengeulen 
kunnen nauwkeurig in kaart gebracht worden. 
Uit de kust van Japan wordt geëxperimen
teerd met boeienvelden uitgerust met GPS 
om een tsunami al in diep water te kunnen 
herkennen. 

Maar ook andersom kan de afwijking in een 
plaatsbepaling gebruikt worden om gebeur
tenissen te verklaren of 'terug te vinden'. 
Correcties in de berekende afstand tussen 
satelliet en ontvanger worden bijvoorbeeld 
gebruikt om de relatieve luchtvochtigheid 
in de atmosfeer te bepalen. Die informatie 
is zo nauwkeurig dat hij een bijdrage levert 
aan weermodellen. In Nederland levert het 
Kadaster deze gegevens en dat maakt het 
mogelijk om in 'real time' nauwkeurig uit te 
rekenen wat de luchtvochtigheid is en dus 
hoe de buien zich verplaatsen. 

Aukjen Nauta

Met dank aan ir. Hans Visser, geodeet bij Fugro Satellite 
Positioning
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boekbespreking

De verzamelwoede van Martinus 
van Maren (1750–1837)en de ouder- 
dom van de aarde – herkomst en 
functie van het Paleontologisch en 
Mineralogisch Kabinet van Teylers 
Museum. B.C. Sliggers, maart 2017. 
442 pp. Sliggers heeft nog een klein 
aantal Nederlandse exemplaren 
(c50/stuk).

Op donderdag 30 maart jl. promo-
veerde Bert Sliggers, oud-conservator 
van Teylers Museum, op zijn onderzoek 
naar de herkomst van de collectie 
mineralen en fossielen van het 
museum aan de hand van de oude, 
oorspronkelijk etiketten. Informatie 
die in de meeste musea niet bewaard 
is gebleven, heeft het hem mogelijk 
gemaakt om de handelscontacten 
van de eerste directeur, Martinus van 
Marum bloot te leggen.

Van Marum werd in 1784 directeur 
van Teylers Museum. Hij had het geluk 
dat in die tijd de mergelgroeven in 
de Sint Pietersberg bij Maastricht 
intensiever werden gemijnd. Er wer-
den prachtige fossielen gevonden, 
waaronder resten van een Mosasaurus. 
Deze fossielen waren een gewild 
ruilobject. Van veel van die ruil-, 
koop- en andere transacties die Van 
Marum uitgevoerd heeft, bestaat de 
correspondentie nog en zijn de origi-
nele etiketten bewaard gebleven. 
Sliggers ontdekte bijvoorbeeld dat 
het handschrift op een etiket vaak 
overeenkomt met een handgeschre-
ven aanbiedingsbrief in het archief. 

Zo vond hij drie etiketten toegestuurd 
door Von Goethe. Met hulp van een 
handschriftdeskundige kwam Sliggers 
tot een zestigtal relaties van Pieter 
Teyler van der Hulst, de oprichter van 
het museum, en Van Marum, waar-
van hij de handelsgeschiedenis met 
het museum heeft kunnen traceren.

Geloof en wetenschap
Sliggers gebruikt zijn kennis over 
herkomst, samenstelling en gebruik 
van Nederlandse paleontologische 
collecties in het eerste deel van zijn 
proefschrift om vragen te beantwoor-
den over de ontwikkeling van de col-
lecties in de 17e en 18e eeuw. Werden 
ze gebruikt voor onderwijs en onder-
zoek, wat was de relatie tussen geloof 
en wetenschap (het fysico-theologi-
sche gedachtekader) en hoe ontwik-
kelde de kennis zich over de ouder-
dom van de aarde? En hij besteedt 
aandacht aan de veilingcatalogi die 
toen samengesteld werden, want 
veilingen waren een belangrijke bron 
voor het uitbreiden van collecties. 
In het tweede deel van het proefschrift 
gaat Sliggers dieper in op de vele 
activiteiten van Van Marum. Hij be- 
schrijft hoe Van Marum de verzame-
ling opbouwde en hoe hij zich bewoog 
binnen de Europese mineralenhandel; 
hoe zijn jacht op fossielen verliep en 
hoe Van Marums openbare lessen 
ontvangen werden. Verder vergelijkt 
Sligger de collectie in Teylers met  
die van ander institutionele verzame-
lingen.
Het laatste deel van het proefschrift 
geeft aanbevelingen voor vervolg-
onderzoek. Er is een Nederlandse en 
Engelse samenvatting en een uitge-
breide bibliografie. In vier bijlagen 
staan de etiketten uit de 18e eeuw, 
samenvattingen van de lezingencycli 
van Van Marum, een beschrijving van 
de Krijt-collectie uit de Sint-Pieter-
berg van Johann Leonard Hoffman 
(1710–1782) en de correspondentie 
van en aan Van Marum.

