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Het landschap lezen
Velen van ons genootschap genieten van het lezen van land-
schappen. Binnen mijn gezin probeer ik mijn enthousiasme 
hierover door te geven – al heb ik wel geleerd dit te doseren 
tijdens vakanties. In het buitenland hebben de landschappen 
vaak wat meer spannende wendingen, maar ook in Nederland 
kom je soms nog onverwachte vormen tegen. Zo liep ik laatst 
in de bossen rondom Austerlitz (Utrechtse Heuvelrug) en 
kwam daar een kuil tegen. Overduidelijk niet met een 
natuurlijke oorsprong, en de nieuwsgierigheid was gewekt.

Het bordje bij de kuil gaf te kennen dat de kuil een overblijf-
sel was van een boring uit de periode 1833-1836, waarbij men 
maar liefst een diepte van 136 meter bereikte (boring B32C0156 
aldus Dinoloket, dat overigens een diepte vermeldt van  
132,6 meter). Mijn nieuwsgierigheid was 
echter nog niet gestild. Via internet 
stuitte ik op een artikel uit 2006 in 
Grondboor en Hamer over precies 
dezelfde kuil (van Ronald van Balen, 
nog zo’n landschapslezer). Het mooie 
aan het midden van de negentiende eeuw was dat men nog 
niet zoveel begreep van geologie en dat men dus nog tal van 
grote ontdekkingen kon doen.

Boringen van deze diepte waren nog nooit eerder gezet.  
De enige boring die in de buurt kwam, was een boring uit 
1605 in Amsterdam. Men ging er nog vanuit dat overal op 
vergelijkbare dieptes dezelfde afzettingen zouden voorkomen. 
Uiteraard hadden ze wel door dat de Heuvelrug hoger ligt 
dan Amsterdam en, na waterpassingen, hadden ze een idee 
op welke boordiepte men de “veen, derrie en spier” van 
Amsterdam zou tegenkomen.

Men was dan ook erg verrast dat op de heuvelrug vooral zand 
en grind werd aangetroffen in de bovenste vijftig – zestig 
meter. Rond die tijd begonnen de eerste ijstijdtheorieën al 
de ronde te doen, maar de schrijver van het rapport van de 
boring (professor Gerrit Moll, Universiteit Utrecht) veegde 
deze theorieën van tafel, nadat hij zich “een oogenblik met 
deze welige speling van het vernuft” had vermaakt. Hij bleef 
van mening dat de stuwwallen jonger zijn dan de venige 
afzettingen uit Holland, omdat deze laatste lager liggen.  
Professor Jacob van Breda (Universiteit Leiden) was het niet 
eens met Moll en wilde een tegenrapport schrijven – maar 
het is onduidelijk of het ooit is geschreven.

Dezelfde Van Breda kom ik tegen in ‘De Atlas van Acker  
Strating’ die in deze Geo.brief ook aan bod komt. Een van  
de eerste hoofdstukken van deze atlas gaat over het wierden-
onderzoek in Groningen. Over landschappen lezen gesproken! 
Rond die tijd kon je, reizend door Groningen en Friesland, 
overal wierden tegenkomen en jezelf afvragen hoe die waren 
ontstaan. De gangbare theorie van destijds, dat het natuurlijke 
hoogtes waren, is nu nauwelijks nog voor te stellen. In 1827 
kregen Acker Stratingh (huisarts, vrijetijds geoloog) en  
Rembertus Westerhoff (politicus, huisarts, vrijetijds geoloog) 
300 gulden om het uit te zoeken.

Ze trokken er op uit om te graven en vonden urnen, plaggen, 
mensenhaar en tal van andere zaken die duidelijk maakten 

dat de mens de wierden had opge-
worpen. Een andere leuke vondst was 
dat de basis van veel wierden lager  
dan het huidige maaiveld ligt en dat 
wierden dus vrij oud moeten zijn:  
zo oud dat het omliggende land door 

natuurlijke sedimentatie is opgehoogd. Kortom, de zeespiegel 
stond vroeger dus lager. Het duurde echter vrij lang voordat er 
eindelijk een publicatie uitrolde (1847-1852, Acker Stratingh) 
die stelde: “Wij zijn namelijk daardoor tot de overtuiging 
gekomen, dat zij (de wierden, red) hun aanwezen niet aan  
de natuur, maar aan de hand des menschen, aan de vroegere 
bewoners dezer kuststreken verschuldigd zijn”. En Van Breda? 
Die vond het zeer interessant om op bezoek te gaan bij het 
wierden onderzoek en hij liet er graag wat vondsten van zien 
in het Teylers Museum waarvan hij in 1839 directeur werd.

Een heerlijke tijd moet dat zijn geweest, overal om je heen 
landschapsvormen die nog niet zijn verklaard. Met de handen 
op de rug mijmerend langs de velden gaan. In het buitenland 
kan dat nog. Als we niet teveel huiswerk doen voordat we op 
vakantie gaan, lopen we à la Acker Stratingh langs bulten, 
kuilen en andere vormen. Een paar kaarten en boeken onderin 
de tas om ’s avonds bij het kampvuur te lezen hoe het echt zit. 
Ik wens iedereen tijdens zijn zomervakantie veel leesplezier 
toe, op welke manier dan ook!

Marc Hijma
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Men begreep nog niet zoveel van 
geologie en men kon dus nog tal 
van grote ontdekkingen doen
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Aan de kust bij Yerseke in Zeeland, waar het verschil tussen hoog en laag water tot vier meter  
kan oplopen, staat een onderzoeksgebouw van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ). Hier schrijft zeespiegelonderzoeker Aimée Slangen haar bijdrage aan het nieuwe IPCC-
rapport, het Sixth Assessment Report (AR6), dat in de loop van 2021 gereed moet zijn. Slangen is  
een van de hoofdauteurs van het hoofdstuk over de stijging van het zeeniveau, die wereldwijd 
gemiddeld 3,5 millimeter per jaar bedraagt. Geo.brief zocht haar op.

Het heuvellandschap van  
                 de zeespiegel overzien

. interview
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Een zeespiegelstijging van 3,5 millimeter 
per jaar: hoe meet je dat, in een zee die 
continu in beweging is?
“Dat is inderdaad behoorlijk lastig. Er zijn 
golven, er zijn getijden, en ook het weer heeft 
invloed op de zeespiegel. Alleen als je lange 
meetreeksen hebt, kan je een betrouwbaar 
gemiddelde berekenen. Maar die hebben we 
dan ook. Satellieten die rond de aarde cirkelen 
meten elke tien dagen de zeespiegel overal ter 
wereld, op de centimeter nauwkeurig. Daarin 
zien we het gemiddelde in de loop der jaren 
stijgen.
Ook de oorzaken kennen we, dat zijn de smel-
tende gletsjers en ijskappen, de opwarming 
van de oceaan die daardoor uitzet, en water 
dat vanaf land de zee in stroomt. We onttrekken 
veel grondwater aan de bodem, en een deel 
daarvan belandt uiteindelijk in de oceaan.”

Met 3,5 millimeter per jaar kom je uit  
op 35 centimeter per eeuw. Dat is toch  
te overzien?
“Ja, maar dan zie je enkele dingen over het 
hoofd. Ten eerste neemt de snelheid toe. Het 
IPCC schat dat we in het jaar 2100 op veertig tot 
tachtig centimeter zitten, en we realiseren ons 
steeds meer dat dit waarschijnlijk een conserva-
tieve schatting is. Het ijs op Antarctica smelt 
namelijk sneller dan verwacht. De prognose is 
dat dit tussen dertig en honderd centimeter 
extra zeespiegelstijging oplevert, zelf vermoed 
ik dat het ongeveer een halve meter extra wordt. 
En na het jaar 2100 tikt de tijd gewoon door, hè? 
Halverwege de twintigste eeuw leek 2100 ver 
weg, het was een soort stip op de horizon. Maar 
over tachtig jaar is het al zo ver. Er zitten allerlei 
vertragingen in de invloed van de opwarming 
op de zeespiegelstijging. Het smelten van ijs 
is bijvoorbeeld een proces dat tijd kost. De 
oceaan is diep en warmt daardoor maar lang-
zaam op. De meeste voorspellingen stoppen in 
het jaar 2100, maar wat gebeurt er daarna? 
Als ál het ijs verdwijnt, is dat goed voor een 
zeespiegelstijging van zestig meter, al zal dat 
niet op menselijke tijdschaal gebeuren. Ten 
tweede zijn er grote regionale verschillen. Op 
sommige plekken stijgt het zeeniveau nu al 
een centimeter per jaar.”

Hoe kan dat?
“De zeespiegel is geen watervlakte maar eerder 
een heuvellandschap. IJskappen trekken zo 
water aan. Als het ijs op Antarctica wegsmelt, 
wordt het water dus minder sterk naar de 
Zuidpool getrokken. De gemiddelde zeespiegel 
zal dan stijgen, maar rond Antarctica kan de 
zeespiegel zelfs dalen. Ook wind, oceaanstro-
ming, regionale verschillen in opwarming van 

de oceaan en de zwaartekracht spelen een rol. 
New York heeft bijvoorbeeld een groot probleem. 
Dat ligt op een afstand van de ijskappen  
waar het effect maximaal is; bovendien is de 
opwarming er ook bovengemiddeld, waardoor 
het water extra uitzet. 
Het belangrijkste probleem is overigens niet 
dat de gemiddelde zeespiegel stijgt, maar dat 
we hierdoor vaker te maken gaan krijgen met 
extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij, 
storm, of een combinatie daarvan. De zeespiegel 
is het basisniveau, nu dat omhoog gaat neemt 
de kans op overstromingen toe. En dat terwijl 
de meeste mensen op aarde in kustgebieden 
wonen.
Ik heb meegewerkt aan een onderzoek van  
de universiteit van Florida, waaruit blijkt dat 
wereldwijd veel kusten na het jaar 2050 tot 
vijftig keer vaker met extreem hoog water te 
maken krijgen. Dat gaat ook in Nederland 
spelen. De Oosterscheldekering gaat nu één 
keer per jaar dicht. Als dat vijftig keer zo vaak 
wordt, zit je op één keer per week.”

