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 Coronacrisis / Als bestuur van het KNGMG leven we 
in de eerste plaats mee met alle mensen die besmet zijn met 
het coronavirus en daar de effecten van voelen, en met hun 
directe omgeving. Ook voelen we ons betrokken bij de 
kwetsbare groepen in de samenleving die momenteel in 
isolatie leven en in spanning afwachten of het virus aan hen 
voorbij zal gaan.

Wij allemaal voelen de gevolgen van de coronapandemie, op 
ons werk –  maar zeker ook thuis. Ik zie hierbij verschillende 
realiteiten. Het meest prominent in het nieuws, en voor mij 
persoonlijk maar al te zeer herkenbaar, is het inrichten van 
een thuisschool voor ouders met schoolgaande kinderen. 
Zo’n thuisschool in goede banen leiden is hard werken. Een 
positievere variant is er voor ouders met studerende 
kinderen die veelal nu weer naar huis komen en het lege 
nest vullen. Minder vaak aan bod komen jonge, 
alleenstaande professionals die vaak een rijk sociaal leven 
hebben. Voor hen zal de langdurige isolatie vaak zwaarder 
wegen dan algemeen wordt erkend. Ook onderbelicht zijn  
studenten die in onzekerheid verkeren over de voortgang 
van hun studie of zich zorgen maken over de kwaliteit van 
het curriculum.

Ook het werkleven staat op z’n kop. Thuiswerken is de norm, 
overleggen via Skype, GoToMeeting of  Zoom is de dagelijkse 
realiteit. De veerkracht die we als maatschappij laten zien is 
inspirerend.

Wat betekent de crisis voor het KNGMG? Voor de komende 
periode zal het KNGMG verschillende activiteiten 
opschorten, waaronder de jaarvergadering en het 
symposium ‘The Future of Sand, a long term perspective’ dat 

KNGMG samen met Ingeokring en CEDA-NL op 14 mei zou 
organiseren. We zullen tot na 1 juni wachten voordat we 
hiervoor een nieuwe datum zullen vaststellen. 

De mededeling van onze regering dat evenementen met 
meer dan honderd personen niet meer plaats mochten 
vinden, kwam tijdens de eerste dag van het Nederlands 
Aardwetenschappelijk Congres (NAC). De organisatie heeft 
gelijk gehandeld en het congres direct stopgezet. 
Begrijpelijk, en een goede keuze – maar toch teleurstellend 
voor alle sprekers en bezoekers en zeker ook voor de 
prijswinnaars van de Escher- en Jelgersmaprijs. We zoeken 
naar een geschikt moment om hen alsnog het podium te 
geven wat ze verdienen. In deze Geo.brief alvast een 
interview met de Escherprijswinnaar, Lonneke Roelofs.

Organisaties van de congressen waar we als KNGMG aan het 
programma en/of de organisatie bijdragen, waaronder de 
Annual Meeting van de EAGE in Amsterdam en het congres 
van de Duitse Geologische vereniging DGGV: 
GeoUtrecht2020, zullen hun eigen afweging maken. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het congres van de 
EAGE naar 8-11 december 2020 is verzet.

We wensen iedereen sterkte en wijsheid toe in deze onzekere 
tijden. Dat jullie in goede gezondheid deze crisis door 
mogen komen. Het gaat u goed.

namens het bestuur,
Bob Hoogendoorn 
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Wij allemaal voelen de gevolgen van de coronapandemie, 
op ons werk –  maar zeker ook thuis
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.escherprijs

