
Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart organiseerde NWO het 
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, NAC2019. In een korte 
sfeerimpressie blikken we terug op dit evenement dat voortaan ieder 
jaar terugkeert; in 2020 waarschijnlijk op 12 en 13 maart.

Ondertekening van het nieuwe contract tussen NWO en ICDP. V.l.n.r. Marco Bohnhoff (ICDP en Deutsches 
GeoForschungs Zentrum) en Niek Lopes Cardozo en Arian Steenbruggen (beiden namens NWO-domein ENW).
Foto: Michiel van der Meulen
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Het NAC wil een laagdrempelig opstapje zijn 
richting de twee grote internationale aard weten
schappelijke congressen EGU en AGU. Met meer 
dan 400 aanmeldingen, veel meer dan verwacht, 
leek het daarin vooraf al te gaan slagen. De twee 
congresdagen verliepen gesmeerd. 

Ruim 70 procent van de bezoekers viel in  
de categorie student, aio of postdoc. Bij een 
uitvraag aan de zaal over klimaat bleek hier 
een interessant verschil: hoe jonger, hoe meer 
geloof in adaptatiemaatregelen in plaats van 
mitigatie. Het klimaat was in verschillende mate 
ook een onderwerp bij de vier hoofdsprekers. 
Jan Smit (VU) ging in op het ontstaan van de 
Chicxulub krater. Douwe van Hinsbergen (UU) 
maakte een reconstructie van de vorming van 
de Middellandse Zee. Hester Jiskoot (University 
of Lethbridge, Canada) sprak over een historisch 
zijproject: de oudste data over weer en zeeijs 
in Oost Groenland komen van een Nederlandse 
walvisvaarder uit 1710. Jan Polcher (LMD, Parijs) 
sprak over de integratie van watermodellen 
en klimaatmodellen. 
In totaal waren er 115 parallelsessies aangevuld 
met workshops over onder meer de Nationale 
Wetenschaps Agenda, een workshop van Else
vier, en uitleg over het Rubicon programma 
en Veni beurzen door NWO. Stands waren  
er van de jonge poolonderzoekersclub APECS, 
TNO was er met VRbrillen waarmee je de 
ondergrond van Brabant en Limburg kon 
bekijken, en ook Shell, Deltares, COVRA en 
KNGMG waren vertegenwoordigd. 

 ICDP  / Tijdens het NAC2019 werd het 
contract tussen NWO en ICDP ondertekend, dat 

 Disciplines  / Een vaak gehoorde 
opmerking was dat de plenaire zaal zo breed 
als de aardwetenschappen zelf was. Disciplines 
die bij vorige edities van het NAC grotendeels 
ontbraken waren nu wel goed vertegenwoor
digd, zoals oceanografie en hydrologie. Een 
keynote spreker als Jan Polcher toonde die 
bredere insteek ook, door klimaat en water
modellen samen te brengen. De cijfers wat 
betreft de bezoekers: 
•  33 procent van de bezoekers rekende zich 

tot het thema ijs, oceanen, atmosfeer en 
klimaat,

•  22 procent: bodem, sediment, geomorfolo
gie en hydrologie,

•  18 procent: biogeo, geochemie en minera
logie, 

•  14 procent: seismologie, tektoniek en 
gesteentefysica

V.l.n.r.: Wetenschappers in discussie, KNGMG publicaties, NAC abstracts en Veldwerkgebieden.
Foto’s: René Prop

De kandidaten voor de NAC fotoprijs.
Foto: René Prop

eerder al in november 2018 werd aangekondigd. 
Het International Continental Scientific Drilling 
Program financiert boringen in de aardkorst. Tot 
2024 hebben Nederlandse aardwetenschappers 
weer toegang tot het ICDPprogramma.

 Locatie  / Veel bezoekers spraken zich 
positief uit over de nieuwe congreslocatie, 
het Van der Valk hotel in Utrecht. De centrale 
ligging lijkt de opkomst positief te hebben 
beïnvloed. ’s Avonds speelde de band van 
Ruud Schotting, hoogleraar aardwetenschap
pen UU.
NWO besloot met de doorstart van het NAC 
ook te kijken hoe de zaal actief kon worden 
betrokken bij met name de plenaire gedeeltes. 
Het bedrijf Buzzmaster slaagde daar de eerste 
dag zeker in. De tweede dag werd het systeem 
helaas geplaagd door technische problemen.
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•  8 procent: energie en bodemstoffen
• 5 procent: geodesie.

