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Wind op zee
GeoERA: duurzaam gebruik van de ondergrond
Het verhaal achter een geologische kaart
Verslag jaarvergadering KNGMG
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		 Grenzen aan adaptatie

ste honderd jaar rond de twintig centimeter per eeuw en is
nog niet schrikbarend toegenomen.
Hoe zal het zijn indien de snelheid wel toeneemt, hoeveel
“Een groepje mensen staat met verwondering te kijken. Hun vaste
kunnen we aan in Nederland? In Groningen en op Ameplekje langs de kust waar ze ieder jaar een paar maanden met veel
land hebben ze daar de meeste ervaringen mee. Door gasplezier woonden is veranderd in een sompig moeras. Het was idewinning zijn immers verschillende delen de laatste dertig
aal: het lag net iets hoger dan de omgeving, vlak bij zee en met zoetjaar met tien tot dertig centimeter gedaald. Omgerekend
waterbronnen in de buurt. Dan halen ze hun schouders op, ze zien
naar een eeuw en inclusief de ‘normale’ zeespiegelstijging
een vergelijkbare plek in de buurt en slaan daar hun kamp op. Een
komt dit toch neer op een relatieve snelheid van 50 tot 120
oudere vrouw merkt op dat in haar jeugd een verplaatsing bijna
centimeter per eeuw! Ogenschijnlijk heeft dit nog niet
nooit nodig was, maar sinds kort steeds vaker. Zouden de zeegoden
geleid tot grote problemen, dus klaarblijkelijk zijn deze
boos zijn?”
snelheden prima op te vangen. Dat is goed om te weten,
want dergelijke snelheden worden deze eeuw zeker nog
Adaptatie aan zeespiegelveranderingen is van alle tijden.
verwacht.
Het verzonnen voorbeeld hierboven is illustratief voor een
Door de zorgelijke situatie op Antarctica, met versnelde
gedwongen aanpassing in het huidige Noordzeegebied tussmelt van het ijs en te weinig kennis van het systeem,
sen 10.000 en 8.000 jaar geleden. Tegenwoordig staat het
bestaat er echter een gerede kans dat we blij mogen zijn
nieuws vol met scenario’s van meerdere meters zeespiegelals het bij genoemde waarden blijft. Dit roept belangrijke
stijging in de komende eeuwen. Dergelijke scenario’s hebvragen op voor Nederland: hoever plannen we vooruit,
ben de mensen in die vorige periode al meegemaakt. Maar
welk scenario houden we aan, wat zijn de kosten per snelhoe uitte zich dat, hoe snel drong de zee op? Grote delen
heid en per maatregel en zijn er grenzen aan onze adaptavan het Noordzeegebied waren destijds relatief vlak, tertie?
wijl de noordkant van de Doggersbank daarentegen juist
We kunnen ten slotte niet meer zoals vroeger ons kamp
vrij steil was.
ergens anders opslaan. Drijvende steden, dijken open zetLaten we allereerst voor het gemak aannemen dat er groeten om met sedimentatie het land te
pen mensen leefden langs het Rijnverhogen, enorme terpen bouwen,
Maasysteem en dat het landschap hier
Tegenwoordig hebben ‘we’ meegroeidijken: aan ideeën om iets
een helling had van circa twintig centimeter per kilometer, de helling die we
besloten dat de kustlijn tegen de stijging van het zeewater te
doen geen gebrek. Iets zegt me echter
ruwweg langs de afzettingen van de
min of meer op dezelfde plek dat dit soort maatregelen pas in gang
Rijn-Maas uit die tijd vinden. Laten we
verder aannemen dat de zee met een
moet blijven liggen gezet gaan worden als we natte voeten
beginnen te krijgen. Kijk naar de staat
snelheid van twee meter per eeuw
Louisiana in de Verenigde Staten, daar
omhoog kwam. Dit betekent dat de
zinkt de hele delta weg en nu pas worden voorzichtig de
kustlijn ieder jaar gemiddeld honderd meter opschoof bij
eerste alternatieve maatregelen genomen: de dijken zullen
afwezigheid van sedimentatie of veenvorming. De mensen
op een paar plekken verlaagd worden, zodat er in de baai
wonend op de Doggersbank hoefden minder snel te verkasweer sedimentatie optreedt.
sen. De gradiënt aan de noordkant lag rond de 85 centimeDe ogenschijnlijk geringe problemen op Ameland en in
ter per kilometer wat betekent dat de kustlijn ‘slechts’ 25
Groningen doen vermoeden dat het nog heel lang kan
meter per jaar opschoof. Geen enkel probleem voor de
gaan duren voordat we natte voeten krijgen en er iets gaat
jager-verzamelaars van die tijd.
gebeuren. De vraag is of dit verstandig is. Ik denk het niet,
Tegenwoordig hebben ‘we’ besloten dat de kustlijn min of
en hoop dat de Nederlandse overheid vooruit kijkt en
meer op dezelfde plek moet blijven liggen. Ieder jaar
alternatieve scenario’s uitwerkt. Kennis van aardwetenwordt dit gecontroleerd en indien nodig worden zandsupschappers is hierbij hard nodig. Er zijn namelijk grenzen
pleties uitgevoerd. De gemiddelde hoeveelheid zand die
aan adaptatie, dus laten we vooral vrienden blijven met
jaarlijks opgespoten wordt bedraagt ongeveer twaalf milonze oosterburen – behalve tijdens voetbal natuurlijk…
joen kubieke meter en wordt berekend met een formule
waarin ook de gemiddelde zeespiegelstijgingssnelheid is
opgenomen. Deze snelheid is relatief: bodembewegingen
Marc Hijma
bij getijdenstations tellen ook mee, de snelheid lag de laat-

/

. in memoriam

Op 89-jarige leeftijd is overleden prof. dr. Waldo Heliodoor
Zagwijn, na een lang leven gewijd aan de geologie en
paleogeografie van Nederland. Gedurende zijn leven heeft
Waldo Zagwijn veel bijgedragen aan de ontrafeling van de
jongste geologische geschiedenis van Nederland en
omgeving. Nationaal en internationaal is hij voor zijn vele
verdiensten gelauwerd.

Scherp debater / In een tijd dat de
mariene zuurstofisotoop-stratigrafie vooral
door toedoen van Cesar Emiliani and Nick
Shackleton zich snel ontwikkelde tot een
nauwkeurig geochronologisch-paleoklimatologisch instrument, legde Zagwijn de basis
voor het terrestrische equivalent ervan. Zijn
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Waldo Zagwijn
1928 – 2018

> Waldo Zagwijn  studeerde van 1947 tot
1952 geologie aan de Universiteit van Leiden.
In 1954 kwam hij als hoofd van de de afdeling
Paleobotanie in dienst bij de Rijks Geologische Dienst in Haarlem waar hij zijn gehele
verdere carrière dienst heeft gedaan. In 1960
promoveerde Zagwijn cum laude bij prof. dr.
I.M. van der Vlerk op een proefschrift over de
vegetatiegeschiedenis van het Plioceen en
Vroeg Pleistoceen in Nederland. Hij ontwikkelde een brede belangstelling voor de geologie, stratigrafie, paleobotanie, paleoklimatologie en paleogeografie.
Zagwijn toonde als eerste overtuigend aan
dat het Pleistoceen meer ijstijden had gekend
dan de vier die in de jaren 1950 werden aangenomen, en dat ook tijdens het Plioceen
belangrijke klimaatschommelingen hadden
plaatsgevonden. In de Vroeg Pleistocene afzettingen benoemde hij op basis van palynologisch onderzoek voor het eerst het koudere
Menapien Complex, en de warmere Eburonien, Waalien en Bavelien interglacialen, in
nauwe samenwerking met Jan de Jong. Vervolgens betrok hij ook het Mioceen en het
jongere Pleistoceen en Holoceen in zijn studies. Hij richtte zich voornamelijk op het
Eemien interglaciaal, op de interstadialen
van het Vroeg Glaciaal (Amersfoort) en Pleniglaciaal (Moershoofd en Hengelo). Er ontstond een vruchtbare samenwerking met het
14
C-laboratorium waardoor de leeftijd van het
door Zagwijn ontdekte ‘Amersfoort interstadiaal’ geschat kon worden op zo’n 75.000 jaar.
Tot na zijn pensionering werkte hij aan veel
geciteerde publicaties over temperatuurreconstructies in Europa voor name het Eemien
en Holoceen. Door al deze activiteiten heeft
Zagwijn veel kunnen bijdragen aan de ontrafeling van de jongste geologische geschiedenis van Nederland en omgeving.