Iets anders dan: kunnen we in 2100 nog 
wadlopen?
“Ha, ja, dat is inderdaad iets heel anders. De 
Waddenzee is een zichzelf onderhoudend  
systeem, dat goed met zeespiegelvariaties kan 
omgaan. De Waddenzee groeit gewoon met de 
zeespiegelstijging mee – zolang er maar genoeg 
zand wordt aangevoerd. Maar er komt een 
moment dat bodemdaling en zeespiegelstijging 
tezamen zo snel gaan dat de zandaanvoer het 
niet meer bij kan houden. Volgens modellen 
ligt die grens bij een zeespiegelstijging rond 
de zeven millimeter per jaar, op sommige 
plekken tenminste. Bij het meest ongunstige 
IPCC-scenario voor de opwarming van de 
aarde zal in het jaar 2100 naar schatting zo’n 
38 procent van de Waddenzee ‘verdronken’ 
zijn.”

Hoe zien je werkdagen er uit?
“Momenteel heb ik het vooral druk met het 
IPCC-rapport. Daarnaast heb ik twee promo-
vendi onder mijn hoede, Tim Hermans en 
Carolina Camargo. Tim werkt aan hoge reso-
lutie modellen voor de berekening van zee-

Aimée Slangen studeerde Bodem Water en 
Atmosfeer aan de WUR in Wageningen, met 
als specialisatie meteorologie en klimaat. 
Daarna deed ze promotieonderzoek aan 
regionale zeespiegelmodellering bij het 
Institute for Marine and Atmospheric research 
Utrecht (IMAU), was drie jaar postdoc onder- 
zoeker bij de Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO)  
in Tasmanië, en deed in Engeland nog een 
eenjarige klus voor het IMAU.

Sinds januari 2017 werkt ze bij het NIOZ als 
zogenoemd tenure track onderzoeker, een 
loopbaantraject voor wetenschappelijke mede- 
werkers waarin onderzoekers binnen een 
bepaalde tijd bewijzen geschikt te zijn voor 
een plek in de vaste wetenschappelijke staf.
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spiegelvariaties in Noordwest-Europa. Wereld-
wijde klimaatmodellen werken vaak met een 
resolutie van honderd bij honderd kilometer 
– dan bestaat Nederland dus uit ongeveer zes 
gridcellen. Daar heb je niet zoveel aan als je 
naar regionale variaties wilt kijken. Tim werkt 
nu aan een model met een resolutie van zeven 
bij zeven kilometer.
Carolina vergelijkt de gemeten zeespiegelstij-
ging met de berekende zeespiegelstijging die 
je krijgt als je alle processen die een rol spelen 
samenvoegt. Daar zit op dit moment nog een 
discrepantie tussen, we zien minder stijging 
dan we zouden verwachten. Maar waar ligt dat 
aan? Zijn de metingen toch niet nauwkeurig 
genoeg? Of kloppen de aannames waarop we 
de berekeningen baseren niet helemaal? Het is 
een puzzel waarvan stukken ontbreken. Haar 
onderzoek is een voortzetting van het werk 
dat ik als postdoc onderzoeker heb gedaan.”

Hoe word je zeespiegelexpert? Droom je 
daarvan, als kind?
“Nee, ik niet tenminste. Ik had altijd belang-
stelling voor wat er om me heen gebeurde en 

ben er in de loop der tijd ingerold. In Wage-
ningen ben ik Bodem Water en Atmosfeer gaan 
studeren, omdat dat lekker breed en veelzijdig 
was. We gingen op de fiets op excursie in de 
omgeving, en keken naar landschappen, maar 
ook naar de wolken. Ik heb zelfs nog als weer-
vrouw bij het KNMI gesolliciteerd! Of ik het 
zou zijn geworden weet ik niet, want er kwam 
iets voorbij dat me leuker leek en ik heb de 
sollicitatieprocedure afgebroken.”

Vorig jaar ben je moeder geworden. Maak 
je je wel eens zorgen over de opwarmende 
wereld waarin je kind moet opgroeien?
“In elk geval denk ik dat ik mijn steentje bij-
draag aan een oplossing, door onderzoek te 
doen en aan IPCC-rapporten mee te schrijven. 
Anderen zullen met de resultaten beleid moe-
ten maken. En ja, ik denk dat we ons moeten 
realiseren dat er een probleem is, maar ik lig 
er niet wakker van of zo.
In Nederland is de kustbescherming prima op 
orde. Wel zullen we keuzes moeten gaan maken, 
want terwijl het zeeniveau stijgt, zakt het 
land omlaag. Willen we straks in een badkuip 

wonen? Of moeten we verhuizen? Het econo-
mische hart van Nederland ligt ook nog eens 
in een van de kwetsbaarste delen van het land.”

Heb je veel last van zelfbenoemde  
klimaatsceptici, die mailen dat je  
onnodige paniek zaait?
“Vrijwel nooit. Ik ben geen bekende weten-
schapper, en ben tot nu toe onder de radar 
gebleven. Ik houd er wel rekening mee dat dit 
kan veranderen als het nieuwe IPCC rapport 
uitkomt, en ik er wellicht hier en daar iets over 
moet gaan vertellen. Ik heb wel eens eerder 
meegeschreven, maar niet als een van de 
hoofdauteurs. We gaan het zien…”

Marlies ter Voorde

Blog Aimée Slangen:
aimeeslangen.blogspot.com
Twitter Aimée Slangen:
@AimeeSlangen
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Wat voor gegevens? / Het WSM project, geïnitieerd in 1973,  
is een verzameling van metingen van de oriëntatie van SHmax in de 
aardkorst. De gegevens zijn afkomstig van aardbevingen, geofysische 
boorgegevens (bijvoorbeeld door boring geïnduceerde minibreuken) en 
geologische meetgegevens (bijvoorbeeld ‘fault slip’ analyse).  
De gegevens worden verzameld in samenwerking met universiteiten, 
overheden en de industrie. Elke meting die in de database wordt 
geregistreerd krijgt een kwaliteitslabel voor de juistheid van de oriëntatie, 
het type meeting en het stressregime waarin de meting is gedaan. 

Waarvoor? / Een spanningstoestand kan enkel indirect worden 
gemeten, onder andere vanuit waarnemingen van deformatie.  
De huidige WSM-dataset kan worden gebruikt om de oriëntatie  
van SHmax in een bepaalde regio te bepalen. Dit is van belang voor 
ondergrondse projecten, zoals geothermie, olie- en gaswinning en 
opslag van radioactief afval of gas, om de richting en waarschijnlijk-
heid van potentiële geïnduceerde trillingen in kaart te brengen en  
een risicoanalyse toe te passen.

Welke data is beschikbaar? / De WSM-data kan kosteloos  
en naar eigen inzicht worden gebruikt. Vanuit de database is het een-
voudig om hoge resolutie kaarten te exporteren van de stress data-

punten van de hele wereld (zie figuur) of van deelgebieden. De tool 
CASMO (Create A Stress Map Online) is sinds 1998 te gebruiken 
voor het downloaden van een kaart naar eigen inzicht. Gedetailleerde 
beschrijving van de verschillende stressindicatoren, de ranking van 
gegevens en het tektonisch regime is beschreven op de website en  
in diverse documenten.

Extra informatie / In 2009 heeft het WMS project een vlucht  
genomen onder de leiding van prof. Oliver Heidbach aan het Helmholtz 
Centre in Potsdam, GFZ German Research Centre of Geosciences. 
Sinds die tijd zijn er meer dan 22 duizend extra waarnemingen aan  
de database toegevoegd. Vervolgonderzoek in Potsdam richt zich  
op het herkennen en definiëren van ‘drilling hazards’ met behulp van  
4D numerieke geo-mechanische modellen. In deze modellen wordt 
met name aandacht besteed aan de grootte van de stress en waarde 
van poriëndruk. Door zulk onderzoek kan de WSM-database in de 
toekomst een meer kwantitatieve toepassing krijgen in plaats van 
enkel een kwalitatieve zoals nu.

Wenche Asyee

The World Stress Map 2016 geeft een overzicht van de stress in de bovenste veertig kilometer van de aardkorst gebaseerd op  
de WSM-database (2016 release). De lijnen geven de oriëntatie van de maximale horizontale stress (SHmax) aan van verschillende 
stress indicatoren, elk met een ander symbool; de lengte van de lijn is proportioneel aan de kwaliteit van de data. Er zijn 20,757 
metingen met een A-C kwaliteit indicatie volgens het WSM-schema. De kleuren van de symbolen zijn indicatief voor het 
tektonische stress regime; rood voor ‘normal faulting’ (NF), groen voor ‘strike-slip’ (SS), blauw voor ‘thrust faulting’ (TF) en zwart 
voor onbekend (U). Aardplaat grenzen zijn zichtbaar als grijze lijnen. 
World Stress Map: Heidbach, Oliver; Rajabi, Mojtaba; Reiter, Karsten; Ziegler, Moritz; WSM Team (2016): World Stress Map Database Release 
2016. GFZ Data Services, doi:10.5880/WSM.2016.001.

Het World Stress Map Project (WSM) is een publieke database met  
inmiddels ruim 40.000 stress metingen van over de hele planeet.
www.world-stress-map.org
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. onderzoek

       Geologische ontsluitingen  
                vastleggen in 3D 
Geologische ontsluitingen bieden een unieke en rechtstreekse inkijk in de 
ondergrond en leveren daardoor een schat aan geologische informatie. 
Vroeger werden ontsluitingen met pen en papier vastgelegd, later werd 
deze methode grotendeels vervangen door (digitale) fotografie. Sinds 
enkele jaren is Structure from Motion in opkomst, een snelle en relatief 
goedkope methode om ontsluitingen in 3D vast te leggen. Mogelijke 
toepassingen om met deze methode Nederlandse ontsluitingen digitaal 
vast te leggen vormen het afstudeeronderwerp van Reinder Reindersma  
bij het Masters programma Geographical Information Management  
and Applications (GIMA) van de Universiteit Utrecht.

Model van de nog operationele 
klei- en zandgroeve Hendrik in 
Brunssum. De lichter gekleurde 
zandlagen zijn rivierafzettingen 
(Stramproy Formatie). De 
ondergelegen, donkere kleilagen, 
zogeheten Brunsummer klei zijn 
afzettingen van de vroegere Rijn 
(Kiezeloöliet Formatie).