Van Marum
In Nederland is lang minder aandacht 
geweest voor aardwetenschappelijke 
collecties dan voor collecties van 

planten en dieren. Sliggers proefschrift 
is het eerste waarin een geologisch-
mineralogische verzameling onder-
werp van studie is. Het zwaartepunt 
van zijn onderzoek ligt eind 18e begin 
19e eeuw, toen geologie, mineralogie 
en paleontologie zich als afzonderlijke 
disciplines begonnen af te tekenen. 
Het zoeken naar de juiste herkomst 
van spectaculaire Nederlandse fos-
sielen uit de Sint-Pietersberg, vooral 
de vermeende krokodil of walvis,  
nu bekend als de Mosasaurus, werd 
belangrijk. Sliggers wijdt in een van 
de bijlagen aandacht aan twee vroege 
Nederlandse natuurhistorici, Johannes 
Le Franc van Berkhey (1729–1812), 
die als eerste de Nederlandse bodem- 
gesteldheid uitgebreid documenteerde, 
en Marinus Houttuyn (1729–1798), 
auteur van een uitvoerige studie o.a. 
over mineralen. 
Van Marum was zijn hele werkzame 
leven bezig met het (her)ordenen van 
de collectie en volgde achtereenvol-
gens de (deels chemische) classificatie 
van de Zweed Johannes Godeschalk 
Wallerius (1709–1785) en de Ier 
Richard Kirwan (1733–1812). Daarna 
gebruikte hij de gesteenteclassificatie 
van de Duitser Abraham Gottlob  
Werner (1749–1817) en tenslotte de 
classificatie van kristalvormen van  
de Fransman René Just abbé Haüy 
(1743–1822). Hieruit blijkt dat de  
collectie voor Van Marum niet alleen 
van wetenschappelijk belang was, 
maar ook bedoeld als leerzaam ver-
maak bij zijn lezingencycli. Daarin 
benadrukte hij steeds het religieuze 
aspect van de verzamelingen om 
inzichten in het werk van de Schepper 
te verkrijgen. Van Marum was ervan 
overtuigd dat de natuurlijke geschie-
denis van de aarde uit een reeks van 
scheppingsgolven bestond met een 
steeds volmaaktere mensheid, waar-
van de laatste schepping beschreven 
staat in de Bijbel. Een 'fossiele mens' 
kon nog niet herkend worden, omdat 
niemand wist hoe die eruit zag.  
Zo was Van Marum niet openlijk in 
tegenspraak met de Bijbel, maar hij 
was onweerlegbaar pre-adamiet 
(een aanhanger van de hypothese 
dat de mens al bestond voor Adam). 

Dat stoorde zijn geldschieters, de 
Directeuren van de Teyler-stichting, 
zodat de fondsen voor verdere col-
lecties opdroogden.

Dit proefschrift wekt bewondering 
door het monnikenwerk dat de auteur 
heeft verricht en de manier waarop 
hij er verslag van heeft gedaan. De 
informele tweedeling van de inhoud 
scheidt de algemeen beschouwende 
gedeelten – theorievorming over zich 
ontwikkelende inzichten in de ouder-
dom van de aarde – van de basis 
daarvan – het actief verzamelen van 
objecten. Dit proefschrift zal in een 
Engelse handelsversie worden uit-
gegeven (bij Brill). De auteur zou  
er goed aan doen het algemene 
gedeelte te benadrukken en zich te 
beperken in de weergave van de 
details van de verzamelwoede. Die 
zijn vooral van belang voor vakgeno-
ten. Dit daargelaten, is dit proefschrift, 
óók zijn Engelse versie, een aanrader 
voor iedereen die is geïnteresseerd 
in een doorwrocht werkstuk over de 
museale geschiedenis van het Teylers 
Museum en de rol daarbij van zijn 
eerste directeur. 

M.J. te Winkel (theo@winkelwijn.nl) en 

T.J.A. Reijers (tjareijers@hetnet.nl)  

Een langere versie van deze bespreking 
staat in Grondboor en Hamer, nr. 3.