Geologische overzichtskaarten van
Nederland. Links: Nederlandse
landschap, 4100 voor Christus.
Rechts: Nederlandse landschap
tijdens de vroege Middeleeuwen,
500 - 700 na Christus. Beide kaarten
zijn afkomstig uit Zagwijns
‘Nederland in
het Holoceen’ uit 1986. Het werk
leverde de eerste op
aardwetenschappelijke gegevens
gebaseerde paleogeografische
reconstructies van het landschap
van Nederland gedurende het
Holoceen.
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op de paleobotanie gebaseerde Kwartairstratigrafie van West-Europa werd de standaard en
Zagwijn werd nationaal en internationaal
gezien als een autoriteit. Zagwijn bekleedde
vele functies, zoals voorzitter van de Palynologische Kring, lid van de Commissie voor
Vegetatiekunde van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, voorzitter van
de Internationale Unie voor Kwartaironderzoek (INQUA) Nederland commissie,  lid van
de IUGS Subcommissie voor Stratigrafische
Nomenclatuur, secretaris van de INQUA Subcommissie voor Europese Kwartairstratigrafie, en lid van de editorial board van de
Review of Palaeobotany and Palynology.
Waldo was een sympathiek maar scherp debater en beschikte op zijn brede vakgebied over
een encyclopedische kennis. In 1991 werd hij
benoemd tot hoogleraar Palynologie van het
Kwartair aan de Vrije Universiteit Amsterdam
waar hij in de korte tijd die hij nog tot aan
zijn pensioen had, onderwijs gaf in de vegetatieontwikkeling van het Kwartair en Wim
Hoek naar zijn promotie begeleidde.

Albrecht Penck Medaille / Naast
zijn inzet voor de aardwetenschappen had
Zagwijn oog voor wetenschapspopularisering.
Zo werkte hij in de jaren zeventig samen met
Victor Westhoff aan het vermaarde drieluik
‘Wilde Planten’ (1970-1973), uitgegeven door
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Zagwijn liet zien hoe
de vegetatieontwikkeling de geologische ontwikkeling van de Nederlandse kust volgde, en
meer in het algemeen beschreef hij de relaties tussen vegetatie en ondergrond. Daarnaast schreef hij ‘Nederland in het Holoceen’
(1986) met daarin een tiental paleogeografische kaartjes die de ontwikkeling van Nederland in het Holoceen illustreerden en die nog
steeds veel gebruikt worden.
Zagwijn’s pensioen in 1993 werd gemarkeerd
door een afscheidssymposium op de Koninklijke Akademie waar een groot aantal sprekers zijn oevre centraal stelde. Resultaten verschenen in ‘Neogene and Quaternary geology
of North-West Europe; Contribution on the
occasion of Waldo H. Zagwijn’s retirement’
(Med. Rijks Geol. Dienst 52, 1995, 510 pp)

waarin ook een lijst te vinden is van zijn honderd publicaties. Voor zijn grote verdiensten
ontving Waldo in 1972 de ‘Albrecht Penck
Medaille’ van de Duitse Kwartair Vereniging
(DEUQUA) en in 1974 de ‘Van Waterschoot van
der Gracht Penning’ van het KNGMG. In 1994
werd hij benoemd tot erelid van de Quaternary Research Association. Voor zijn verdienste
voor de wetenschap werd hij benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Wij herinneren ons Waldo Zagwijn als een
eminent en inspirerend geleerde op het brede
gebied waar de paleobotanie en de aardwetenschappen elkaar uitdagende vragen stellen.
Wim Hoek & Henry Hooghiemstra

. onderzoek
. energie

zee

De plannen voor het reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland zijn inmiddels in Den
Haag bekend gemaakt. Per 2050 moet Nederland volledig zijn overgeschakeld naar
duurzaam gewonnen en hernieuwbare elektriciteit. De ontwikkeling van grote
windmolenparken op zee vormt een van de speerpunten om dit doel te bereiken: er is
op zee voldoende ruimte en het waait er gemiddeld harder dan op land. Een
bijkomend voordeel specifiek voor aardwetenschappers is dat de voorstudies en
verkennende onderzoeken nodig voor een beoogd windmolenpark een ware schat
aan geotechnische en geologische informatie opleveren.

Drone view op
windpark
Westermeerwind in
het IJsselmeer.
Foto: Fokke Baarssen
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> In vergelijking met andere Noord-Europese landen loopt Nederland flink achter met
de ontwikkeling van grote windmolenparken
op zee. De ontwikkeling van zo’n buitengaats
windmolenpark is over het algemeen complexer en duurder dan dat van een windmolenpark op land. Om de beoogde CO2-reductie
te kunnen behalen heeft de Nederlandse overheid het voortouw genomen. De Rijksdienst
Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft
opdracht gekregen de ontwikkeling van windmolenparken te starten en te leiden tot het
punt van aanbesteding. Vanaf dat punt kunnen energiebedrijven of consortia van bedrijven gaan bieden op het plaatsen en exploiteren van de windmolenparken.
Een doelstelling van RVO is om de kosten van
de ontwikkeling van een windmolenpark zo
laag mogelijk te houden, zodat ook de maat-

schappelijke kosten en subsidies laag blijven.
Een van de manieren om dit te bereiken is
het uitvoeren van voorstudies en verkennende onderzoeken in het gebied van een
gepland windmolenpark. Deze kennis kan bij
de aanbestedingsfase gebruikt worden door
de energiebedrijven en consortia om een competitief bod uit te brengen zonder daarbij
teveel risico te lopen. Deze voorstudies en verkennende onderzoeken omvatten onder andere analyses van de heersende windkracht en
windrichtingen, getijdenstromingen, golfbewegingen, dynamiek van zandgolven op de
zeebodem (d.w.z. metocean en morfodynamische condities) en onderzoek van de geologische en geotechnische condities in de zeebodem. Ook het lokaliseren van scheeps- en
vliegtuigwrakken, bommen uit de Eerste en
Tweede Wereldoorlog, en mogelijke archeologische vindplaatsen komen aan bod.

Borssele windmolenpark / Het Borssele windmolenpark is een van eerste parken
voor de kust van Nederland dat op deze wijze
wordt gerealiseerd en zal in 2021 volledig
operationeel zijn. Op zo’n 25 kilometer
afstand voor de kust van Zeeland en beslaan
vijf concessiegebieden een oppervlakte
van 344 km2 – bijna net zo groot als de oppervlakte van Walcheren en Noord-Beveland
samen.
In 2015 zijn breed verkennende onderzoeken
uitgevoerd om het windmolenparkgebied in
kaart te brengen. Deze hadden betrekking op
het lokaliseren van objecten op en in de zeebodem, de morfologie van zeebodem, de sedimentaire lagen en structuren in de zeebodem
en de geotechnische eigenschappen van de
sedimenten. Deze onderzoeken zijn door een
aantal bedrijven en instituten uitgevoerd en
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Overzichtskaart van geplande windmolenparken
op de Noordzee
Foto: RVO

Verschillende kaarten van het Borssele windmolenpark.
Links: Surveylijnen en geotechnische locaties. Midden:
Bathymetrische kaart. Rechts: Lokale erosieve
structuren op overgang van Neogene naar Kwartaire
afzettingen

Bron: RVO, Fugro rapporten (2015)

met behulp van geofysische en geotechnische
onderzoeksmethoden is de ondiepe ondergrond in kaart gebracht..
Aanleiding voor deze uitgebreide onderzoeken is dat er weinig gedetailleerde kennis
bestond over de geologie en de geotechnische
eigenschappen van de sedimenten van dit
deel van de zeebodem. De geologische kaarten van dit deel van de Noordzee laten vooral
een schetsmatig geologisch profiel zien van
de ondergrond van dit gebied. De kaarten op
schaal 1: 250.000 zijn destijds vervaardigd aan
de hand van een aantal seismische lijnen,
ondiepe kernen en grijpmonsters van de zeebodem. Kennis van de geologie op het land
(van met name België en Engeland) is ook
meegenomen.
Tijdens de verkennende onderzoeken in 2015
is het zeebodemoppervlak met verschillende
geofysische methoden (single- en multi-beam

echosounder, sidescan sonar, magnetometer)
in kaart gebracht. Daarvoor is een afstand van
honderd meter tussen de surveylijnen aangehouden. Het resultaat was een zeer gedetailleerde bathymetrische kaart met een een
horizontale resolutie van een vierkante
meter. Met behulp van parametrische echolood, pinger en sparker geofysische surveysystemen zijn de sedimentaire lagen en structuren tot een diepte van honderd meter onder
de zeebodem in beeld gebracht. In de daaropvolgende geotechnische onderzoeken zijn op
zo’n 136 locaties boringen en sonderingen
uitgevoerd, waarvan een aantal tot tachtig
meter diep onder de zeebodem, waarbij op
verschillende diepten sedimentmonsters
genomen zijn. Op de sedimentmonsters zijn
uiteenlopende geotechnische laboratoriumproeven uitgevoerd voor de classificatie van
het sediment en voor het analyseren van de

7
Geo.brief 5 / 2018

Op een aantal locaties
heeft de erosie tot vijftig
meter diep in
onderliggende Neogene
en Paleogene afzettingen
plaatsgevonden.

gevormd. Op een aantal locaties heeft de erosie tot vijftig meter diep in onderliggende
Neogene en Paleogene afzettingen plaatsgevonden, waarbij asymmetrische depressies
zijn gevormd. Soortgelijke depressies zijn ook
gevonden in de zeebodem van België. De
depressies zijn vermoedelijk ontstaan als
gevolg van stromend water, mogelijkerwijs in
een fluviatiele of een getijdensetting. Mogelijk heeft de ondergrond een rol gespeeld bij
de vorming van deze depressies: het toentertijd dagzomen van een opeenvolging van relatief zachte en meer erosiebestendige Neogene
en Paleogene lagen. De Neogene en Paleogene
sedimenten bestaan uit een zichtbaar lateraal
continue gelaagd pakket van (glauconitische)
zand- en lokaal stugge klei-afzettingen.
De geofysische profielen tonen aanwezigheid
van breuken in de Paleogene afzettingen. De
breuken staan sub-verticaal, zijn discontinue
naar boven en beneden en tonen weinig tot
geen verzet. De oorsprong van de breuken
lijkt eerder diagenetisch dan tektonisch van
aard te zijn. Mogelijk gaat het om zogenaamde hexagonale breuken (‘polygonal faults’).
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Off shore windmolens.
Foto: RVO

sterkte van het bodemmateriaal. Deze proeven waren met name relevant voor de ontwikkeling van het ontwerp van funderingsconstructies voor het windmolenpark. Op enkele
sedimentmonsters zijn biostratigrafische analyses uitgevoerd om de relatieve ouderdom
van het sediment te bepalen.