Data winning met drones



Structure from Motion is een fotogrammetri-
sche techniek om vanuit overlappende afbeel-
dingen een digitaal 3D beeld te maken van 
een gefotografeerd object. Een ontsluiting 
kan op deze wijze worden vastgelegd als een 
Digital Outcrop Model (DOM). Dit biedt enke-
le grote voordelen ten opzichte van het foto-
graferen in 2D. Zo kan de ontsluiting vanuit 
alle hoeken worden bekeken, er kunnen 
metingen worden verricht op fysiek onbereik-
bare plaatsen en nieuwe attributen kunnen 
worden gegenereerd door selecties te maken 
op bijvoorbeeld kleur en structuur. In het 
kader van een afstudeeronderzoek van de 
opleiding Geographical Information Manage-
ment and Applications (GIMA) van de Univer-
siteit Utrecht wordt in de komende maanden 
in samenwerking met de Geologische Dienst 
Nederland onderzoek gedaan naar de toepas-
singen van Structure from Motion voor het 
digitaal vastleggen van Nederlandse ontslui-
tingen.
Structure from Motion werkt het best met een 
serie van 2D afbeeldingen met een grote mate 
van overlap, die het te modelleren object 

gezamenlijk helemaal bedekken. De term 
‘Motion’ heeft dan ook betrekking op de 
beweging van de camera rondom het object, 
om het vanuit een zo groot mogelijk aantal 
hoeken te fotograferen. De techniek werkt 
volgens hetzelfde principe als de  stereoscopi-
sche fotogrammetrie, namelijk dat uit een 
serie overlappende afbeeldingen een 3D struc-
tuur kan worden bepaald. 

 Relatieve coördinaten /  Het grote 
verschil met de traditionele fotogrammetrie is 
echter dat bij Structure from Motion tegelijker-
tijd ook automatisch de positie en oriëntatie 
van de camera worden berekend, zodat men 
de afbeeldingen niet vooraf hoeft te georefe-
reren in een bestaand coördinaatsysteem. Het 
initiële model wordt berekend in een relatief 
coördinaatsysteem en kan in de meeste geval-
len daarna eenvoudig worden getransformeerd 
naar een absoluut coördinaatsysteem (b.v. RD/
NAP), door gebruik te maken van een relatief 
klein aantal ground control points. Deze pun-
ten hebben bekende absolute coördinaten, die 
vooraf kunnen worden ingemeten met GPS. 
De eerste stap bij Structure from Motion is 
het automatisch detecteren van geschikte tie-
points: herkenbare punten die op meerdere 
foto’s kunnen worden geïdentificeerd, onaf-
hankelijk van de schaal of oriëntatie van de 
afbeelding. Het aantal tie-points dat gevon-
den kan worden is daarbij met name afhanke-
lijk van de zichtbare textuurverschillen van 
het gefotografeerde object en de resolutie van 
de afbeeldingen. De tie-points worden vastge-
legd als een puntenwolk, wat het startpunt 
vormt voor het maken van een fotorealistisch 
beeld van de ontsluiting (zie kader).

 Drones /  De focus van het onderzoek ligt 
voornamelijk op het bepalen van de meest 
geschikte technieken om data te verzamelen 
in het veld om tot een protocol te komen  
voor het systematisch digitaal vastleggen van 
Nederlandse ontsluitingen. De meeste daarvan 
bestaan uit losse sedimenten, zoals zand, klei, 
grind en veen en kunnen over het algemeen 
het beste worden bezichtigd in actieve groeves 
en tijdens infrastructurele werken in de 

ondergrond. Dit betekent helaas ook dat de 
mooiste en meest waardevolle ontsluitingen 
vaak maar zeer kort te bezichtigen zijn, varië-
rend van dagen tot soms maar enkele uren. 
Het is dus uitermate belangrijk om snel en 
efficiënt te werk te kunnen gaan als er zich 
een mogelijkheid voordoet om een ontsluiting 
te bezoeken, maar uiteraard wel met oog voor 
voldoende nauwkeurigheid en detail. 
Er wordt met name geëxperimenteerd met 
het gebruik van drones of UAVs (unmanned 
aerial vehicles), die de laatste jaren in snel 
tempo beter, kleiner en goedkoper zijn gewor-
den. Het grootste voordeel van het gebruik 
van een drone is de mogelijkheid om foto’s  
te nemen vanaf fysiek onbereikbare plaatsen. 
Veel ontsluitingen zijn namelijk te gevaarlijk 
om te betreden, staan onder water of zijn te 
hoog of te laag om overal dichtbij te komen. 
Met een drone kan ook in zeer korte tijd een 
vrij groot gebied worden ingevlogen, vooral als 
dit gebeurt in combinatie met video-opnames 
in plaats van losse foto’s. Bij het filmen met 
een 4K resolutie zijn de losse frames uit de 
video over het algemeen van voldoende kwali-
teit om te dienen als input voor Structure 
from Motion. Ook is de dekkingsgraad van een 
ontsluiting beter gewaarborgd door continu te 
filmen tijdens de vlucht. De eerste resultaten 

Reinder Reindersma op veldwerk met een drone. Met een 
drone kan in zeer korte tijd een vrij groot gebied digitaal 
worden vastgelegd, vooral in combinatie met video-opnames.

Het grootste voordeel van 
het gebruik van een drone 
is de mogelijkheid om foto’s 
te nemen vanaf fysiek 
onbereikbare plaatsen
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van het onderzoek tonen dat met name drones 
een handig middel te zijn om overzicht te  
creëren in grotere groeves, zoals dat bijvoor-
beeld voor de groeve Hoher Stall bij Venlo is 
gedaan (zie coverfoto Geo.brief).
Door op grotere hoogte systematisch over het 
gebied te vliegen is er een overzichtsmodel 
gemaakt op een lagere resolutie, waardoor de 
grotere structuren in verschillende delen van 
de groeve eenvoudig met elkaar in verband 
kunnen worden gebracht. De geologisch meest 
interessante gebieden zijn daarna met een 
groter detailniveau gefotografeerd en verwerkt 
tot losse detailmodellen. De detailmodellen 
zijn van voldoende kwaliteit om een goede 
indruk te krijgen van de hoofdlithologie, zodat 
klei-, zand- en grindlagen goed van elkaar te 
onderscheiden zijn.  Door de afzonderlijke 
modellen nauwkeurig te georefereren kan de 
onderlinge relatie tussen de modellen worden 
gevisualiseerd binnen een GIS.
De toepassingen van de combinatie van Struc-
ture from Motion, drones en Digital Outcrop 
Models lijken eindeloos. Ontsluitingen kunnen 
snel, efficiënt en relatief goedkoop systema-
tisch worden vastgelegd en gearchiveerd voor 
toekomstig gebruik. De modellen kunnen op 
veel verschillende manieren worden ingezet: 
als demonstratiemateriaal bij presentaties, 
als voorbeelden in het geologisch onderwijs, 
bij planningsoverleg voorafgaand een groeve-
bezoek of om te discussiëren over geologische 
interpretaties met collega’s. Laaggrenzen kun- 
nen eenvoudig in 3D worden gedigitaliseerd 
en kunnen dienen als controle van de huidige 
geologische ondergrondmodellen of als input 
voor de nieuwe generatie modellen.. Er kan 
worden gemodelleerd in tijd (4D), door dezelfde 
ontsluiting op verschillende tijdstippen vast 
te leggen en veranderingen te analyseren.  
Of gewoon om die ene prachtige geologische 
ontsluiting nog eens virtueel te bezoeken, 
zelfs als het origineel al lang niet meer bestaat.

Reinder Reindersma
Reinder.Reindersma@tno.nl

Voorbeelden 3D modellen online:  
https://sketchfab.com/reindersma

Boven: De posities van de gevonden tie-points in de relatieve 3D-ruimte worden berekend en vastgelegd als 
puntenwolk.
Midden: Na een inspectie van de resultaten op mogelijke fouten wordt de initiële puntenwolk verfijnd, waarna 
er uit de puntenwolk een getrianguleerd 3D vlak kan worden berekend.
Onder: In de laatste stap worden de originele foto’s samengevoegd tot één grote afbeelding die over het 3D 
vlak kan worden gedrapeerd, zodat er uiteindelijk een fotorealistisch beeld van de ontsluiting ontstaat.
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Er waren destijds maar weinig geologen, en 
bodemkunde verkeerde in een zeer pril stadium. 
De uiteindelijke kaart berust daarom op waar- 
nemingen door belanghebbenden, geïntegreerd 
door een geboeide en begaafde medicus. 
Gozewinus Acker Stratingh (1804-1876), arts te 
Groningen, was reeds als student in de onder-
grond en in bodemvondsten geïnteresseerd.
Geologisch veldwerk is niet goedkoop – en wie 
zou dat kunnen betalen in armzalige tijden? 
Men begon met een compilatie uit de rapporten, 
in 1825 door dorpsschoolmeesters in opdracht 
uitgebracht. De bodemgesteldheid was daarin 
een van de vele vraagpunten. De uitkomst, een 
manuscriptkaart van Grimmius, was pover.  
In 1829 stuurde de karteercommissie derhalve 
deelkaartjes, geknipt uit de provinciekaart 
gedrukt in 1778, naar contactpersonen op.  
De respons hierop was schraal, aangezien de 
halve eeuw oude, onnauwkeurige kaart niet 
op kartering was berekend. In 1830 kreeg, 
mede hierom, het kadaster de opdracht van 
de provincie een nieuwe topografische kaart 
samen te stellen, op grond van hun actuele 
en betrouwbare gegevens. Deze kaart, op 
schaal 1: 50.000, kwam in 1833 gereed.

. boek

De atlas van Acker Stratingh • Reinder Reinders • 
2019 • Barkhuis, Eelde • 312 pp., circa 150 afb. & 
130 kaarten • ISBN 978-94-92444-88-2 • €49,95

Historisch-geologische  
atlas van Groningen

De Republiek der Nederlanden was een handelsnatie die na 1795 uitdoofde. Berooid en 
onwennig moest het Koninkrijk, dat nog wel kon steunen op een renderende agrarische sector, 
in 1815 weer op gang komen. Bodembeheer werd een voorname zaak. Het hoeft niet te 
verwonderen dat in Groningen, vooruitstrevende boerenprovincie bij uitstek, behoefte 
ontstond aan een grondsoorten k aart. Dit resulteerde in een geologische kaart – een 
pionierende prestatie en het onderwerp van een uitgebreide studie van oud-hoogleraar 
archeologie Reinder Reinders.