De verzamelwoede van Martinus van Maren (1750–1837) en de ouder-
dom van de aarde – herkomst en functie van het Paleontologisch en 
Mineralogisch Kabinet van Teylers Museum
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Jan Buisman – auteur van de reeks 
'Duizend jaar weer, wind en water in 
de Lage Landen' – heeft op 14 juni jl. 
de Zilveren Anjer 2017 ontvangen  
uit handen van Prinses Beatrix. Deze 
onderscheiding van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds wordt uitgereikt aan 
personen die zich vrijwillig en onbe-
taald hebben ingezet voor de cultuur 
of de natuur in het Koninkrijk der 
Nederlanden.

De 92-jarige Buisman doet al 30 jaar 
onderzoek aan het weer in ons land 
en de invloed daarvan op historische 
gebeurtenissen. Hij heeft zes boeken 
geschreven – bij elkaar vierduizend 

www.natuurtijdschriften.nl

Op www.natuurtijdschriften.nl is een groot aantal tijdschriften over de Neder-
landse biodiversiteit en geodiversiteit digitaal te vinden. Deelnemende groepen 
zijn onder andere de NGV (Nederlandse Geologische Vereniging), Gea, de 
Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire 
Geologie en het Natuurhistorische Museum Rotterdam. De website is een 
samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met deze instellingen.

pagina's – waarin weer en klimaat 
tot 1800 nauwkeurig zijn beschreven. 
Weer heeft een belangrijke invloed 
op de samenleving; een dijkdoor-
braak betekende vaak verloren oog-
sten, honger, wegtrekken van de 
bevolking en een langzaam herstel. 
Buisman hoopt het zevende deel – 
de periode 1800-1825 – in 2018 te 
publiceren. 

Ook historisch, maar in Geo.brief 
2004/7 staat een interview met  
Jan Buisman en in Geo.brief 2008/6 
worden de delen 1 tot en met 5 van 
de reeks 'Weer en wind' besproken.

prijs

internet

Weerhistoricus Jan Buisman  
krijgt de Zilveren Anjer

510 pp., by Haakon Fossen,  
Cambridge University Press
ISBN 978-1-107-05764-7,  
Hardback Edition £ 49,99

Nowadays it is common practice to 
fill our scientific knowledge gaps 
with information from the internet. 
Unfortunately, the accuracy of this 
information cannot always be verified, 
let alone the persons that shared this 
information. Being surrounded by all 
these information sources, text books 
are still being used and the few that 
survive are usually the better ones. 
This certainly holds for the book on 

Structural Geology by Haakon Fossen, 
which was first published in 2010.  
In the 2016 2nd edition Fossen pre-
served the original structure, but 
made many improvements in text, 
illustrations and photographs.
As the description and meaning of 
geological structures are complex 
matter, the author made sure that the 
structure of his book is very clear. Each 
chapter has a general introduction, the 
important text parts are highlighted 
and the in-depth explanations are 
clearly indicated for those that would 
like to stay away from mathematical 
equations and stuff alike. Furthermore, 
each chapter contains a summary and 
a list of review questions. Very nice 
additions to the book are the E-learn-
ing modules that supplement the 
text, and which are (freely) accessible 
through www.cambridge.org/fossen2e. 
Here, the key topics of the book are 
elucidated upon using examples, 
more photographs, very illustrative 
animations, additional exercises (and 
answers), all book (and more) figures 
as JPEG and PowerPoint files, tutorial 
field videos and links.
This book, and structural geology in 
general, deals with structures created 

boekbespreking

Structural Geology 2nd edition 2016

during tectonic deformation. Under-
standing structures is thus key to 
unraveling the causal underlying  
tectonic processes, but is inseparable 
from good observations. Fossen makes 
this perfectly clear by focusing on the 
various scales- and types of structural 
data (including satellite- seismic-, 
field-, experimental-, well-log, and 
microscopic data), the ways to analyze 
these data, and on how to make 
inferences by incorporating mathe-
matical, numerical and geomechanical 
theory. 
The many examples dealt with in the 
book include field localities in the 
North- and South Americas, Canada, 
Svalbard and the North Sea Basin and 
nicely show the versatile research 
experience of the author that includes 
field mapping, microscopy, physical 
and numerical modeling, geochronol-
ogy and seismic interpretation. For 
me personally, the chapter on faults 
appeared highly usable for the seismic 
imaging of subsurface fault patterns 
in seismic data since it not only 
describes fault geometries but also 
explains topics such as displacement 
distribution and fault connectivity and 
how they are implicitly related to the 
evolution ("the birth and growth") of 
faults and fault populations. The sub-
surface examples from the North Sea 
Basin show many seismic sections and 
a complete chapter on salt tectonics 
and undoubtedly must appeal to the 
geologists that study the Dutch sub-
surface. 