Grondmodel / Deze onderzoeken hebben een unieke gedetailleerde en samenhangende dataset opgeleverd, verwekt tot een
geologisch grondmodel voor de vijf concessiegebieden van het windmolenpark. De dataset
geeft een gedetailleerd beeld van de dynamiek op de zeebodem en toont de Kwartaire,
Neogene en Paleogene stratigrafie van het
zuidelijke deel van de Noordzee.
Deze kan als volgt samengevat worden: de
topografie van de zeebodem is gekarakteriseerd door een aantal grootschalige zandbanken en een complex patroon van kleinschalige zandgolven. De zandgolven verplaatsen

zich als gevolg van de getijdenstromingen en
vormen de zogenaamde actieve zone van de
zeebodem.
De sedimenten waaruit de zandgolven en de
zandbanken bestaan behoren grotendeels tot
de Holocene Southern Bight Formatie. Deze
bodemstructuren liggen op zandige Pleistocene rivierafzettingen van de Rijn en de Maas
(Formatie van Kreftenheye), afgezet tijdens de
laatste ijstijd. Het is mogelijk dat ook lokaal
wat mariene sedimenten uit het Eem
bewaard zijn gebleven. Al deze Kwartaire sedimenten liggen hoekdiscordant op naar het
noorden hellende Neogene en Paleogene sedimentaire lagen (Westkapelle Gronden tot en
met Formatie van Dongen).

Depressies / De overgang van het Neogeen naar het Kwartair kenmerkt zich door
een erosief hiaat waarbij de Kwartaire afzettingen een paleoreliëf opvullen en afdekken.
Het is onduidelijk wanneer dit paleoreliëf is

De ontwikkeling van een windmolenpark
levert naast duurzaam gewonnen energie ook
een prachtige dataset op met een aantal interessante geologische bevindingen. Deze unieke dataset is nu vrij toegankelijk voor bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden. Toch is er één
nadeel: wanneer het windmolenpark eenmaal staat, is het gebied niet meer toegankelijk voor verder onderzoek. We moeten het
dan doen met de data die we hebben…
Bart Meijninger
bart.meijninger@tno.nl
De figuren in dit artikel zijn afkomstig uit rapporten of
gereproduceerd uit de dataset van het Borssele windmolenpark.
Alle rapporten en data zijn vrij toegankelijk en beschikbaar via de
website van RVO: offshorewind.rvo.nl

. stukje steen

Het gebouw van de voormalige
Rijkspostspaarbank aan de Van
Baerlestraat in Amsterdam.
Links: Het Faukse marmer in de entree
van het huidige Conservatorium Hotel.

Faukse / In 1876 ontwikkelt Publieke Werken het Uitbreidingsplan voor Amsterdam, beter bekend als het plan Kalff.
Amsterdam Oud-Zuid is dan nog grotendeels landelijk gebied. In
1896 wordt het gebied bij Amsterdam gevoegd. In dit plan is de
Van Baerlestraat één van de belangrijke doorgaande wegen. Op de
kop, op nummer 27, vlak bij het Museumplein en los staand van de
blokbebouwing, verrijst een prominent pand: het voormalig Directiegebouw van de Rijkspostspaarbank, inmiddels verbouwd en uitgebreid tot Conservatorium Hotel. Het is in 1899-1901 gebouwd
door C. Alberts & Zoon naar een ontwerp van Rijksbouwmeester
Daniel Knuttel. Het pand, opgetrokken uit gele baksteen, heeft aan
de buitenzijde naast Obernkirchener zandsteen een Noors natuursteen palet. Verschillende onderdelen, zoals de vensters, zijn van
Kleberstein, terwijl de plint waarschijnlijk van Drammen graniet
is. Aan het interieur zijn verschillende Duitse (Udelfanger, Teutoburgerwald) en Tsjechische (Pilsen) zandstenen gebruikt.
Maar het meest opmerkelijk is een steen die Knuttel in zijn
beschrijving van het gebouw in het Bouwkundig Tijdschrift van
1901 niet noemt: het Faukse marmer, gebruikt voor de bekleding
van de plint in de entreehal. Het marmer kent in Nederland
slechts enkele toepassingen, alle uit het begin van de vorige eeuw,
als de steen ook in Noorwegen in de Jonge Bouwkunst opduikt in
de vorm van ruw bekapte blokken en gepolijste platen.
Faukse marmer is afkomstig uit het gelijknamige plaatsje aan de

Skjerstadfjord in Nordland. Het werd verhandeld onder namen als
Norwegian Rose, Jaune Rose, Antique Veiné en Antique Hermelin.
Het Faukse marmer heeft witte en gekleurde fragmenten in een
licht gekleurde matrix. De bekendste variant bevat fragmenten
van witte dolostone en roze calcietmarmer. Er zijn ook varianten
met beige, gelige en blauwige schollen calcietmarmer. De matrix
bevat variabele hoeveelheden kwarts en mica’s (fuchsiet, muscoviet of sericiet, chloriet). Het is een matig metamorf, gedeformeerd, monomict intraformatie kalksteenconglomeraat gevormd
door aardverschuivingen en afzettingen van kalksteenpuin. De
oorspronkelijke kalksteen is in het Vroeg-Cambrium afgezet en
later opgenomen in één van de allochtone Caledonische dekbladen. De marmers worden sinds 1870 ontgonnen. Beroemd uit die
periode is vooral de oude Ankersche groeve. De steen wordt nu
nog steeds gewonnen in de Løvgalven groeve.
‘Aan versiering is weinig ten koste gelegd, daar het karakter van
het kantoorgebouw streng moest bewaard worden, al is getracht
toch te doen uitkomen, dat hier de zetel is van een groote instelling’, aldus Knuttel in zijn beschrijving uit 1901. Daar diende het
Faukse marmer dus voor.
Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto: Wim Dubelaar
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. onderzoek

Het verhaal achter een geologische kaart
Een nieuwe geologische overzichtskaart van Nederland nadert zijn voltooiing. In oktober, honderd jaar na oprichting van de Rijks Geologische Dienst in 1918, zal de kaart
worden onthuld. In de ruim anderhalve eeuw dat Nederlandse ondergrond werd opgetekend en in kaart gebracht zijn meerdere voorgangers verschenen, allen met een
eigen stijl die de tijdsgeest van toen reflecteert. “Alle voorgaande overzichtskaarten zijn
een bron van inspiratie.”

> Ruim 200 jaar geleden legde William
Smith de laatste hand aan een meesterwerk
van vijf vierkante meter: A Delineation of The
Strata of England and Wales with part of
Scotland. Deze handgekleurde geologische
kaart uit 1815 was het resultaat van twintig
jaar karteren door één man. Je moest er destijds vijf guinea’s voor neertellen: ongeveer
35 gram aan goud. Het was niet de eerste geologische kaart maar wel de meest tot de verbeelding sprekende. Kleuren, lijnenwerk en
lettertype ademen ook nu nog de romantiek
van het Georgiaanse Tijdperk. Ze versterken
het verhaal dat de kaart vertelt: een gekanteld en geplooid landschap van lagen die over
grote afstand te vervolgen zijn en van west
naar oost steeds jonger worden.
De nóg jongere lagen van Nederland kwamen
pas jaren later aan de beurt. Winand Staring,
zoon van een Romantisch dichter, publiceerde in 1844 de Proef eener geologische kaart
van de Nederlanden in een vergelijkbare stijl
maar met fletsere kleuren. Zeewater-bezinkingen en zandverstuivingen moesten
natuurlijk soberder worden weergegeven dan
de plaatselijk spectaculaire Britse gesteenten.
Bescheidenheid over zoveel modder en zand
voert de boventoon en alleen de oplettende
kijker ziet hoe vale riviervlakten overgaan in
even grauwe estuaria en getijbekkens. Stuwwallen ontbreken nog, en lagen uit het Tweede en Derde Tijdvak zijn te schaars om hun
gekleurde stempel te drukken. Het ontbreken
van de spannende zuidelijke helft van Limburg wreekt zich.
De geologische kaart van Limburg uit 1858,
één van de 19 bladen die de Geologische
Kaart van Nederland vormen, is wél kleurrijk,

De geologische kaart uit 1815 van Engeland,
Wales, en zuidelijk Schotland gemaakt door
William Smith.

vooral net over de grens. De stijl van deze
kaartenserie is strakker dan die van de landelijke kaart, met bijna modernistische kaders.
Met een beetje fantasie zie je de harde guldens van Thorbecke’s opdracht en de handtekening van het Ministerie van Oorlog. Uren
gaans zijn vervangen door kilometers. Het
mariene deel van ons land doet al een beetje
mee. Wadplaten, slijk, en zachte en harde
gronden geven nadere duiding aan een met
de hand vormgegeven bathymetrie. In de

tweetalige legenda zien we ook Terrain Erratique en Postglaciale Vorming. De Zondvloed
is passé.