 Mozaïek van veldkaartjes /  Ook van 
de kersverse gedrukte kaart werd een blad in 
57 stukken geknipt. Nu kregen alle Groninger 
burgemeesters van de gouverneur, de baron 
Rengers, opdracht om hierop de bodemgesteld-
heid van hun gemeenten in te (laten) vullen. 
Kennelijk werd die opgave van maatschappe-
lijk belang geacht. Een van die gerapporteerde 
manuscriptkaartjes, dat van de stad Groningen, 
is hierbij gereproduceerd. We zien dat de stad 
werd gebouwd op het noordelijk uiteinde van 
een keileemrug, die kustwaarts uitsteekt in 
holocene lagunaire kleien, en landwaarts door 
venige gronden wordt omzoomd.
Dit mozaïek van veldkaartjes op topografisch 
betrouwbare ondergrond werd, met aanvul-
lingen door Acker Stratingh, geïntegreerd tot 
de eerste geologische provinciekaart in Neder-
land – een prestatie van formaat. De kaart biedt 
vele boeiende gegevens. Zo was Zuidoost- 
Groningen nog grotendeels overdekt door een 
tot zes meter dikke veenlaag. Het zure grond-
water zeeg in de zandgrond, loste daaruit ijzer- 
oxiden op en welde op langs de oevers van 
beekdalen ter plaatse, waarin massaal ijzeroer 
werd afgezet. We zien dan ook een zoom van 



“bronnige gronden” ingekleurd langs de Mussel- 
en Ruiten-Aa, het Poggediep en de Oude Aa te 
Veendam. Een verdwenen geologische situatie: 
de venen werden afgeturfd, het ijzeroer opge-
graven en uitgesmolten.

 Tijdgrens in legenda /  Naar de eisen 
van de tijd deelde Acker Stratingh de gronden 
op in Diluvie (= Pleistoceen) en Alluvie (= Holo- 
ceen). Die belangrijke tijdgrens in de legenda 
maakte zijn werk tot een echt geologische 
kaart. Op het blad zien we echter geen scherp 
afgetekende grens tussen afzettingen uit deze 
tijdvakken. Mogelijk was Stratingh niet zeker 
over het verloop van die grenslijn, vanwege 
zijn heterogene bronnen. Ongetwijfeld is het 
mankeren van andere afgetekende grenzen 
vooral het gevolg van de snelle wisselingen 
binnen dagzomende laagpaketten. Van oranje-
rood (zand met grauwe leem), vervloeit de kaart 
via lichtoranje (zand met leem en stenen) naar 
geel (gewone zandgrond). We kunnen hierin 
respectievelijk potkleiformaties, keileem met 
fluvioglaciaal zand en Peelo-zanden alsmede 
dekzanden herkennen. De kaartenmakers van 
1837 waren overigens juist trots op hun met 
opzet vaag gehouden kaartbeeld.
Het probleem van de subjectieve afgrenzingen 
als gevolg van de 57 karteerders in één provin-
cie werd reeds spoedig ingezien. De agronoom 
Dijkema verkende voor zijn grondsoortenkaart 
(1851) de provincie opnieuw, en op eigen houtje. 
Maar hij bracht geen nieuwe geologische kaart 
uit, zijn karteereenheid “moeras” wijst dat al 
aan. Alle later gepubliceerde geologische en 
bodemkundige kaarten van Groningen worden 
door Reinders besproken en (deels) afgebeeld.

 Aardbevingsproblematiek /  Het 
fraai uitgegeven boek gaat vergezeld van een 
losse replica van de kaart van Acker Stratingh,  
en is ruim voorzien van toelichting en illustra-
ties. Reinders’ degelijke onderzoek en soepele 
schrijfstijl maken dit boek voor Groningers en 
voor belangstellenden in de wording van de 
Nederlandse kwartairgeologie tot een aanwinst. 
Terecht ondersteunde het KNGMG de uitgave. 
Onze secretaris, dr. Jan Stafleu, gaf tijdens  
de presentatie een overzicht van de actuele 

Manuscriptkaartje van de stad Groningen. Zichtbaar is hoe de stad werd gebouwd op het noordelijk 
uiteinde van een keileemrug, die landwaarts door venige gronden wordt omzoomd.

informatievoorziening inzake de Groninger 
geologie. Helaas staat die zeer in de belang-
stelling, gezien de aardbevingsproblematiek. 
Maar de finesses van de oudere Pleistocene 
afzettingen in Groningen, met de variaties  
in laat-Pliocene/oud-Kwartaire zand- en grind-
gronden, alsmede de moeilijk begrijpbare 
extreme insnijdingen binnen de Peelo-formatie 

zijn ook uitdagingen voor toekomstig onder-
zoek. Hoe de huidige kennis van het Groninger 
oppervlak tot stand kwam, is nu op prettige 
en erudiete wijze door Reinders vastgelegd.

Bert Boekschoten
g.j.boekschoten@vu.nl
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Ongeveer 36°38’56” N en 24°19’57” O
Het eiland Milos behoort, net zoals het meer bekende eiland Santorini, 
tot de actieve Griekse vulkanische eilandenboog, die gerelateerd  
is aan de noordwaartse subductie van de Afrikaanse tektonische 
plaat onder de (door rifting verdunde) Egeïsche continentale korst. 
De pre-vulkanische kern van Milos bestaat uit (hoog)metamorfe 
gesteenten, lokaal bedekt door dunne Miocene tot Onder Pliocene 
ondiep mariene sedimenten. Hierop ligt een minstens 700 meter dik 
pakket van vulkanische afzettingen van Laat Pliocene tot Pleistocene 
ouderdom (ca. 3 – 0,1 miljoen jaar oud), die een goed inzicht geven 
in de complexe eruptie-sequentie van deze kalk-alkalische vulkaan.

De vulkanieten van Milos bestaan van onder naar boven uit (a) licht-
gekleurde submariene pyroklastische lagen met dunne lavas, die 
worden gevolgd door vrijwel uitsluitend subaerische afzettingen, 
bestaande uit (b) meerdere vulkanische domes en de daaraan gerela-
teerde andesitische en dacitische lavas en tuffieten, (c) lava domes 
en continentale pyroklastische sedimenten met obsidiaan, en  
(d) een pakket van rhyolitische vulkanieten, phreato-magmatische 
afzettingen en lahars.

Bijgaande foto, genomen vanaf een boot langs de meer dan veertig 
meter hoge klifkust van Kleftiko in het uiterste zuidwesten van het 
eiland, toont de typelokatie van de ruim 120 meter dikke opeenvolging 
van lichtgekleurde submariene afzettingen in het onderste deel van 
de vulkanische serie van Milos. Goed gelaagde, en soms gegradeerde, 
pyroklastische lagen met variabele samenstelling wisselen af met 
fijnkorrelige (puimsteen) breccies en tuffen. Op ongeveer eenderde 
hoogte van het linker klif is een mega-slump niveau aanwezig; de 
fluïdisatie van deze laag hangt mogelijk samen met de synsedimen-
taire rekbreuken die zichtbaar zijn in de lagen eronder, die wijzen 
op actieve deformatie tijdens de afzetting van dit pakket.

De hoge warmtegradiënt in het centrale deel van Milos (soms meer 
dan vier graden Celsius per tien meter) was reeds in de oudheid bekend, 
want er zijn vele fumarolen (tot 100 graden Celsius) en warmwater-
bronnen. In 1985 is hier met VN-subsidies een geothermaal proef-
project opgezet, maar dit was geen succes door de sterke corrosie  
en verstopping van de (boor)pijpen in verband met de hoge saliniteit 
van het opgepompte grondwater. Economisch gezien zijn de grote 
voorkomens van onder meer  bentoniet, perliet, bariet en zwavel  
op het eiland van veel groter belang – deze worden reeds 3000 jaar 
ontgonnen in groeves en ondiepe mijngangen. Het Mining Museum 
in het stadje Adamas geeft een mooi overzicht van de geologie, 
mineralogie en mijnbouw op Milos, en heeft een uitgebreide  
collectie van obsidiaan voorwerpen uit het Neolithicum.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com
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Vulkanische afzettingen
                                                     Milos, Griekenland
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Opening
De voorzitter van het hoofdbestuur Lucia van 
Geuns opent de vergadering om 16.00 uur en 
heet de 17 aanwezige leden hartelijk welkom. 
Naast Lucia zijn van het hoofdbestuur Jan Stafleu 
(secretaris), Gideon Lopes Cardozo (penning-
meester), Marc Hijma, Femke Vossepoel en 
Harm Jan Pierik (alle drie algemeen bestuurslid) 
aanwezig.

Vaststelling agenda
De voorgestelde agenda is eerder gepubliceerd 
in Geo.brief 2019-2.

Ingekomen en uitgegane stukken
Behoudens enkele afmeldingen zijn er voor 
deze vergadering geen bijzondere stukken.

Verslag jaarvergadering 16 mei 2018
Een verslag van de vorige jaarvergadering 
gehouden op 16 mei 2018 is verschenen in 
Geo.brief 2018-5. Het verslag wordt door  
de vergadering goedgekeurd.

Jaarverslag 2018 en vooruitblik 2019
Het jaarverslag is gepubliceerd in Geo.brief 
2019-2. De voorzitter blikt terug op een actief 
jaar met veel activiteiten en geeft daarvan een 
samenvatting.
Vanaf 1 januari 2019 is NJG open access.  
De eerste artikelen die in deze vorm zijn uit - 
ge komen staan inmiddels op de website van  
Cambridge University Press. We zullen de leden 

Bob Hoogendoorn nieuwe 
voorzitter KNGMG  / Inmiddels heb-
ben we Bob Hoogendoorn bereid gevonden 
om Lucia als voorzitter op te volgen. Bob is 
werkzaam bij Deltares, sinds juli als hoofd van 
de afdeling Applied Morphology bij de unit 
Zee- en Kustsystemen. Bob startte zijn carrière 
bij Deltares in 2010 als afdelingshoofd van 
Toegepaste Geologie en Geofysica bij de unit 
Bodem- en Grondwatersystemen.  
Na zeven jaar was hij toe aan een nieuwe 
uitdaging. De afgelopen tweeëneenhalf jaar 

zette hij zich in voor uiteenlopende projecten 
en programma’s waarbij het verbinden van 
maatschappelijke opgaven, zoals klimaatver-
andering, circulariteit en de energietransitie, 
centraal stonden.