The text is often written in the we-form 
which gives the book a very personal 
style; it is as if the author guides  
you through the process of gathering 
and interpreting structural data and 

placing it in a bigger context. The 
illustrations are, without exception, 
of splendid quality; I could not detect 
any redundancy. The (field, aerial, 
thin-section) photographs that  
support the text are occasionally of 
astonishing beauty and show that 
the author has a great eye for detail. 
The only draw-back is that some 
photographs are rather small, espe-
cially when annotated, but I am sure 
that the author relied on the fact that 
the reader can easily asses their  
digital counterparts when needed. 
The well thought-out and -maintained 
set up of the book and the supporting 
websites makes that it serves the 
needs of both internet addicts and 
book lovers. Referring back to the 
opening statement, this is a smart 
move. The two information types  
are valuable resources for self-study, 
a guideline for lecturers and a  
reference book for professionals.

Johan ten Veen, TNO



augustus 2017   Geo.brief    19

Geo.brief is een gezamenlijke uitgave van het 
Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig 
Genootschap (KNGMG) en het NWO-ENW.
Verschijnt 8 maal per kalenderjaar
ISSN 1876-231X
E-mail redactie: geobrief@kngmg.nl

Redactie: Drs. D. Maljers (GDN-TNO),  
hoofdredacteur
Drs. F.S. van Schijndel-Goester
Dr. S. van Heteren (GDN-TNO)
Drs. R. Prop (NWO-ENW)
E-mail redactie: geobrief@kngmg.nl
Eindredactie: Drs. A. Nauta, annatext@wxs.nl

Vormgeving: GAW ontwerp en communicatie
Gen. Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
tel. 0317 425880, e-mail: jeroen@gaw.nl

Druk: Drukkerij Modern, Bennekom

Kopij/verschijningsdata 2017 onder voorbehoud
6 25/8 29/9
7 6/10 10/11
8 17/11 22/12

(Wijzigingen voorbehouden)

Kosten lidmaatschap van het KNGMG
Uw jaarlijkse contributie is afhankelijk van uw soort 
lidmaatschap en of u onze publicaties Geo.brief en 
the Netherlands Journal of Geosciences in papieren 
vorm wilt ontvangen (zie tabel).

 Basislidmaatschap + Geo.brief + NJG

 Geo.brief+NJG online per post per post

Gewoon leden h 65 h 10 h 5

Promovendi h 35 h 10 h 5

Studenten h 10 h 10 h 5

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. 
Opzegging dient drie maanden voor het einde van 
het kalenderjaar te geschieden.

Deze Geo.brief wordt verstuurd aan alle leden  
van het KNGMG, aan ca. 120 geadresseerden van 
NWO-ENW en aan ca. 120 instituten, verenigingen 
en andere relaties.

Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties kunt u contact 
opnemen met het Bureau van het KNGMG,  
tel. 020 5989953, e-mail: kngmg@kngmg.nl, of 
met Uitgeverij Blauwdruk, tel. 0317 425890,
e-mail: harry@uitgeverijblauwdruk.nl

Oplage: 1150

Hoofdbestuur KNGMG
Drs. Lucia van Geuns, voorzitter
Dr. Els Ufkes, ad interim penningmeester
Dr. Jan Stafleu, secretaris
Dr. Hemmo Abels
Dr. Marten ter Borgh
Dr. Marc Hijma
Dr. Gideon Lopes Cardozo

Secretariaat KNGMG
KNGMG p/a TNO afd. Geomodelling,
Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht
Postbus 80015, 3508 TA Utrecht
tel: 020 5989953, e-mail: kngmg@kngmg.nl
IBAN: NL62 INGB 0000040517

NWOENW
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE  Den Haag
Postbus 93510, 2509 AM  Den Haag
tel: 070 3440 619 / fax: 070 3819033
e-mail: r.prop@nwo.nl