Optimisme / Kort na de oorlog, in 1947,
publiceerde de Geologische Stichting de
prachtige Kleine Geologische Overzichtskaart
van Nederland. Het is een plaatje van optimisme. De eerdere bescheidenheid is losgelaten
zonder uitbundig te worden, met vooral een
kleurrijke grondmorene, en de schreef van de
belettering is als een kers op de taart. Glaciale
en tektonische inzichten zijn benadrukt in
arcering. Hoogterras en stuwwallen springen
zo direct in het oog. De hoofdlijn van deze
kaart zou niet meer veranderen.
De schreef van letters werd in de jaren 70 van
de vorige eeuw losgelaten, een breuk met het
verleden. Over breuken gesproken: horst en
slenk zijn op de kaart van dat decennium dik
aangezet. Engels is nu de tweede taal. Een
nieuwe zakelijkheid valt niet te ontkennen.
Profieltypen vormen een laatste belangrijke
toevoeging, een eerste stap van kaart naar
ondergrondmodel. Begraven geulopvullingen,
onzichtbaar op oudere kaarten, geven de kleiige kustvlakte flair. De stapeling van lagen
heeft niet alléén voordelen. De duinen ten
noorden van de Hondsbossche Zeewering lijken verdwenen, heel lastig voor een leek, en
het aantal eenheden op de legenda is net als
de welvaart in 30 jaar meer dan verdubbeld.
Een geologische kaart veroudert door voortschrijdend inzicht in de opbouw van de
ondergrond en door afschaffing, samenvoeging en definitie van oude en nieuwe eenheden. De Geologische Overzichtskaart van
Nederland uit 2010 is vooral een introductie
van de huidige lithostratigrafische indeling:
de plaatsnamen die horen bij de overgebleven en nieuw gedefinieerde eenheden zijn in
oranje schijnwerpers gezet als een soort golden spikes. Het kaartbeeld uit de jaren 70 is
nog goed herkenbaar. Wel is Echtelds blauw
veel dominanter dan het eerdere Betuwse

. aankondiging
jubilieumdag op vrijdag 5 oktober 2018, TNO Utrecht

100 jaar geologie in kaart

Ondergrondmodellen / Inmiddels
leven we in een 3D- en 4D-tijd van ondergrondmodellen. Die zijn nuttig, want toepasbaar, en mooi tegelijk. Je kunt ze zelfs in de
virtuele realiteit bekijken. Tóch is er nog
behoefte aan een platte geologische overzichtskaart, vooral ter informatie van het
brede publiek. De Geologische Dienst werkt
volop aan een nieuwe versie. Alle voorgaande
overzichtskaarten zijn een bron van inspiratie. Kleur, lijnenspel en belettering staan in
dienst van esthetiek én intuïtieve duidelijkheid. Een gelaagde, eenvoudige legenda biedt
een heldere blik op en onder het oppervlak.
In de beperking toont zich de meester. Land
en zee komen definitief en gebalanceerd
samen, en ook Caribisch Nederland hoort
erbij.
De belangrijkste boodschap? Dat de ondergrond niet alleen van maatschappelijk belang
is maar ook een bijzonder verhaal vertelt.
Over tektonische structuren van het Noordzeebekken met nú nog actieve breuken, drie
keer landijs waarvan één keer exclusief op
zee, restanten van riviervlakten die zich niets
aantrekken van de huidige kustlijn, een snelle verdrinking na de laatste ijstijd die wijdverbreid haar sporen heeft nagelaten, een zee
van mobiel marien zand dat zich door golven
en getij tergend langzaam noordwaarts verplaatst, en vulkanen die ook eilanden zijn. Op
5 oktober is het zover: dan wordt de nieuwe
overzichtskaart onthuld als hoogtepunt van
100 Jaar Geologie in Kaart.
Sytze van Heteren

Op 1 juli 1918 werd door minister Lely de Rijks Geologische Dienst opgericht om de geologie van
Nederland systematisch in kaart te brengen. Deze taak is sindsdien onafgebroken uitgevoerd,
waarbij de technieken en inzichten voortschreden, de maatschappelijke context en vragen voortdurend veranderden, de producten evolueerden van kaarten naar 3D modellen, en waarbij Geologische Dienst Nederland (GDN) uitgroeide tot één van de modernste ter wereld en de Nederlandse ondergrond tot één van de best gekende.
Maar de basis is hetzelfde. Net als zusterorganisaties overal ter wereld biedt GDN op nationale
schaal inzicht in geologische hulpbronnen - denk aan energie, water en bouwgrondstoffen - en in
geologische risico’s zoals slappe grond, bodemdaling en aardbevingen. Zulk inzicht moet zijn
geworteld in een algemeen geologisch begrip van de opbouw van de ondergrond en de processen die zich daar afspelen, en dat begrip heeft GDN.
100 jaar na oprichting staat Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, uitvoerig stil bij
de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw door dit jaar te markeren als ‘100 jaar geologie in
kaart’. KNGMG leden zijn van harte uitgenodigd voor de jubileumdag op vrijdag 5 oktober 2018.
Programma / ’s Ochtends wordt een vaksymposium georganiseerd, de middag staat in het
teken van het eeuwfeest 100 jaar geologie in kaart, waarmee het jubileum op een bijzondere
wijze wordt gevierd.
De details van het programma zullen op korte termijn worden gepresenteerd. Tijdens het vaksymposium wordt in een aantal (Engelstalige) technische lezingen ingegaan op de stand van
zaken in de kartering. Michiel van der Meulen, hoofd Karteren bij Geologische Dienst Nederland,
is door het KNGMG uitgenodigd om de jaarlijkse Staringlezing te wijden aan het verleden, het
heden en de toekomst van de geologische kartering van Nederland. Ter afsluiting wordt met trots
de nieuwe geologische overzichtskaart van Nederland gepresenteerd, een gebeurtenis die
gemiddeld maar één keer per 20 of 30 jaar plaats vindt. Een bijzonder moment dus, dat tevens
de aftrap vormt voor het eeuwfeest.
Voor de viering van het eeuwfeest is gekozen voor een extern perspectief op karteren, en een
aantal boeiende sprekers zal hun reflectie en visie op het vak geven. Verder zijn er demo’s en
rondleidingen, waarbij de voorbije eeuw zichtbaar wordt in onder meer schilderijen van founding
fathers, pareltjes uit de kaartcollectie en een blik op de huidige 3D-modellen van GDN in virtual
reality.
Meer informatie of aanmelden? / Het bijwonen van de jubileumdag is kosteloos, aanmelden
kan tot 14 september 2018. Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u via:
tno.nl/event100jaargeologieinkaart
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blauw. Elk polygoontje heeft een label in dit
drukke ArcGIS product, en de belijning is
noodzakelijkerwijs tot een minimum beperkt.
De hele Noordzee doet nu mee maar niet van
harte; het contrast tussen beide landsdelen is
opvallend groot. Overdaad op het land, met
nogmaals een verdubbeling van de legenda,
en juist schaarse informatie voor een Noordzee met weinig unieke eenheden.

. geofoto

Ongeveer 06°04’30” Noord ; 116°33’30” Oost / Het
graniet massief van de Gunung Kinabalu (Mount Kinabalu), gelegen
in de Maleisische deelstaat Sabah in het noorden van het eiland Borneo, steekt met zijn hoogte van meer dan vierduizend meter ver uit
boven de omliggende tropische heuvels, die bestaan uit ultramafische basement gesteenten en geplooide Tertiaire klastische sedimenten van de zogenaamde Crocker Range.
Gunung Kinabalu is een relatief jonge graniet/granodioriet intrusie,
doorsneden door vele lichtgekleurde monzonitische en aplitische
gangen. Geologisch onderzoek door Britse geologen gedurende de
laatste tien jaar toont aan dat de intrusie de vorm heeft van een
dikke gelaagde laccoliet, met verschillende vrij vlak liggende granitische lichamen die zo’n zeven tot acht miljoen jaar geleden (LaatMioceen) kort na elkaar zijn geïntrudeerd in de relatief ondiepe
ondergrond (schatting <12 km). Kort daarop begon een sterke opheffing van het gebied, waardoor het graniet massief reeds in het LaatPlioceen ver boven de omgeving uitstak.
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Tijdens de laatste ijstijd was het hoogste deel van de Gunung Kinabalu geheel door ijs bedekt. Dit is nog duidelijk te zien in de geomorfologie, met onder meer hangende en U-vormige valleien en
glad geschuurde hellingen. Geodetische metingen tonen aan dat de
opheffing van dit deel van Borneo nog steeds doorgaat, want het
massief - waarvan Low’s Peak met 4095 meter het hoogste punt is wordt elk jaar een paar millimeter hoger.
Het Kinabalu National Park (750 km2) is in 1964 opgericht. Het staat
sinds 2000 op de UNESCO Werelderfgoedlijst, met name vanwege de
zeer gevarieerde flora met vele endemische soorten (waarvan bekerplanten de bekendste zijn), honderden soorten vogels en meer dan
honderd soorten zoogdieren. De hoge biodiversiteit in dit deel van
Borneo hangt direct samen met de sterk verschillende klimaat- en
vegetatiezones langs de steile hellingen van het massief, variërend
van tropisch regenwoud in de lagere delen, tot sub-alpiene vegetatie
boven de 3300 meter.
Bijgaande foto uit 2005 toont drie graniet pieken in het hoogste
deel van de zuidkant van het massief, waarvan de twee rechts gelegen punten bekend staan als de “Donkey’s Ears”. Tijdens een aardbeving in de vroege ochtend van 5 juni 2015 (6.0 op de schaal van Richter) is het bovenste deel van de rechter punt op de foto ingestort. Dit
was een trieste dag op deze - voor de lokale bevolking heilige - berg
want er kwamen achttien klimmers en gidsen om het leven, voornamelijk door steenlawines.
Tekst en foto: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