Bob studeerde Fysische Geografie aan de  
Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd 
op de effecten van ver anderingen van de zee-
spiegel en sedimenttoevoer op delta’s bij de 
vak-groep Toegepaste Geologie, TU Delft.  
Na een jaar postdoc ging hij vijf jaar aan de 

slag als universitair docent bij de vakgroep 
Geo-Engineering van de TU Delft.

Bob is getrouwd en heeft drie dochters.  
In zijn vrije speelt hij rugby in de winter.  
In de zomer traint hij voor de kwart triatlon in 
het pittoreske Beesd, zodat hij zijn andere  
liefhebberij – koken – in goede gezondheid 
kan volhouden.

Verslag Jaarvergadering KNGMG 15 mei 2019, KIVI, Den Haag
via de digitale nieuwsbrief op de hoogte brengen 
van nieuw verschenen artikelen (voor de eerste 
paar artikelen is dat inmiddels gebeurd). Reguliere 
artikelen zullen niet langer op papier verschijnen. 
Voor special issues blijft de mogelijkheid om 
gedrukte exemplaren uit te brengen wel bestaan. 
De Geo.brief blijft op papier (en voor leden ook 
als PDF via de KNGMG-website) beschikbaar.
Op 4 oktober zal het KNGMG een zeespiegel-
symposium met daaraan gekoppeld de jaarlijkse 
Staringlezing organiseren.

Financieel Jaarverslag 2018
Het financieel boekjaar 2018 is afgesloten met 
een positief saldo van € 1.632,–; voor het boek-
jaar 2019 is een sluitende begroting opgesteld. 
De inkomsten bestaan uit contributies (waarvan 
98% geïnd), sponsorbijdragen, dividend uit ons 
aandelenpakket en de opbrengsten van het  
succesvolle Groningensymposium. De grootste  
uitgaven zijn voor de twee publicaties, Geo.brief 
en NJG. Andere uitgaven betreffen de over het 
algemeen goed gesponsorde activiteiten, de 
website en de administratie. Een uitgebreid 
financieel jaarverslag is gepubliceerd in  
Geo.brief 2019-3.
Het KNGMG dankt de sponsoren van specifieke 
evenementen, TNO (Staringlezing, Jelgersma-
prijs), VU (Kringendag Planetaire Geologie) en 
Shell (Escherprijs) en de begunstigers, EBN, NAM, 
TNO, Total E&P Nederland en Wintershall voor 
hun bijdragen. Verder bedanken we TNO voor 
het beschikbaar stellen van werktijd voor de 

secretaris van het hoofdbestuur en de hoofd-
redacteur van de Geo.Brief, en EBN voor verga-
derruimte. Tot slot zijn we NWO erkentelijk voor 
de jaarlijkse bijdrage aan de Geo.brief.

Verslag van de kascommissie en decharge 
van het hoofdbestuur
De kascommissie wordt dit jaar wederom 
gevormd door Jan Smit en Anco Lankreijer.  
Zij konden helaas niet op de vergadering aan-
wezig zijn. De penningmeester leest daarom de 
schriftelijke verklaring voor waarin de commissie 
aangeeft dat de boeken zeer duidelijk en over-
zichtelijk zijn en dat ze voorstellen het bestuur 
decharge te verlenen. De kascommissie had  
weinig vragen die naar tevredenheid zijn beant-
woord.
De begroting voor 2019 wordt door de ver-
gadering goedgekeurd en het bestuur wordt 
door de vergadering gedechargeerd voor de 
boekhouding over 2018. Het hoofdbestuur stelt 
de werkzaamheden van de kascommissie zeer 
op prijs. Beide leden hebben aangegeven hun 
werk ook volgend jaar te willen voortzetten.

Bestuurswisselingen
In 2018 hebben we afscheid genomen van  
twee bestuursleden: Hemmo Abels en Marten 
ter Borgh. Femke Vossepoel en Harm Jan  
Pierik zijn als algemeen bestuurslid tot het 
bestuur toegetreden. Om persoonlijke redenen 
moet Harm Jan zijn werkzaamheden echter 
weer neerleggen en daarom nemen we op  

De nieuw aangetreden voorzitter 
Bob Hoogendoorn (Deltares)
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de ver gadering afscheid van hem. Hij wordt  
opgevolgd door Kay Koster (TNO – Geologische 
Dienst Nederland). Kay zal vanaf mei 2020 de 
taak van secretaris van Jan Stafleu overnemen.
Voor onze voorzitter Lucia van Geuns zit de  
termijn van zes jaar erop. Het bestuur is hard  
op zoek naar een opvolger, maar heeft deze nog 
niet gevonden. De vergadering stemt daarom bij 
acclamatie in met het voorstel van het bestuur 
om Lucia aan te laten blijven tot een opvolger 
gevonden is. Tot slot zijn er bloemen voor Els 
Ufkes die wederom een jaar met niet aflatende 
energie het secretariaat heeft bestierd.

Toekomst KNGMG
In 2015 is door een commissie onder leiding van 
Peter de Ruiter een toekomstvisie opgesteld. In de 
afgelopen jaren hebben we een aantal van de 
voorgestelde maatregelen doorgevoerd (o.a.  
de vernieuwde website, de digitale nieuwsbrief, 
gedifferentieerde contributies, en de Kringen-
dagen en andere symposia). Hoe gaan we nu  
verder? Het bestuur ziet een verschuiving van de 
focus naar de wereld van de nieuwe energie-
bronnen en zoekt naar mogelijkheden om 
zzp’ers en studenten te laten aansluiten. In het 
licht daarvan stelt Marc van Nes voor om de deel-
name aan de EFG-projecten opnieuw te bezien: 
we kunnen hier meer uithalen en er komt een 
aantal ‘groene’ projecten aan. Ook zouden we 
symposia door de EFG officieel kunnen laten cer-
tificeren zodat deelname aantrekkelijker wordt. 
Aafke Bouma stelt voor om de banden met de 
buitenlandse verenigingen aan te halen en  
ervaringen uit te wisselen.

Rondvraag
Jan Oele spreekt zijn waardering uit voor een 
zeer goed bestuursjaar. Theo te Winkel heeft 
een droevige mededeling over de ernstig zieke 
Wim van den Bosch. Wim is helaas op de dag 
na de jaarvergadering overleden.

Sluiting
Kort na 17.00 sluit de voorzitter de vergadering.

Jan Stafleu
secretaris 

Als een laaggelegen delta heeft Nederland zich 
voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van 
zeespiegelstijging, bodemdaling, klimaatveran-
dering en de toenemende menselijke druk. Het  
programma Living labs in the Dutch delta draagt 
hieraan bij door kennisontwikkeling via een 
gezamenlijke inspanning van onderzoekers, 
overheid en private sector.
Uitgangspunt voor de projecten is het gebruik 
maken van sedimenten en natuurlijke dynamiek 
ter verbetering van overstromingsveiligheid en 
ruimtelijke kwaliteit. De fysieke locaties dienen als 
een Living Lab waar onderzoekers van universi-
teiten, hogescholen en toegepaste kennisinstel-
lingen samenwerken met bedrijven en overheids-
instanties op het grensvlak van geowetenschap-
pen, ecologie en de gerelateerde sociale en 
economische aspecten. Bij de vier gehonoreerde 
projecten zijn tien verschillende kennisinstellingen 
en 26 publieke en private partners betrokken.

C-SCAPE: Zandige klimaatadaptatie maat-
regelen voor duurzame kustontwikkeling
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof, 
Technische Universiteit Delft
Zandsuppleties op de kust zijn onmisbaar als 
natuurlijke maatregel tegen overstromingen. 
Tegelijkertijd bieden ze unieke kansen voor 
natuur en maatschappij. Een Living Lab wordt 
ingericht rond twee recente, grootschalige kust-
versterkingsprojecten (Zandmotor, Hondsbos-
sche Duinen). Op deze unieke locaties verrijken 
we bestaande meetreeksen met aanvullende 
metingen die inzicht geven in de morfologische, 
ecologische en socio-economische effecten van 
grootschalige suppleties. 

De Hedwige-Prosperpolder als experiment 
voor toekomstig kustbeheer in Nederland
Hoofdaanvrager: Prof. dr. P.M.J. Herman,  
Technische Universiteit Delft
De Hedwige-Prosperpolder wordt ontpolderd 
voor natuurbehoud, wat een mogelijkheid biedt 
om veel te leren over innovatief kustbeheer. 

Schorren beschermen dijken tegen doorbraak, 
en bij een dijkdoorbraak beperken ze de 
omvang. Het verleggen van dijken om schorren 
te laten groeien, kan wellicht kustveiligheid ver-
hogen. In dit project onderzoeken wij technisch 
hoe schorren dijkbreuken beperken, hoe dijk-
verlegging schorontwikkeling kan bevorderen, 
en hoe dijken aan een begroeid voorland kun-
nen worden aangepast. 

Grenzen verleggen bij de Grensmaas
Hoofdaanvrager: Dr. A.P. Richter, Wageningen 
University & Research 
Het project Grensmaas, het grootste rivierver-
ruimingsproject van Nederland, hoopt om drie 
vliegen in een klap te slaan. De zand- en grind-
winning dragen bij aan (i) economische winst 
voor bedrijven, (ii) natuurontwikkeling en (iii)  
bescherming van omliggende dorpen tegen 
overstromingen. Echter, zullen deze plannen  
ook veerkracht tonen in een onzekere toekomst?  
Dit project analyseert hoe de Grensmaas en  
vergelijkbare projecten met ecologische, sociale 
en economische verrassingen omgaan.