De brede insteek kwam ook tot stand door de 
zeer diverse, en grote programmacommissie. 
Deze heeft goed werk verricht. Leden van de 
programmacommissie hebben de verschillende 
parallelsessies begeleid, en de voorzitter van 
de programmacommissie, Caroline Katsman, 
was dagvoorzitter van het congres.

 Prijzen  / In twee zalen, waar het soms 
dringen was, stonden in totaal 150 posters. 
Drie daarvan vielen in de prijzen. De winnen
de poster “My smart phone is now my teaching 
assistant” van João P. Trabucho Alexandre,  
Gijs van Dijk en Hans de Bresser (Universiteit 
Utrecht) staat (in aangepaste opmaak) afgebeeld 
in deze Geo.brief. De poster van Chris Fokkema, 
MScstudent Earth, Life & Climate aan de  
Universiteit Utrecht, over ‘Reconstruction of 
North Atlantic surface water temperatures 
during the Middle Eocene Climatic Optimum’ 
werd met de tweede prijs onderscheiden; en 
ook de derde plaats was voor een Utrechtse 
onderzoeker, Margot Cramwinckel: ‘Warm, 
fresh and highly dynamic conditions in the 
Middle Eocene Labrador Sea’. Een uitgebreider 
artikel over Cramwinckels promotieonder
zoek vindt u elders in deze Geo.brief.
De prijs voor de mooiste foto ging, na een 
stemming in de zaal, naar Renée de Bruijn. 
Foto en beschrijving staan elders in deze Geo.
brief. Het KNGMG, partner van het NAC, reikte 
eveneens enkele prijzen uit: de Jelgersmaprijs 
voor Victoria Trautner (zie interview in de  
volgende Geo.brief), de Escher prijs voor Joëlle 
Kubeneck en Melanie During (een interview 
met beide winnaressen stond in Geo.brief 2). 
En de NJG Award voor het beste artikel werd 
toegekend aan Linda Prinz voor haar artikel 
‘Facies analysis and depositional model of the 
Serravallianage Neurath sand, Lower Rhine 
Basin (W Germany)’; L. Prinz et al. NJG 63  3, 
2017.

René Prop (NWO)

Deze foto is genomen bij het proglaciale meer 
Birendra, tijdens een trektocht afgelopen november 
rondom de Manaslu, de ‘berg van de ziel’ in Nepal. 
De lokale Boeddhistische bevolking leeft er nauw 
samen met de ruige, vrijwel ongeschonden 
omgeving. Steenmannetjes gebouwd langs het 
meer brengen hun geluk. Aan de overzijde van 
het meer, niet te zien op de foto, graast een  
kleine kudde yaks.

In februari was in het nieuws dat de gletsjers in 
de Himalaya veel sneller afsmelten dan gedacht. 
Ook voor de Manaslu gletsjer getuigen oude  
zijmorenen en kale rotsbodem van een duide
lijke terugtrekking. Net als de lokale bevolking 
zijn meer dan een miljard mensen beneden
strooms afhankelijk van het smelt water afkom
stig uit het hooggebergte. Consequenties  
van de klimaatverandering zullen hier dus  
ernstig zijn.

Afgezien van de actualiteit ervan, stuurde ik 
deze foto in voor de NACfotocompetitie omdat 
deze plek mij gevoel gaf voor de grootsheid  
van het gebergte. Hier, op ongeveer 3400 meter 
hoogte op de oostflank van de berg, is het  
perspectief bijna niet te bevatten. De noggeen
meterhoge steenmannetjes en de kraakheldere 
lucht geven een vertekende indruk van de 
afstand tot die hoogste witte piek (8163 meter). 
Onvoorstelbaar wat een massief er zich hier 
onder je voeten en om je heen bevindt, en wat 
voor kracht eraan te pas komt dat te vormen  
en weer te eroderen. Daarnaast is er het besef 
dat je hier, aan de voet van de gletsjer, nog altijd 
dichter bij zeeniveau bent dan op de top daar  
in de verte. Schitterend en onwerkelijk.

The great Himalayan thaw: terugtrekkende Manaslu gletsjer bij het Birendra gletsjermeer  
aan de voet van de Manaslu (8163 meter), Nepal.
Foto: Renée de Bruijn

Winnaar NAC Fotoprijs
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