Gunung Kinabalu
op het eiland Borneo (zuidoost Azië)
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GeoERA
Pan-Europees onderzoek naar duurzaam
gebruik van de ondergrond
Het ambitieuze onderzoeksprogramma GeoERA, dat zich richt op de
gebieden van geo-energie, grondwater en delfstoffen, heeft als doel om
zowel nationale als Europese beleidsmakers te adviseren op het gebied
van de ondergrond. Europese samenwerking staat bij het programma hoog
in het vaandel: meer dan 45 nationale en regionale geologische diensten
afkomstig uit 33 Europese landen zijn partners binnen GeoERA. De vijftien
verschillende projecten zijn sinds begin juli van start gegaan.

Krafla geothermische
elektriciteitscentrale in
IJsland.
Foto: Flickr / platours_flickr

Pan-Europese resultaten / Enkele
projecten zullen al op korte termijn pan-Europese resultaten gaan opleveren, zoals in het
project RESOURCE waarin een kaart van Europese voorraden zoet grondwater wordt
gemaakt met volumes en dieptes. Hetzelfde
gaat op voor het project Mintell4EU, waar het
volledig overzicht van de aanwezigheid en
beschikbaarheid van mineralen in Europa in

Overzichtskaart met de 33 deelnemende
Europese landen binnen GeoERA.

kaart wordt gebracht en verouderde data
wordt geactualiseerd en verbeterd.
Veel andere projecten zijn demonstratie
cases, waarin groepen van landen samenwerken aan een gedeelde uitdaging, methodologie of innovatie, om als voorbeeld te dienen
voor andere landen, om uiteindelijk panEuropese resultaten te kunnen creëren. Zo
wordt er in het project 3D-GEO NEU gewerkt
aan geavanceerde modellen en work flows
voor grensoverschrijdende harmonisatie van
ondergrondse data tussen Duitsland, Denemarken en Nederland.

Grondstoffen / De geologische diensten in Europa hebben voldoende gedeelde
maatschappelijke uitdagingen: de ondergrond speelt een grote rol in het voorzien in
onze behoefte van een betrouwbare toevoer
van verantwoord gewonnen en betaalbare
energie, water en mineralen. Door een groeiende bevolking neemt de vraag naar deze
grondstoffen sterk toe en staat de ondergrond
steeds meer onder druk. Extractie, opslag, en
effectief management van deze grondstoffen
stimuleert economische groei en creëert veel
banen, maar het gebruik van ondergrondse
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> GeoEra begon in januari 2017, met het
organiseren van een joint call voor gerichte
samenwerking op de gebieden Geo-Energie,
Grondwater en Delfstoffen. Na een oproep tot
indienen van voorstellen en een uitgebreide
onafhankelijke review van voorstellen zijn in
juli, anderhalf jaar later, de eerste projecten
gestart. Deze projecten, ter waarde van dertig
miljoen euro, zullen zich bezighouden met
het harmoniseren van transnationale ondergrondse data en informatie van onze Europese grondwater-, energie- en mineraalvoorraden. Dit past in het streven van GeoERA om
bij te dragen aan de opbouw van een gedegen
kennisbasis met betrekking tot de aanwezigheid, beschikbaarheid en duurzaam gebruik
van grondstoffen.
GeoERA is een zogeheten Horizon2020 ERANET-programma. Een ERA-NET is een tool van
de Europese Commissie om nationale agenda’s op elkaar af te stemmen en gezamenlijk
meerwaarde te creëren. In het geval van
GeoERA zijn de nationale geologische agenda’s van nationale en regionale geologische
diensten uit 33 Europese landen naast elkaar
gelegd. Het programma stimuleert zo het
delen van onderzoek, technologie en kennis
op een hoger internationaal niveau en maakt
daarbij effectief en efficiënt gebruik van
publieke middelen. Het hogere doel van GeoERA is om de samenwerking van geologische
diensten in Europa te versterken en een Europese service te bieden waar geharmoniseerde
pan-Europese data, informatie en kennis is te
verkrijgen.

grondstoffen heeft in de afgelopen decennia
ook geresulteerd in negatieve gevolgen, zoals
bodemdaling, lekkages en geïnduceerde seismiciteit.
Zo zal in het project HIKE specifiek aandacht
worden besteed aan ondergrondse informatie
en evaluatiemethodes die bijdragen aan een
beter begrip van hazards en impacts gerelateerd aan ondergrondse activiteiten. Daartoe
zal het project o.a. een Europese breukendatabase vervaardigen, die statische en dynamische geologische en geofysische data en informatie zal bevatten van Europese breuksystemen. HIKE werkt samen met diverse andere
projecten onder GeoERA die breukinformatie
leveren of gebruiken. Zowel binnen Nederland als andere landen wordt binnen verschillende casussen bekeken hoe de kennis en
informatie in HIKE praktisch kan worden toegepast.
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Energietransitie /Ook de verhoogde
uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen, resulteert in negatieve
consequenties, met name de niet te ontkennen effecten van klimaatverandering, zoals
overstromingen en droogte. In het project
TACTIC wordt expliciet gekeken naar de rol
van het grondwatersysteem binnen het hydrologische systeem, om de invloed van klimaatverandering op grondwater en ontvangend
oppervlaktewater te kunnen duiden, en via
het verkregen inzicht te kunnen adviseren
over betere adaptatiestrategieën. Het grondwatersysteem wordt vaak genegeerd in
belangrijke evaluaties van klimaatverandering, maar het is een essentieel onderdeel van
de zoetwatercyclus en kan een effect van
extreem weer bufferen of juist versterken.
De geplande transitie naar een low-carbonenergy maatschappij is niet gemakkelijk. De
ondergrond kan hierin een rol spelen, bijvoorbeeld bij de opslag van CO2 en energie, of
bij het leveren nieuwe hernieuwbare energie
uit de diepte. Vooral diepe geothermie heeft
een grote potentie om aan een deel van onze
warmtebehoefte te voldoen. Geothermie is
alleen technisch en economisch interessant
op specifieke locaties waar voldoende warmte

kan worden geleverd vanuit voldoende permeabele reservoirs. Het project HOTLIME
onderzoekt daarom hydrothermale systemen
in een nieuwe setting: diepe carbonaten.
HOTLIME zal de geschiktheid als geothermiebron binnen tien verschillende regio’s in
Europa onderzoeken. Een beter begrip van
deze deels verkarste systemen kan bijdragen
aan de vraag over de haalbaarheid van deze
systemen voor warmtelevering en eventuele
criteria hiervoor bepalen voor exploratie en
productie van warmte.
Een ander voorbeeld is het project MUSE,
waar specifiek wordt gekeken naar benutting
van ondiepe geothermische energie in stedelijke gebieden en de mogelijke conflicten met

Door een groeiende
bevolking neemt de vraag
naar deze grondstoffen
sterk toe en staat de
ondergrond steeds meer
onder druk

Foto’s van Kick Off meeting GeoERA in Brussel.

andere ondergrondse functies. Met de ontwikkeling van tools en geo-informatiesystemen worden stakeholders ondersteund bij het
ruimtelijk ordenen en optimaliseren van
ondiepe warmtesystemen en het voorkomen
van belangenverstrengelingen. De methodes
en informatiesystemen worden getest in veertien Europese steden in samenwerking met
lokale belanghebbenden.

Leveringszekerheid / Ook heeft de
energietransitie invloed op de behoefte aan
delfstoffen. Er worden bijvoorbeeld meer en
andere mineralen gevraagd voor het aanleggen van wind- en zonne-energiesystemen en
het bouwen van batterijen. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met Critical
Raw Materials (CRM) die cruciaal zijn om de
Europese industrie competitief te houden. De
nieuwe industriële strategie van Europa is
gericht op circulair gebruik van dergelijke
grondstoffen. Het project FRAME ondersteunt
dit beleid door primaire en secundaire ertsafzettingen die deze Critical Raw Materials kunnen leveren in kaart te brengen op een Europese schaal, waarbij wordt gefocust op de
inzet van innovatieve extractietechnologieën
en de reductie van mijnafval.
Het project MINDeSEA kijkt specifiek naar
metallogenetische afzettingen in het mariene
milieu die naar verwachting een heel belangrijke bron voor kritische metalen vormen,

en antropogene verontreinigende stoffen;
- VOGERA: over de connectie tussen activiteiten in de diepe ondergrond en de impact op
ondiepere grondwatervoorraden;
- GeoConnect3D: een nieuwe methodologie
om met geologische informatie het ondergrondbeleid te ondersteunen;
- EuroLithos: duurzaam gebruik van ornamentale natuursteen in het belang van
exploitanten en ons cultureel erfgoed;
- GIP-P: het project dat alle resultaten van
GeoERA publiek zal uitgedragen als webservice, die beschikbaar gesteld wordt via de
bestaande Europese Geologische Data Infrastructuur (EGDI).

maar tot nu toe beperkt zijn geëxploreerd.
MINDeSEA zal daartoe verschillende afzettingsmilieus en hun ontstaanswijzen karakteriseren, de te verwachtten sporenelementen
en Critical Raw Materials identificeren en
geharmoniseerde kaarten en datasets maken
die de toekomstige exploratie- en exploitatieactiviteiten kunnen ondersteunen.