ReAShore: Zorgen voor vitale zandige  
kustversterkingen
Hoofdaanvrager: Prof. dr. K.M. Wijnberg,  
Universiteit Twente
Grootschalige zandige kustversterkingen zoals 
de Zandmotor en de Hondsbossche Duinen 
combineren kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 
Dit project onderzoekt hoe deze twee doelen ook 
op lange termijn goed samengaan. We bestude-
ren de wederzijdse beïnvloeding van enerzijds 
gebruik en beheer van deze door de mens  
aangelegde kusten en anderzijds de natuurlijke 
landschapsvormende processen als zand-
transport, plantengroei en duinontwikkeling.

Bron: NWO

.nwo

Vier toekenningen Living labs in the Dutch delta
Binnen het NWO-onderzoeksprogramma Living labs in the Dutch delta gaan vier nieuwe onder-
zoeksprojecten van start. Deze projecten richten zich op grootschalige, op natuur-gebaseerde 
ingrepen in het kust- en rivierengebied: de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-
Prosperpolder en de Grensmaas. De projecten ontwikkelen kennis die bijdraagt aan de  
verbetering van de waterveiligheid en de veerkracht van het Nederlandse watersysteem. 
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 Ehringsdorfer travertijn /  De Duitse 
deelstaat Thüringen kent verschillende  
travertijn voorkomens, onder andere Holo-
cene travertijn bij Bad Langensalza en Pleis-
tocene travertijn bij Ehringsdorf, nu een 
buitenwijk van Weimar. In de oude groeves, 
waarvan een deel inmiddels een archeolo-
gisch openluchtmuseum is, zijn sinds de 
18e eeuw talrijke fossielen van gewervelde 
dieren gevonden, waaronder amfibieën, 
reptielen en zoogdieren zoals bizons, beren 
en olifanten. Ook zijn tussen de lagen kalk-
steen resten van Neanderthalers en diverse 
artefacten uitgegraven. De laatste komen 
overeen met vondsten uit het Weichselien 
en het Eemien. Andere fossielen duiden  
op afzetting van het onderste deel van de 
Ehringsdorfer travertijn in een tijdelijke 
warme periode gedurende het Saalien- 
glaciaal.

Al in de 18e eeuw was er sprake van traver-
tijnwinning voor de bouw. In 1823 nam 
Johann Wolfgang von Goethe’s zoon August 
een geologisch profiel op, dat de oude 
Goethe corrigeerde. Met de industrialisatie 
en ontwikkeling van de spoorwegen in  
de tweede helft van de 19e eeuw nam de 
winning in en rond Weimar sterk toe.  
Rond 1880 gebeurde dat ook in Ehringsdorf, 
nu omdat de groeves in Weimar zelf, en 
ook die in het stadsdeel Taubach, werden 
gesloten. Bouwstenen waren al snel niet 
meer het enige product: gebrande kalk  
en vulstoffen voor de farmaceutische en 
chocolade-industrie werden steeds belang-
rijker, zeker na 1945. Vanaf de jaren zestig 
was de productie gering, maar ook na  
de Wende is er nog steeds één groeve in 
gebruik, eigendom van de firma Traco.  
Toepassingen van deze travertijn zijn van-
zelfsprekend wijd verbreid in Weimar en 
omgeving. Gebruik van de travertijn uit 
Weimar in Nederland is vooralsnog niet 
bekend. 

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto’s: Timo G. Nijland

De historische groeve in Ehringsdorf, Duitsland.

Woonhuis in Ehringsdorf bekleed met travertijn.
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. excursie

De KNGMG Noord kring organiseerde in mei haar jaarlijkse geologische 
excursie die deze keer in het teken van het Carboon stond en net over 
de grens van Duitsland en België voerde. Wat van de excursie blijft 
hangen is niet alleen een vergeten geologisch, industrieel en politiek 
belang, maar ook grootschalige industriële vervuiling die, schijnbaar 
tegenstrijdig, toch heeft geleid tot beschermde natuur. 

Kool en zink  
    van het Carboon

Met zware metalen vervuilde dumps 
van slakken en as bij La Calamine. 
De Geul rivier bevindt zich links van 
de bosjes aan de linkerzijde, en is 
bezig de vervuilde dumps te eroderen. 
Foto: Jan Schreurs
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 Steenkool ‘aan de andere kant’ /  
Het verhaal van de succesvolle Sophia Jacoba mijn in 
Hückelhoven en de Beatrix mijn, net aan de andere 
kant van de grens in Nederland, die er nooit is 
gekomen. 

Al vroeg tijdens de ontginning van de kolen-
mijnen in Zuid-Limburg zagen mijnwerkers 
dat de koollagen in de diepte verdwenen langs 
de grote breuken die kolenvelden aan de 
noordkant begrensden. Zouden die niet ergens 
weer naar boven komen? Daarom werd er al 
in de 19e eeuw gezocht aan de noordkant van 
de Roer vallei. Daar ging de topografie weer 
omhoog en de simpele aanname was dat dan 
misschien de koollagen ook weer omhoog 

zouden komen. De onderliggende geologie en 
het belangrijke breuksysteem van de Roer 
Graben en Peel Horst waren toen nog volledig 
onbekend. In 1885 werd er steenkool aange-
boord in Hückelhoven in het zuidelijk ver-
lengde van de Peelhorst. Onder leiding van 
geoloog Willem van Waterschoot van der 
Gracht werd na vele boringen ook steenkool 
in de Peel Horst in Nederland aangetoond. 
Veelal te diep voor ontginning behalve mis-
schien op 500 meter diepte in Vlodrop (1908), 
zo’n vijftien kilometer van Hückelhoven. 
De mijn in Hückelhoven werd aangekocht door 
Nederlandse aandeelhouders, omgedoopt tot 
de Sophia Jacoba, en groeide snel uit tot de 
meest moderne mijn in dit deel van Europa. 

Ze werd pas in 1996 gesloten. Schacht III van 
de Sophia Jacoba is nu een uniek museum; 
uniek, omdat het verhaal er wordt verteld door 
ex-mijnwerkers met veel voelbare passie voor 
het zwarte goud. 
Er waren grootse plannen voor de Nederlandse 
kant, die echter pas na WWII in gang werden 
gezet als de nieuwste staatsmijn Beatrix. Na 
het boren van twee moderne schachten in  
de vijftiger jaren zakte de kolenmarkt in. De 
Beatrix is nooit in bedrijf genomen. Het hele 
gebied is nu een Nationaal Park (de Meinweg). 

 De badkuip van Napoleon en de 
bananenrepubliek /  Vanuit Hückelhoven 
ging het naar het uiterste zuiden van Nederland, 
dichtbij het Drielandenpunt. Net over de grens van 
Zuid-Limburg met België is een klein gebied waar 
in het verleden rijke ertsmijnen zijn ontgonnen.  
De belangrijkste daarvan waren La Calamine en 
Plombières. 

Beide mijnen liggen langs de Geul, een zijrivier 
van de Maas. Dit mooie riviertje heeft zich 
hier diep ingesneden in zanden van het Krijt 
(Santonien, Formatie van Aken) met daaronder 
Paleozoïsche gesteenten aan de noordrand van 
de Ardennen. De lokale geologie bestaat uit 
smalle synclines gescheiden door vlak liggen-
de breuken langs de assen van doorgeschoven 
anticlines, allemaal behorende bij het syncli-
norium van Verviers. De afwisseling van kalk- 
en siliciclastische gesteenten wordt door-
sneden door transversale breuken. De erts-
afzettingen bevinden zich langs deze breuken 
en zijn het rijkst precies daar waar deze de 
kalken doorsnijden. 
Het ertsvoorkomen bij de grootste mijn, La 
Calamine, was al bekend in de Romeinse tijd, 
maar werd pas grootschalig ontgonnen nadat 
in 1805 een ingenieur uit Luik, Jean-Jacques 
Dony, een efficiënt proces ontwikkelde om zink 
uit het erts te winnen. Hij schonk Napoleon 
een speciale badkuip, helemaal gemaakt van 
zink, die op zijn veldtochten meegenomen 
kon worden, om zijn product te promoten. 
Het bleek een goede zet, want hij kreeg de 
concessie om het erts te ontginnen. 
De zinkmijn groeide uit tot een van de belang- 

Overzichtskaart van het Roer Graben en de meest belangrijke breuken in Limburg. Het Feldbiss breuk- 
systeem begrenst de kolenvelden van Zuid-Limburg. De steenkool komt terug aan ‘de andere kant’  
in de Peel Horst en haar verlengde in Duitsland (Erft Block), begrenst in het zuiden door het Peelrand 
breuksysteem. Dit zijn actieve breuksystemen, gerelateerd aan Alpine tektoniek, met meestal kleine 
aardbevingen, maar ook sterkere – zoals de 1992 aardbeving van Roermond (5.6 Richter). Locaties 
bezocht tijdens deze excursie zijn met pijlen aangegeven.
Kaart met toestemming van seismology.be (2019)
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rijkste mijnen in Europa. Bij de herverdeling 
van Europa, na het uiteenvallen van Napoleons 
keizerrijk, bleek het vaststellen van het kleine 
stukje grens bij de mijn problematisch. Het 
nieuwe Verenigd Konink rijk der Nederlanden, 
inclusief de Zuidelijke Nederlanden (het huidige 
België), en Pruisen claimden het beide vanwege 
de rijke mijn. Bij het Verdrag van Wenen 
(1815) werd vastgelegd dat dit geschil maar 
later opgelost zou worden. De opstand van  
de katholieke Zuidelijke Nederlanden in 1830 
gooide roet in het eten. Koning Willem I moest 
met het Verdrag van London van 1839 een 
onafhankelijk België erkennen, een België wat 
vervolgens óók het omstreden grensgebiedje 
bij de mijn claimde. 