Bestuur NWO domein Exacte  
en Natuurwetenschappen (ENW)
Prof. dr. Ineke Braakman (voorzitter)
Prof. dr. Jan de Boer 
Prof. dr. Arjen Doelman 
Prof. dr. Titia Sixma 
Dr. ir. Peter Wierenga
Prof. dr. Bas Zwaan 

colofon

agenda

7 september 2017
PGD/AAPG-Young Professionals. 
Excursie naar Ameland. Meer info: 
http://www.pgknet.nl/young- 
professionals#2722

10 september 2017
Mineralenbeurs Oisterwijk. Info: 
https://www.geologie.nu/event/
mineralenbeurs-oisterwijk/

11–15 september 2017
56th Photogrammetric Week, Stuttgart, 
Duitsland. Info: http://www.ifp.uni-
stuttgart.de/phowo/index.en.html

14 september 2017
GAIA netwerkdiner, Den Haag.  
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

16 september 2017
Themadag Precambrische en  
Cambrische fossielen. Info: https:// 
www.geologie.nu/event/themadag- 
paleozoische-fossielen/

Oktober 2017
CPD-course Rock Mass Classification 
for Rock Engineering Projects. Info: 
http://www.ingeokring.nl/pages/
news.php

10–12 oktober 2017
IMS — International Meeting in Sedi-
mentology: 33rd IAS and 16th ASF 
joint meetings, Toulouse, Frankrijk. 
Info: https://ims2017.sciencesconf.
org/

22 oktober 2017
GEA-beurs 'Grote agaten tentoonstel-
ling'. Info: https://www.geologie.
nu/event/gea-beurs-2/

25–26 oktober 2017
WPNC – 2017 14th Workshop on  
Positioning, Navigation and Commu-
nications, Bremen, Duitsland.  
Info: http://www.wpnc.info

'Digital data in Engineering Geology'. 
Info: http://www.ingeokring.nl/
pages/news.php

4 december 2017
51st ESLAB Symposium ‘Extreme 
habitable Worlds‘, European Space 
Research and Technology Centre (ESA), 
Noordwijk. Info: http://esaconference 
bureau.com/2017-events/eslab2017/

2–20 februari 2018
Georeizen-reis naar Panama,  
Costa Rica en Nicaragua.  
Info: www.georeizen.nl

31 maart – 1 april 2018
Georeizen-excursie naar de  
Nederlands-Duitse grensstreek.  
Info: www.georeizen.nl

24 – 31 mei 2018
Georeizen-reis naar De Pyreneeën. 
Info: www.georeizen.nl

3 november 2017
Workshop 'Grondwater-GeoEnergie: 
uitwisseling en integratie van kennis, 
expertise en methoden', 9–18 h, TNO 
– Geologische Dienst Nederland,  
Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht. 
Meer info: www.kngmg.nl

6 november 2017
GAIA netwerkdiner, Utrecht.  
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

8 november 2017
Mineralen- en fossielenbeurs  
's Hertogenbosch. Info: https://
www.geologie.nu/event/mineralen-
en-fossielenbeurs-s-hertogenbosch/

14 – 15 november 2017
Mineralenbeurs Rijswijk.  
Info: https://www.geologie.nu/
event/mineralenbeurs-rijswijk/

24 november 2017
Jaarlijkse symposium Ingeokring 
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D
e ondergrens van eenheden van verschillende rang, w

ordt 
m
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enteel stapsgew

ijs gedefinieerd op basis van Global Boundary 
Stratotype Section and Points (G

SSPs), ook die in het A
rcheïcum

 
en het Proterozoïcum

 w
elke vooralsnog als G

lobal Standard 
Stratigraphic A

ge (G
SSA

) vastgesteld zijn. Tabellen en nadere 
in

form
atie 

over 
geratificeerde 

G
SSPs 

zijn 
te 

vin
den 

op 
http://w

w
w

.stratigraphy.org. D
e U

RL van deze tabel is hieronder 
gegeven.

Van eenheden m
et hun door een G

SSP gedefinieerde ondergrens, 
w

ordt de veronderstelde ouderdom
 in M

a van tijd tot tijd herzien 
(naar nieuw

 inzicht bijgesteld). Voor Fanerozoïsche eenheden 
w

aarvoor nog geen GSSP en/of num
erieke ouderdom

 is vastgesteld, 
is een ouderdom

 bij benadering gegeven (~
).
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