De leveringszekerheid van energie is een
belangrijk onderwerp voor Europa. We worden daarbij in toenemende mate afhankelijk
van import van fossiele brandstoffen uit het
buitenland. Het is van belang om kritisch
naar de eigen Europese voorraden te kijken.
Naar verwachting zullen fossiele brandstoffen
de komende decennia nog een aanzienlijk
onderdeel uitmaken van de energiemix. Met
name gas, dat een duidelijk lagere carbonfoot-print heeft dan olie of kool, kan de energietransitie mogelijk ondersteunen. Het
GARAH-project zal hieraan bijdragen door
nieuwe en minder conventionele petroleumsystemen in het Noordzee Bekken samen met
de omringende landen onder de loep te
nemen. Daarnaast zal de potentie van gashydraten in Europa in beeld worden gebracht,
met oog voor de eventuele risico’s van winning.
Overige projecten die onder GeoERA gaan
lopen zijn:
- HOVER: over de Europese grondwaterkwaliteit en de invloed van natuurlijke elementen

GeoERA wordt gecoördineerd door TNO Geologische Dienst Nederland, in samenwerking
met de geologische diensten van Duitsland
(BGR), Denemarken (GEUS), Slovenië (GeoZS),
EuroGeoSurveys en NWO. Meer informatie
over GeoERA en de startende projecten is te
vinden op de website www.geoera.eu. Schrijf
je vooral in voor de nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen!
Yvonne Schavemaker
Programma Coördinator GeoERA
Yvonne.schavemaker@tno.nl
Website: www.geoera.eu
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Groepsfoto bij TNO van deelnemende
onderzoekers binnen GeoERA.

Via al deze projecten verbindt GeoERA geologische diensten op Europees niveau en in hun
gemeenschappelijke nationale taak van 1) het
verzamelen en opslaan van ondergronddata
en -informatie, 2) het analyseren van deze
data en informatie in toegepast geowetenschappelijk onderzoek, en 3) het adviseren
van ministeries met betrekking tot continue
wisselende uitdagingen in relatie tot de
ondergrond.

Verslag Jaarvergadering KNGMG, 16 mei 2018, KIVI Den Haag

Opening / De voorzitter van het hoofdbestuur Lucia van Geuns opent de vergadering om
16.00 uur en heet de 18 aanwezige leden hartelijk welkom. Naast Lucia zijn van het hoofdbestuur Jan Stafleu (secretaris), Gideon Lopes
Cardozo (penningmeester), Hemmo Abels, Marten ter Borgh en Marc Hijma (alle drie algemeen
bestuurslid) aanwezig.
Vaststelling agenda / De voorgestelde
agenda is eerder gepubliceerd in Geo.brief
2018-2. Als extra agendapunt wordt de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
toegevoegd.
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Ingekomen en uitgegane stukken /
Behoudens enkele afmeldingen zijn er voor
deze vergadering geen bijzondere stukken.

Verslag jaarvergadering 17 mei 2017
/ Een verslag van de vorige jaarvergadering
gehouden op 17 mei 2017 is verschenen in
Geo.brief 2017-5. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

Jaarverslag 2017 / Het jaarverslag is
gepubliceerd in Geo.brief 2018-2. De voorzitter
blikt terug op een actief jaar met veel activiteiten
en geeft een korte samenvatting.
2017 was het jaar waarin we ons 21e lustrum
vierden met een zeer geslaagd symposium over
het actuele thema ‘License to Operate’. Het
bestuur heeft grote waardering voor de voortreffelijke organisatie door de lustrumcommissie.
Van NJG verschenen in 2017 vier nummers,
waarvan nummer twee een special issue was
met acht artikelen over de ontwikkeling van de
Maasvallei in Limburg. Heel bijzonder was dit
jaar het special issue gewijd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen dat als een
extra dik, vijfde nummer uitkwam. Tijdens het
aardwetenschappelijke congres NAC 2018 ontving Ginny Bijnaar de NJG best paper award.

De redactie van de Geo.brief heeft in 2017 acht
nummers van onze nieuwsbrief verzorgd. Verder
heeft de redactie samen met de vormgever een
nieuwe lay-out voor de Geo.brief ontworpen die
vanaf nummer 2018-1 wordt toegepast. Na ruim
vijftien jaar is Aukjen Nauta gestopt met haar
werk als eindredacteur. Aukjen is opgevolgd
door Bjinse Dankert.
In 2017 hebben we volop geprofiteerd van onze
nieuwe website met de daaraan gekoppelde
digitale nieuwsbrief. Uit de statistieken blijkt dat
de website goed bezocht wordt. Eind 2017 is
Gemma Venhuizen als webredacteur opgevolgd
door Wenche Asyee. Het digitale archief dat
door Jan Schreurs via de website ontsloten is, is
nu compleet voor de periode 1923 – 2004.
Dankzij giften van enkele leden beschikken we
nu ook in ons papieren archief over een complete reeks Geologie en Mijnbouw. In december
hebben we het archief van het KIVI in Den Haag
naar het Science Centre aan de Mijnbouwstraat
in Delft overgebracht. Hiermee is er een einde
gekomen aan onze tijd bij KIVI.
De allereerste Jelgersmaprijs voor de beste
aardwetenschappelijke bachelorscriptie is uitgereikt aan Evalien van der Valk van de VU en Sander Molendijk van de UU. De jury heeft daarnaast een eervolle vermelding toegekend aan
Esmée Boter van de UU. De Escherprijs ging dit
jaar naar Pim Kaskes (VU en Naturalis) en een
eervolle vermelding was voor Margriet Lantink
(UU). De Van Waterschoot van der Grachtpenning werd dit jaar uitgereikt aan prof. dr. Jan E.
van Hinte als erkenning van de grote betekenis
die hij zowel voor de wetenschap als de industrie in Nederland heeft gehad, zijn belangrijke
bijdragen aan het Ocean Drilling Program en het
grote aantal proefschriften dat onder
zijn leiding tot stand is gekomen.
Op de geslaagde Kringendag aan de TU in Delft
werd eens te meer duidelijk dat geothermie
steeds belangrijker wordt, mede om de grote
ambities van het kabinet te kunnen realiseren.

Verder werkte KNGMG weer volop mee aan de
aardwetenschappelijke loopbaandag, o.a. met
een paneldiscussie over de ‘the role of earth scientists in a low-carbon high-energy world’.
Aan het einde van het jaar waren er 781 leden.
Vergeleken met de stand van eind 2016 (766) is
er een bescheiden groei van 15 leden.
KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als
“third party” bij een viertal EU-projecten betrokken. Twee van deze projecten zijn inmiddels
afgesloten. Op de website kunt u meer informatie over deze projecten vinden. Eind 2017 waren
17 van onze leden via EFG geaccrediteerd als
European Geologist.

Financieel Jaarverslag 2017 / Met
ingang van 1 september 2017 heeft Gideon
Lopes Cardozo het penningmeesterschap
van Els Ufkes overgenomen. Het financieel
boekjaar 2017 is afgesloten met een positief
saldo van € 3.788,-. De grootste uitgaven zijn
die voor de Geo.brief, op enige afstand gevolgd
door NJG en de administratiekosten. Voor het
boekjaar 2018 is een begroting opgesteld die in
een vergelijkbaar batig saldo resulteert. Een uitgebreid financieel jaarverslag is gepubliceerd in
Geo.brief 2018-3.
Het KNGMG dankt Shell en TNO voor het sponsoren van resp. de Escherprijs en de Jelgersmaprijs en dankt 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. VU en NIOZ/IODP worden
bedankt voor de organisatie rondom de penninguitreikingen van Jan Smit en Jan van Hinte,
Naturalis voor de Escherprijsuitreiking en TU
Delft voor de Kringendag. Tot slot zijn we NWO
zeer erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage aan
de Geo.brief.
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Dankzij giften van enkele leden beschikken we
nu ook in ons papieren archief over een complete reeks
Geologie en Mijnbouw

kascommissie wordt dit jaar wederom gevormd
door Jan Smit en Anco Lankrijer. Jan Smit krijgt
het woord en legt een verklaring af, waarin hij
aangeeft de zorgvuldig bijgehouden boeken met
veel plezier te hebben bekeken. De kascommissie had weinig vragen die naar tevredenheid zijn
beantwoord. Verder heeft Jan nog onderzocht of
de gebruikte boekhoudsoftware aan de AVGrichtlijnen voldoet; dit blijkt het geval te zijn.
De kascommissie stelt voor het bestuur te
dechargeren. De begroting voor 2017 wordt
door de vergadering goedgekeurd en het
bestuur wordt bij acclamatie gedechargeerd
voor de boekhouding over 2017.
Het hoofdbestuur bedankt de kascommissie
hartelijk. Beide leden hebben aangegeven hun
werk ook volgend jaar te willen voortzetten.