 Belastingparadijs / Als oplossing 
werd dit gebied het kleine onafhankelijk staatje 
Moresnet, wat meer dan honderd jaar bestaan 
heeft en pas na de eerste wereldoorlog bij  
België werd gevoegd. Het Drielandenpunt bij 

Vaals was dus heel lang een Vierlandenpunt. 
De speciale status van dit kleine landje en haar 
rijke mijn, pal op de grens tussen Nederland, 
België en Duitsland, leidde tot een aantal  
uitwassen. Het vormde een belastingparadijs, 
een vluchtplaats voor misdadigers, een vrij-
plaats voor prostitutie en casino’s. Ook was er 
een rijk bloeiende smokkel tussen de landen. 
Er waren zelfs plannen voor een eigen formele 
taal, het Esperanto.
De ertsen in het gebied zijn primaire lood-zink- 
sulfiden in aders, zoals in Plombières, en hun 
secundaire verweringsproducten, zoals in  
La Calamine. De ertsen zijn altijd discordant 
afgesneden door sedimenten uit het late Krijt, 
wat wijst op een prominente en diepe ver-
wering van de Paleozoïsche gesteenten in  
het vroege tot midden Krijt. 
De zink-ertsen uit La Calamine werden cala-
mines genoemd (van het Latijnse Lapis Calim-
naris, een verbastering van het Griekse cadmia) 
en bestaan voornamelijk uit een mix van Zn-
carbonaten (smithsoniet en hydrozinkiet) en 
Zn-silicaten (hemimorphite en willemite). Het 
erstlichaam van la Calamine (Vieille Montagne) 
wordt geïnterpreteerd als een afzetting in een 
paleokarst. Het had een lengte van zo’n 400-
450 meter met een breedte van 65-100 meter 
en een dikte tot 110 meter. Het ertsgehalte 
varieerde tussen 33-47 procent. In totaal is er 

zo’n 600,000 ton zink gewonnen, voorname-
lijk in de 19e eeuw. In 1884 sloot de mijn haar 
deuren, maar de ertsverwerking ging door tot 
in het midden van de vorige eeuw. 
De mijn van Plombières, een paar kilometer 
ten noorden van La Calamine, ontgon primaire 
hydrothermale Pb-Zn sulfiden in ertsaders  
en ertslichamen langs breuken die het rijkst 
ontwikkeld waren waar de breuken Carboon 
kalkstenen doorsnijden. De voornaamste 
daarvan volgen het dal van de Geul. De onder-
grondse galerijen van de mijn zijn verschil-
lende keren overstroomd door de rivier; de 
rivier werd daarom omgeleid. Productie van 
de mijn piekte in 1845 toen de gebroeders 
Cockerill de mijn hadden overgenomen. Na 
grote overstromingen werd de mijn in 1884 
gesloten. De grootste ertsafzetting was zo’n 
driehonderd meter lang, zeventig meter breed 
en zestig meter dik. 

 Metersdikke verontreiniging /  
Behalve grote bergen van mijnafval en slakken 
van de smelterijen is er van de mijnindustrie 
hedendaags niet veel meer te zien. Op het  
eerste gezicht oogt het zelfs als mooie stukjes 
natuur waar de karige begroeiing wel duide-
lijk problemen heeft. De dumps en ook de 
sedimenten van de Geul die langs de mijnen 
stroomt zijn erg vervuild met zware metalen. 

Zinkviooltjes (Viola lutea subsp. Calaminaria) bij La Calamine. 
Foto: Jan Schreurs

Schacht 3 in Hückelhoven. 
Foto: Jan Schreurs
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Geochemische profielen van deze sedimenten 
en de dumps zijn heel goed te correleren met 
de exploitatiegeschiedenis van de mijnen zoals 
onze gids, professor Rudi Swennen van de 
Universiteit van Leuven, ons liet zien. De Geul 
werd door de mijnen en smelterijen zwaar 
verontreinigd met zware metalen. Bij iedere 
overstroming van de rivier werd er een dun 
verontreinigd laagje sediment afgezet. Date-
ringen van het sedimentpakket van tot wel 
twee meter dikte, geeft een continu beeld van 
de verontreinigingen door de tijd heen. Zo laat 
de geochemie duidelijk zien dat de verontrei-
niging met zink begint voor loodverontreini-
gingen, vanwege de vroegere winning van het 
zinkerts bij La Calamine. 
Al in 1879 waren er protesten van bewoners 
over de vervuiling die leidden tot boetes en 
maatregelen om het milieu en mensen te 
beschermen. Het zijn echter juist nu de sterkst 
vervuilde dumps en sedimenten langs de Geul 
die zijn beschermd. Dat is vanwege hun unieke 
zinkflora, een associatie van metallofieten, 
planten die een hoge concentratie van metalen 
nodig hebben, waarvan het zinkviooltje (Viola 
lutea subsp. Calaminaria) de meest bekende is. 
Doordat de mijnen en smelterijen langs de 
Geul in het midden van de twintigste eeuw 
zijn gestopt is de verontreiniging van de Geul 
sterk afgenomen. Deze unieke flora wordt 

daardoor bedreigd en er zijn nu beschermende 
maatregelen ingevoerd om deze flora in stand 
te houden. Daarvoor moeten zinkconcentraties 
in de bodem hoog gehouden worden en kalk-
gehalten laag.

 Het Carboon nu /  Vlak in de buurt, 
net ten zuidoosten van Epen, bevinden zich 
de oudste ontsluitingen van Nederland: de 
Heimans Groeve en de Cotessen Groeve, met 
zandsteen en schalies uit het late Carboon 
(Namurien). Duidelijke borden, geplaatst door 
TNO, geven een uitleg van de geologie, maar 
een oplettend geoloog zal zich afvragen of de 
borden misschien zijn verwisseld? Een bezoek 
waard, alleen al vanwege de mooie natuur.
De kolenmijnen zijn allemaal gesloten maar 
de Limburgers hebben nog steeds te maken 
met problemen zoals verzakkingen, kleine 
aardbevingen door stijgend grondwater in de 
mijnen en zelfs diepe sinkholes. Hans Roest 
gaf ons een goed overzicht van deze proble-
matiek in de oude mijngebieden van Limburg. 
Mijnwater was ook het onderwerp van een 
presentatie van Dick Swart over het Heerlense 
Mijnwater project. Door precieze boringen 
wordt mijnwater aangetapt in de ondergrondse 
mijngalerijen voor duurzame stadsverwarming. 
Ook elders in Nederland is het Carboon het 
belangrijkste reservoir voor geothermie. De 

eerste Carboon geothermieprojecten bij Venlo 
hebben momenteel problemen in verband met 
mogelijk aardbevingsgevaar in breukzones; 
een afweging van geologische risico’s en 
maatschappelijk belang. 
In de oude mijngebieden over de grens in  
België wordt er weer naar erts geëxploreerd. 
Er zijn ook nieuwe voorkomens gevonden, 
maar of deze ook ontgonnen zullen worden  
is de vraag. Een kwestie van het zorgvuldig 
afwegen van economische, maatschappelijke 
en milieu belangen. 
Er wordt wel eens gezegd dat niets meer  
mag in geologisch Nederland. Toch zullen de 
belangen zorgvuldig afgewogen moeten worden, 
zoals in Groningen. Dat is ook de crux in de 
huidige energietransitie waar een balans 
gevonden moet worden tussen de strijdende 
belangen. Het zinkviooltje is een goed voor-
beeld dat dit ook kan, zelfs op plekken waar 
je het niet zou verwachten. 

Jan Schreurs

Met dank aan Professor Rudi Swennen van de 
Universiteit van Leuven die ons de met veel kennis 
en verve heeft laten proeven van de geologie van 
Moresnet. Ook dank aan Dick Swart, voor zijn verhaal 
over het boren naar het Mijnwater in Heerlen en aan 
Hans Roest voor zijn uitleg van de problematische 
erfenis van de mijnen in Limburg.

Van links naar rechts: sfaleriet of zinkblende (ZnS), galeniet (PbS) en willemiet (Zn-silicaat). Steenmonsters van R. Swennen.
Foto: Jan Schreurs
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. in memoriam

CHrIS STAUDT
1937 – 2019

Chris Staudt studeerde geologie, met toegepas-
te fysica als bijvak, in Utrecht. Na een korte 
stage bij de firma Rogers werd Chris gevraagd 
om te komen werken bij de firma GBS in Celle 
(Duitsland). Na ruim twaalf jaar praktische werk-
ervaring in het buitenland vond Chris het tijd om 
het gezin meer rust te gunnen en in Nederland 
aan de slag te gaan. In 1981 kwam Chris bij de 
Rijks Geologische Dienst, kortweg RGD. Daar 
werd hij hoofd van de afdeling Diepe Ondergrond, 
dit was de afdeling die zich bezig hield met alles 
wat er op het gebied van olie en gas onderzocht 
moest worden; opdrachtgever was het ministerie 
van Economische Zaken. Het werk van Chris was 
een adviesrol naar het ministerie over concessie-
mogelijkheden. Ook had hij de verantwoordelijk-
heid over een database van gegevens van de 
diepe ondergrond van Nederland, inclusief alle 
gegevens over olie en gas die internationale 
oliemaatschappijen, bij wet verplicht, aan de 
RGD moesten leveren.

Zijn ervaring als geofysicus in zijn periode vóór 
de RGD hielp mee om zijn medewerkers in de 
afdeling wat meer praktijkgericht te leren werken 
bij hun interpretaties. Het was ook de tijd dat 
automatisering een steeds grotere rol bij het 
onderzoek ging spelen. Het was een van de 
onderwerpen waar Chris steeds op bleef hame-
ren en waarmee hij succesvol was. In die jaren 
was onderzoek en exploitatie van het Noordzee-
gebied volop in ontwikkeling. Chris voelde zich 
daarbij als een vis in het water.

Chris was een goede mensenkenner en een 
aangename gesprekspartner. Met zijn vroeger 
opgedane managementervaring was hij een  
uitstekend netwerker. In mijn gedachten noem-
de ik hem wel eens de wandelgangenspecialist. 
Hij kreeg het bijna altijd voor elkaar om met zijn 
medewerkers in technisch overleg met oliemaat-
schappijen te komen. Ook zijn relatie met Eco-
nomische Zaken wist hij goed te onderhouden.

In 1986 ging de toenmalige directeur Bob Hage-
man met pensioen en Chris volgde hem natuurlijk 
op. Zijn voornaamste aandacht bleef uitgaan naar 
het Diepe Ondergrond werk, maar ook de karte-
ringen lieten hem niet koud. Onder zijn leiding 
kwamen de geologische kaarten van het Noord-
zeegebied en de kaarten van de Diepe Onder-
grond gereed. Chris stimuleerde ook steeds meer 
onderzoek buiten de landsgrenzen. Zo werden 

de door zijn voorganger al ingezette deltaonder-
zoekingen in Oost-Azië krachtig voorgezet.  
De RGD-kennis van de ondiepe ondergrond in 
Nederland werd daarmee succesvol uitgedragen. 
Ook wist hij het ministerie te overtuigen dat er 
onderzoek op Antarctica gedaan moest worden, 
omdat bij eventuele verdelingen van het continent 
alleen aan tafel kon worden gezeten als er onder- 
zoek was gedaan. In de jaren negentig kwam het 
tot de creatie van een Bureau Buitenland dat voor 
buitenlandse projecten moest gaan zorgen.