Bestuurswisselingen / In 2017 hebben
we afscheid genomen van twee bestuursleden:
Jan Schreurs en Els Ufkes. Gideon Lopes Cardozo en Marc Hijma zijn tot het bestuur toege-

treden waarbij Gideon de taak van penningmeester op zich genomen heeft. Op de vergadering nemen we wederom afscheid van twee
bestuursleden: Hemmo Abels en Marten ter
Borgh. Zij worden opgevolgd door Femke Vossepoel (TU Delft), aanwezig in de vergadering,
en Harm Jan Pierik (UU) die vandaag helaas
door ziekte verhinderd is. Marc Hijma zal het
beheer van de website van Marten ter Borgh
overnemen.

enkele studiegegevens om het lidmaatschap tot
aardwetenschapers te kunnen beperken en
bank- en rekeninggegevens voor het innen van
de contributie. Ter voorbereiding op de AVG
hebben we een privacyverklaring opgesteld,
sluiten we een verwerkersovereenkomst met de
drukker en verzender van de Geo.brief, beveiligen we de leden- en financiële administratie en
hebben we de website en het digitaal archief
gescreend op privacygevoelige informatie.

AVG / Secretaris Jan Stafleu geeft een overzicht van de consequenties van de nieuwe wet
op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet treedt op 25
mei in werking en betreft het inwinnen, beveiligen, gebruiken en tijdig weer vernietigen van de
persoonsgegevens die organisaties zoals
KNGMG beheren. Een belangrijk uitgangspunt
is ‘dataminimalisatie’: niet meer gegevens verzamelen en bewaren dan strikt noodzakelijk is.
KNGMG verzamelt voornamelijk NAW gegevens
voor het verzenden van Geo.brief en NJG,
e-mailadressen voor de digitale nieuwsbrief,

Rondvraag / Jan Smit laat weten dat het
NGV op zoek is naar archiefruimte en staat open
voor suggesties. Er ontstaat een levendige discussie over de nieuwe lay-out van de Geo.brief
met zowel positief als kritisch commentaar. Over
het vierkante formaat wordt verschillend
gedacht: geen gulden snede, lijkt te veel op een
folder, lastig te kopiëren, maar ook: een prima
formaat dat goed opvalt in de tijdschriftschappen. Verder zijn er wat zorgen over het afgenomen oppervlak waardoor er voor beeld en tekst
minder ruimte is. Qua inhoud zouden enkele
leden meer mijnbouwkundig georiënteerde artikelen willen zien.
Sluiting / Kort na 17.00 sluit de voorzitter
de vergadering.
Jan Stafleu
secretaris

De nieuw aangetreden bestuursleden Femke Vossepoel
(TU Delft) en Harm Jan Pierik (Universiteit Utrecht)
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Verslag van de kascommissie en
decharge van het hoofdbestuur / De

. nwo nieuws

Nederlands onderzoek naar
effecten diepzeemijnbouw
Vier Nederlandse wetenschappers nemen volgend jaar deel aan een internationale expeditie over de milieu-effecten van diepzeemijnbouw, zoals de impact van de sediment
pluim, de weerbaarheid van soorten op verstoringen en de effecten op ecosystemen. Voor
het onderzoek stelt NWO 600.000 euro ter beschikking in het kader van de bijdrage aan
de topsector water.
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Graafwielbagger machine in dagbouwmijn.
Foto: Flickr / Kamil Porembiński

> JPI Oceans, het Europese platform voor
zeeonderzoek, organiseert een internationale
wetenschappelijke vaartocht onder de naam
‘MiningImpact2’. Doel van de vaartocht is om
milieueffecten van diepzeemijnbouw te gaan
bestuderen. Vanwege de wereldwijd stijgende
vraag naar metalen wordt er onderzocht of de
delving van mangaanknollen in de diepzee
haalbaar is. Deze knollen bestaan uit een
mengsel van diverse metalen en komen veel
voor in de diepzee. Onbekend is is echter wat
de schade van delving voor het milieu zou
zijn. De vaartocht zal wetenschappelijk vernieuwende inzichten brengen én een belangrijke bijdrage leveren aan de opstelling van
internationale milieurichtlijnen voor diepzeemijnbouw. Naar verwachting vindt de
expeditie in het eerste kwartaal van 2019
plaats.
De vaartocht MiningImpact2 gaat metingen
doen vóór, tijdens en na de allereerste commerciële mijnbouwtest ooit van polymetallische knollen op de diepzeebodem. De bedrijven die deze test uitvoeren zijn akkoord met
de opzet van een onafhankelijk, wetenschappelijk meetprogramma. Duitsland stelt voor
deze expeditie het onderzoeksschip Sonne
kosteloos ter beschikking en neemt daarmee
het leeuwendeel van de kosten op zich.

Impact / Vier Nederlandse onderzoeksgroepen zijn voor deelname aan de expeditie
geselecteerd. De vier Nederlandse onderzoeksgroepen staan onder leiding van Henko de
Stigter (NIOZ), Cees van Rhee (TU Delft), Jack
Middelburg (UU) en Sabine Gollner (NIOZ).
De Stigter gaat een netwerk van sensoren op
de diepzeebodem installeren dat de verspreiding van de pluim van opgewerveld sediment
kan meten. De verzamelde data kunnen wiskundige modellen over het gedrag van de
sedimentpluim calibreren en toetsen. Voor

Normaliter willen schepen vooral niet vast raken in het zee-ijs. De Duitse ijsbreker Polarstern
zal echter in 2019 een jaar lang ingevroren blijven op de Noordpool. Poolwetenschappers
kunnen dan gedurende de polaire winter in een uniek drijvend laboratorium ter plekke onderzoek doen, terwijl de Polarstern een onbekende reis maakt op de zeestromingen. Met een
financiële bijdrage maakt NWO de deelname van Nederlandse onderzoekers mogelijk.

> NWO draagt ruim 870.000 euro bij aan het MOSAiC project: het Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. Met de bijdrage wordt de deelname van
Nederlandse onderzoekers aan boord van de Polarstern ingekocht, in de vorm van drie
onderzoeksprojecten.
De Polarstern vertrekt in de herfst van 2019 uit Noorwegen en de expeditie duurt een jaar.
Het totale project kost ruim 60 miljoen euro, wat bekostigd wordt door een internationaal
consortium onder leiding van het AWI (Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung). Het project is een uitgelezen kans voor het Nederlandse polaire onderzoek. Centraal zullen staan de snelle klimaatverandering in het Noordpoolgebied, de gevolgen van
het verlies aan zee-ijs, verbeterde weer- en klimaatvoorspellingen, de atmosfeer en het ecosysteem.

Fram expeditie / De inspiratie voor Mosaic ligt in de beroemde Fram expeditie van
Fridtjof Nansen, 1893-1896. Deze Noorse ontdekkingsreiziger liet zijn speciaal aangepaste
schip de Fram vastvriezen in het ijs, in de hoop met de stromingen mee de Noordpool te
kunnen bereiken. Ook de Polarstern zal op zeestromingen onder het zee-ijs van Siberië richting de Atlantische Oceaan drijven.
De Nederlandse deelname werd bespoedigd tijdens de White House Arctic Science Ministerial in Washington in september 2016, waaraan ook toenmalig staatssecretaris Dekker (OCW)
deelnam. De samenwerking met het Duitse AWI komt niet uit de lucht vallen. Het NPP
(Nederlands Polair Programma) heeft meerdere internationale netwerken. Zo is er een
Memorandum of Understanding getekend met het AWI, waarmee al dertig jaar wordt
samengewerkt. Dat maakt het delen en toegankelijk maken van elkaars onderzoeksfaciliteiten mogelijk.
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Vervolg / MiningImpact2 is een vervolg
op een eerdere expeditie naar diepzeemijnbouwgebieden waaraan ook Nederlandse
onderzoekers deelnamen. Bij deze succesvolle
expeditie (‘MiningImpact1’) werden metingen
gedaan aan intacte en kunstmatig verstoorde
diepzeesystemen. De uitkomsten ervan hebben al tot spraakmakende publicaties (bijvoorbeeld in Nature) en internationale beleidsdiscussies op hoog politiek niveau (G7 conferentie) geleid.

IJsbreker Polarstern
jaar lang ingevroren

Foto: Wikimedia

een beter inzicht in de fysische interactie van
de sedimentpluim met het omringende water
en de zeebodem bouwt Van Rhee in het Dredging Research Laboratory van de TU Delft een
testtank waarin het gedrag van de sedimentpluim op schaal wordt nagebootst.
Middelburg gaat middels in situ experimenten onderzoeken welk effect de pluim heeft
op typische diepzeedieren als sponzen en
koralen die hun voedsel uit het water filteren,
en hoe dit verder doorwerkt in de voedselketen. Gollner zal met rekolonisatie-experimenten testen of kunstmatige knollen, die de
natuurlijke polymetallische knollen vervangen, herstel van diversiteit na afloop van de
ontginning kunnen bevorderen. Zij onderzoekt daarbij hoe het onderliggende gesteente zelf, en ecosysteem-engineers zoals sponzen die op knollen leven, het herstel beïnvloeden.

. brieven
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> De twee artikeltjes in de laatste Geo.brief over aardwarmte (‘Van
aardgas naar aardwarmte’ door onze voorzitster en ‘Een stukje realisme voor geothermie’ door Jilles van den Beukel) waren zeer nuttig
om over onze huidige ‘clean energy transition’ natedenken. Als men
het Parijs akkoord van 2015 serieus neemt, zijn enorme reducties in CO2
uitstoot noodzakelijk (zie bijgesloten rapport). Het is onmogelijk dit
soort reducties te behalen met het gebruik van fossiele brandstoffen.
Het is een enorme uitdaging om een schone energie samenleving te
bewerkstelligen.
Kanttekeningen zoals ‘Een stukje realisme voor geothermie’ zijn nuttig
als discussie-punt, maar kunnen gevaarlijk zijn als het alleen maar
negatieve aspecten van geothermie belicht. Doorlatendheid is natuurlijk belangrijk voor het haalbaarheidonderzoek, maar dit moet nog veel
beter onderzocht worden. Wat ik van de Luttelgeest en Uithuizermeeden boringen begrijp is dat dit twee droge petroleum boringen waren
en dat Luttelgeest wel degelijk redelijke permeabiliteit en porositeit
(doorlatendheid) had, maar dat de overheid’s vergunningen het niet
toelieten deze put te testen voor het produceren van aardwarmte (voor
bijvoorbeeld het nabijgelegen Emmeloord).
Het is inderdaad zo: Het moet, anders halen we Parijs niet en ‘Yes, we
can’, maar daar zijn wel enorme investeringen voor nodig. Het zal ook
onze samenleving fundamenteel veranderen. Autorijden en vliegen zal
iets van de verleden tijd worden. Aan de jongere generatie om deze veranderingen te bewerkstelligen. Het jaar 2030 is niet ver verwijderd.
Willem Langenberg
University of Alberta, Canada

> Uw bijdrage (Een stukje realisme voor geothermie, Geo.brief 4)
is mij uit het hart gegrepen. In de stortvloed van politiek gemotiveerde
ambities inzake geothermie komt uw bijdrage als regen op dorre aarde!
Het is de hoogste tijd dat het geluid van mensen die met beide benen
op de grond staan wordt gehoord.
Ter aanvulling het volgende: Juist in het zuidelijk deel van Nederland
waar de kalksteen mogelijkheden lijkt te bieden moet nadrukkelijk
rekening worden gehouden met karstificatie. Indien aanwezig geeft dat
bij het boren forse technische problemen en veiligheidsrisico’s. Is iedereen het drama van boring Sleen 2 in december 1965 vergeten?
Waldemar Herngreen
(ex-RGD en NITG-TNO)

Emission reduction plans for the Netherlands

• Reduce CO2 emissions to 50% from 1990 level (160 MT) by 2030, on its way
to 90% reduction by 2050 (2015 emissions were 165 MT), following the Paris
Accord. Reduction of 85 MT needed.
• Storage of 18 MT of CO2 per year (CCS) in depleted reservoirs by 2030 at a
cost of about 2 billion euro/year (assuming 100 euro/tonne for CCS). This is a
bad idea because there is a good chance that it will leak out (see Muehlenbachs, 2010: http://www.cspg.org/cspg/documents/Conventions/Archives/
Annual/2010/0965_GC2010_Lessons_from_the_Isotopic_Analyses.pdf)
• Phase-out of coal fired power plants by 2030 (12 MT CO2 less)
• All cars emission-free by 2030 (3-5 MT CO2 less)
• After 2021 no more new houses with gas connection
• Budget of 4 billion euro/year for 35 MT. How is the other 50 MT obtained?
• Transition to clean energy (now 6% clean; Germany has 12%) and more
energy efficiency
• Geothermal energy is mentioned only once and quoted as coming with risks,
without much justification, besides unfunded fear.
The Netherlands is one of the few countries, which have defined emission
reduction plans. The recent new coalition government led by Premier Mark
Rutte (known as the Rutte III coalition) formulated this plan. The Dutch Government is to be recommended that such a plan was formulated. However, the
Dutch Plan contains some serious flaws, the largest being the heavy reliance
on Carbon Capture and Storage (CCS). It is proposed that 18 MT per year will
be stored in depleted gas reservoirs, which will cost about 2 billion euros per
year. It has been shown elsewhere that the stored CO2 will likely leak out of
these reservoirs in 1000 to 5000 years and, consequently, the possible worldwide cost of $10 trillion every year will be wasted (Langenberg, 2010).
Another serious flaw is that 50 MT reduction is not specified in the plans, besides indicating that it will have to come from energy conservation. The Dutch
Government recently decided to shut in the huge Groningen gas field by 2030,
because of safety and liability reasons. This decision will be part of the solution.

Willem Langenberg
University of Alberta, Canada
CO2 Emissions per year in MT
			
		 1990
2015
China		
2,100
10,641
USA		
5,900
5,172
India		
767
2,455
Germany		
806
778
Canada		
480
555
Great Britain		
549
399
France		
414
328
Spain		
229
263
Netherlands		
163
167
Belgium		
124
97

2030
1,050
2,950
383
403
240
275
207
115
82
62

Reduction needed in 2030
9,591
2,220
2,072
375
315
124
121
148
85
35

. agenda
Petroleum Geologische Kring Summer Lustrum
Event: Bezoek aan Wijngaard De Amsteltuin en
een lezing Wine & Geology door Anco Lankreijer. Kosten leden: €10
Info: www.pgknet.nl

5-6 september 2018
AAPG Energy Transition Forum – Geoscience in
a New Era: AAPG organiseert in samenwerking
met KNGMG en IAG een tweedaagse conferentie over energietransitie en de toekomst van
energie.
Koepelkerk Amsterdam, Kattegat 1.
Info: www.energytransition.aapg.org/2018

22 september 2018

Nieuwe call: Living Labs in the Dutch Delta
NWO heeft de call Living Labs in the Dutch Delta geopend. In Living Labs werken onderzoekers van universiteiten en hogescholen samen met bedrijven en overheidsinstanties
aan ‘nature-based’ interventies in het Nederlandse hoofdwatersysteem: rivieren, grote
wateren en de kust. Op 18 september is er een informatiebijeenkomst over de call.
Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht),
bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten. Deze call for proposals is onderdeel
van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). Uitgangspunt voor deze call is het concept
‘nature-based solutions’: gebruik maken van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering
van overstromingsveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Alumni reünie Geowetenschappen Universiteit
Utrecht: reünie voor Utrechtse GEO-alumni ter
viering van de opening van het nieuwe gebouw
van de faculteit Geowetenschappen.
14:00 – 18:00, Vening Meineszgebouw A,
Princetonlaan 8a, Utrecht.
Info: www.uu.nl/agenda/geo-alumni-reunie

Het budget voor deze call is 3,5 miljoen euro. Per aanvraag is een totaal bedrag van maximaal
1,165 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor indiening van vooraanmeldingen is 1 november 2018, voor volledige aanvragen is dat 31 januari 2019.

28-30 september 2018

Symposium ‘Crustacea through Time’

Petroleum Geologische Kring: Eifel/Mosel excursie. Driedaagse excursie naar de Eifel, o.l.v.
Jack Lanting
Info: www.pgknet.nl/

5 oktober 2018
Staringlezing 2018: 100 jaar Nederlandse geologische kartering door Michiel van der Meulen
(TNO), TNO Auditorium, Utrecht.
Info: kngmg.nl/evenement

. personalia
Verhuisbericht leden
I.P.A.M. van Campenhout
J.K. Lubeek
H.G.P. Wibbens
A.J. Wullink

Overleden KNGMG-leden
Prof.em.Dr. W.H. Zagwijn

Meer info via www.nwo.nl/financiering
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Op vrijdag 28 september 2018 organiseert de Paleobiologische Kring van het KNGMG in
samenwerking met het Oertijdmuseum in Boxtel het internationale symposium ‘Crustacea
through Time’. Tussen 10.30 en 17.00 uur wordt er in het Oertijdmuseum (adres: Bosscheweg 80, Boxtel) een divers programma aangeboden met zeven populair-wetenschappelijke
lezingen en een rondleiding door de tentoonstellingen en de collectie van het museum.
De sprekers zijn Dr. Adiël Klompmaker (University of California, Berkeley, VS), Dr. Matúš Hyžný
(Comenius University Bratislava, Slowakije), Dr. Cees Hof (KNAW), Prof. Stephen Donovan (Naturalis), Dr. John Jagt (Natuurhistorisch Museum Maastricht) en Barry van Bakel en Dr. René Fraaije
(beide Oertijdmuseum). Tijdens het symposium zal de evolutionaire geschiedenis en paleobiologie van Crustacea (kreeftachtigen) aan bod komen met de nadruk op unieke exemplaren van een
aantal specifieke fossiele groepen, waaronder de (echte) krabben, heremietkreeften, bidsprinkhaankreeften, gravende kreeften en zeepokken.
De kosten bedragen 12.50 euro voor studenten en leden van de Paleobiologische Kring en 17.50
euro voor niet-leden. Hiervoor ontvangt u koffie/thee, een lunchpakket, een borrel na afloop en
bovenal een dag vol met fossiele kreeftachtigen!
Voor meer informatie over het programma en registratie kunt u terecht op onze website:
www.paleobiologischekring.org/homepage.
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