Samen met medewerkers van het Geologisch 
Bureau in Heerlen kreeg Chris het voor elkaar dat 
ook de kolenvoorraad van Nederland onder de 
aandacht bleef. Met nieuwe technieken op het 
gebied van seismiek en boren kwamen de diep 
gelegen kolen die in het verleden buiten bereik 
waren binnen handbereik. Dit leidde tot een groot 
project ‘Koleninventarisatie van Nederland’ dat 
onder zijn leiding succesvol werd afgerond.

Chris was een verwoed roker. Je kon hem altijd 
aantreffen met een pakje shag in zijn hand. In het 
nieuwe RGD-gebouw in Haarlem aan de Richard 
Holkade was het niet toegestaan om te roken. 
Daar trok hij zich weinig van aan. Toen hij op een 
keer stiekem een shagje opstak, stond hij onder 
de brandmelder en ging het alarm af. Gevolg: 
alle medewerkers van hun plek en naar buiten.

Tegen het eind van zijn carrière bij de RGD vond 
nog een belangrijke gebeurtenis plaats. Onder de 
koepel van TNO kwam een al heel lang gewenste 
fusie met de Dienst Grondwater Verkenning, 
later omgedoopt tot Nederlandse Instituut voor 
Toegepaste Geowetenschappen (NITG), in zicht. 
Dat betekende voor Chris ook het einde van zijn 
directeurschap. In 1996 trad hij terug als directeur. 
In de jaren erna werd hij door TNO nog herhaal-
delijk ingezet in korte of langere missies naar 
het buitenland. In het jaar 2000 kwam ook daar 
een einde aan en pensionering was een feit.  
Van dit alles heeft hij enorm genoten. Het is niet 
voor niets dat op zijn overlijdenskaart staat dat  
hij een mooi leven heeft gehad en zo is het.

Cor van Staalduinen

Dit is een ingekorte versie van de toespraak door 
Cor van Staalduinen uitgesproken tijdens de 
uitvaartplechtigheid van Chris Staudt.



Na een veelzijdig leven is geoloog Henk Duyver-
man op 19 juni onverwacht overleden. Hij werd 
72 jaar.

Geologie was voor Henk veldwerk en excursies. 
“De beste geoloog heeft de meeste stenen gezien,” 
zei hij geregeld. Henk reisde graag en had een 
bijzondere interesse in boeken, zeilen en schaken.

Henk groeide op in Indonesië, later verhuisde hij 
naar Voorthuizen. Militaire dienst bracht hem naar 
Suriname, waarna hij in 1968 in Utrecht geologie 
ging studeren. Daar werd hij een enthousiast lid 
van de Utrechtse Geologen Vereniging (UGV) 
en beweerde dat Utrecht ’68 “het beste jaar aller 
tijden” was. Een beetje rivaliteit vond hij wel mooi.

Indonesië en Suriname schonken hem een liefde 
voor de tropen. Voor zijn eerste baan bij UNES-
CO exploreerde en doceerde hij in Tanzania.  
Na een soortgelijke functie in Saoedi-Arabië  
promoveerde hij op vulkanisme aan de UK 
Open University. Met zijn PhD-titel op zak kreeg 
Duyverman een baan bij de RGD in Haarlem. De 
kennis die hij daar opdeed over de Nederlandse 
ondergrond kwam hem goed van pas in zijn  
volgende baan bij Statoil, waar hij al snel tot 
exploratiemanager voor Nederland werd benoemd. 
Toen Statoil Den Haag verliet, kreeg hij E&P-
functies bij Statoil in Londen, Bangkok, Stavanger 
en Harstad.

Tijdens een sabbatical in Nederland catalogi-
seerde hij de boekencollectie van zijn vader. 
Henks liefde voor boeken kreeg invulling met het 
opzetten van het antiquariaat ‘Terra Incognita’ – 
een prachtige naam die een romantische inborst 
laat doorschemeren. 

In een onverwachte carrièredraai werd Henk 
country manager voor Cuadrilla. De geplande 
schaliegasboring in Noord-Brabant is door de 
grote politieke weerstand uiteindelijk afgeblazen. 
In lokale bijeenkomsten met een weinig vriende-
lijk publiek bleef hij goed overeind. Toen Cuadrilla 
zijn biezen pakte, ging Duyverman trips organi-
seren om reizigers van Indonesische landschap-
pen en cultuur te laten genieten en om vulkanen 
te beklimmen. Ook deed hij advieswerk en gaf hij 
cursussen voor wereldwijde Shell-vestigingen. 
Via zijn connecties in Tanzania ging hij weer  
studenten in zijn geliefde Afrika begeleiden. 
Bewonderenswaardig was Henks werk als 
hoofdredacteur van Grondboor & Hamer. Het 
lukte hem steeds om schrijvers met interessante 
geologieverhalen te strikken. Henks recentste 
avonturen waren het zoeken naar tinerts rondom 
Billiton en naar zware mineralen langs de stran-
den van Guinea.

Bij het 60-jarige jubileum van de UGV besloot 
Henk zijn presentatie met “Geologie laat je nooit 
meer los”. Door het overlijden van Henk Duyver-
man verliest de geologische gemeenschap een 
markant en gewaardeerd figuur. Voor velen van 
ons verdween plotseling een goede vriend.  
Ook de happy few van ‘Utrecht ‘68’ gaan deze 
prominente jaargenoot missen.

Jan de Jager en Bert Manders

. in memoriam

HENK DUyVErMAN
1947 – 2019

Geologie laat je nooit meer los
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. agenda

. personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
E.L. Boter
B.T.M. van Esser
H. Hajibeygi
M. Huijgen
Dr. J. Juez-Larre
P. Schmitz
B. Tavakol
Y.P. Veenma
J.J. van der Velde

OVERLEDEN KNGMG-LEDEN
W.J. van den Bosch
Chr. Staudt
H.J. Duyverman

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
A.P. Schmidt
A. Vreeken

7-8 september 2019
Ingeokring: zomerexcursie naar Pfalz Umwelt-
museum und Geoskop. Veldwerk en excursie 
over het Perm in Duitsland.
Info: www.ingeokring.nl

8-12 september 2019
EAGE: Near Surface Geoscience Conferences & 
Exhibition. Een combinatie van de 25e European 
Meeting of Environmental and Engineering 
Geophysics, de 1e conferentie Geophysics for 
Geothermal and Renewable Energy Storage en 
de 1e conferentie Geophysics for Infrastructure 
Planning, Monitoring and BIM. Fokker Terminal, 
Binckhorstlaan 249, Den Haag.
Info: prod.eage.org

11-16 september 2019
Petroleum Geologische Kring: zesdaagse  
excursie naar Albanië.
Info: www.pgknet.nl

26 september 2019
UNEXMIN: Slotconferentie. Presentatie van de 
resultaten en UX-1 robot. Royal Belgian Institute 
of Natural Sciences, Vautierstreet 29, Brussel.
Info: www.unexmin.eu

26 september 2019
Ingeokring: special activity linked to the visit of  
a Finnish group of city geologists. To be held  
in Delft.
Info: www.ingeokring.nl

27 september 2019
Sedimentologische kring: Dagexcursie naar rivier 
De Roer in Limburg o. l. v. Hessel Woolderink 
(VU Amsterdam).
Info: sites.google.com/site/sedikring

30 september 2019
KNAW symposium: Polaire opwarming. Sympo-
sium over de gevolgen van de polaire opwarming. 

final conference
The Horizon 2020-funded UNEXMIN project  
will hold its final conference in Brussels on  
26th September 2019. Project outcomes will  
be presented and discussed and a UX-1 robot 
will be demonstrated.

The programme will include high-level discussions 
on raw materials policies, on how the UNEXMIN 
project supports both the policies and European 
industrial innovation, and on the capabilities and 
future application of the exploration system.

Venue
Museum of Natural Sciences
Vautier Street 29
Brussels

Further information & registration
www.unexmin.eu/unexmin-final-conference

Vanaf 19:00, KNAW Trippenhuis, Kloveniers-
burgwal 29, Amsterdam.
Info: knaw.nl/nl/actueel/agenda/polaire-opwarming

4 oktober 2019
Sea-level symposium en KNGMG Staringlezing 
door prof. Roderik van der Wal, hoogleraar Sea 
Level and Coastal Impacts (Universiteit Utrecht). 
Vanaf 13:00, Ruppertgebouw, Leuvenlaan 21, 
Utrecht. Info: kngmg.nl

15 november 2019
Ingeokring: Jaarlijks symposium met thema 
“Subsurface aftercare”.

18 – 20 november 2019
Fifth EAGE Workshop on Borehole Geophysics. 
Bridging the gap between surface and reservoir. 
Locatie: Den Haag.
Info: https://eage.eventsair.com/borehole- 
geophysics2019/.

. aankondiging . nwo
NWO Call: Polair Programma
Het Nederlands Polair Programma financiert weten- 
schappelijk onderzoek in en naar de poolgebieden. 
In juli is de beleidsgestuurde call, met een budget 
van 5,5 miljoen euro, geopend voor projectvoorstel-
len uit alle wetenschappe lijke disciplines. De call 
moet kennis opleveren voor een goed onderbouwd 
overheidsbeleid voor de poolgebieden.

De deadline is 25 oktober 2019. 
Meer info is te vinden op: www.nwo.nl/npp

NWO Call: Caribisch onderzoek
Dit programma richt zich op excellent weten-
schappelijk onderzoek dat betrekking heeft op 
het eilandelijke gebied in de Caribische regio, 
met name de zes eilanden binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden. Voor de nieuwe call van het 
Cariben programma gaat NWO op zoek naar 
twee programmaleiders; één daarvan gaat een 
natuurwetenschappelijk programma à 3,5 miljoen 
euro opzetten op de Bovenwindse eilanden. 

De deadline is 14 november 2019. 
Meer info is te vinden op: www.nwo.nl/cariben
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