Langs de oeverwallen van

 de Oude Rijn

Tijdens haar MSc-onderzoek naar de morfologie en evolutie van oeverwallen 
combineerde Lonneke Roelofs (Universiteit Utrecht) verschillende disciplines 
en onderzoeksmethoden. Een veldwerk langs de groene oevers van de Oude 
Rijn, het pipetteren en dateren van sedimentmonsters in het lab, en lange 
uren besteed aan het draaien van modelruns resulteerden in de MSc-scriptie 
die dit jaar is beloond met de KNGMG Escherprijs. “Het was echt teamwerk.”
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Het bleek nog een hele toer om tot haar uit-
eindelijke onderzoeksvraag te komen, zo ver-
telt Roelofs in de kantineruimte van het 
Vening Meineszgebouw waar vroeg ochtend-
licht naar binnen valt. “Toen ik met mijn 
masteropleiding in Utrecht begon, wist ik al 
dat ik graag bij Maarten Kleinhans (hoogle-
raar fysische geografie) mijn scriptie wilde 
schrijven. Hij gaf mij tijdens mijn bachelorop-
leiding de vrijheid om zelf sturing te geven, 
wat ik erg prettig vind. Ook wist ik in een vrij 
vroeg stadium dat ik voor mijn onderzoek 
graag wilde modelleren, een onderzoeksme-
thode die ik nog niet eerder had toegepast, en 
waar ik graag meer over wilde weten. Tijdens 
een aantal gesprekken met Maarten werkten 
we langzaam naar het onderwerp toe. Samen 
met promovendus Marcio Albernaz en post-
doc Harm Jan Pierik hebben we de precieze 
onderzoeksvraag over de vorming van oever-
wallen uitgewerkt.”

“Oeverwallen ontstaan, anders dan dijken, 
door een natuurlijk proces. Ze vormen rond-
om geulen, zoals rivieren, maar ook in gebie-
den waar het getij domineert, zoals in het 
Verdronken Land van Saeftinghe. Ik had inte-
resse in hun morfologie, dus hun hoogte en 
breedte, in het ontstaan van hun vorm, en 
hoe deze vorm in de tijd ontwikkelt. Het eind-
resultaat van een oeverwal is in de morfolo-
gie goed te zien, maar we weten niet goed hoe 

een oeverwal wordt gevormd. Er is vrij weinig 
onderzoek naar gedaan, en wat er aan onder-
zoek is, bestaat voornamelijk uit veldstudies 
gebaseerd op puur fluviatiele condities. We 
vonden bijvoorbeeld niets over hoe, en hoe 
sterk, getijden oevervorming beïnvloeden. Zo 
kwamen we op ons onderzoeksidee: laten we 
kijken naar de invloed van getijden- en fluvia-
tiele processen op de vorming van oevers. Spe-
cifiek waren we geïnteresseerd in het over-
gangsgebied, dus niet enkel het estuarium, 
maar ook het bovenstroomse gedeelte van de 
rivier dat nog door het getij wordt beïnvloed.”

“Dat eerdere studies vooral vanuit fysisch geo-
grafisch of morfologisch oogpunt zijn uitge-
voerd, vormde ook een inspiratie. In geologi-
sche studies worden oeverwallen wel 
genoemd, als overgang tussen geul en komge-
bied – maar het is moeilijk om ze aan te wij-
zen. Dan wordt gezegd: oeverwallen hebben 
een lage potentie om gepreserveerd te wor-
den. Ik vroeg mij sterk af of dat wel echt zo is 
– of worden ze in het veld gewoon niet goed 
herkend? Morfologisch zijn ze mooi te her-
kennen, maar het is al lastiger om ze op basis 
van de lithologie te herkennen. Geulen 
bestaan voornamelijk uit zand, in komgron-
den wordt klei afgezet en oevers bestaan veel-
al uit silt, echter, het trekken van die grenzen 
is arbitrair. En identificatie is nog lastiger 
wanneer oeverwallen in de bodem 

wegzinken, of in elkaar worden gedrukt tij-
dens de lithificatie. Bovendien vormen oevers 
relatief kleine eenheden in het rivierland-
schap; als ze bewaard worden, kan het best zo 
zijn dat ze in het veld worden gemist. En ook 
is het nog een mogelijkheid dat, in hele vroe-
ge riviersystemen, er nog helemaal geen 
oevers waren. Dat is echter een denkwijze die 
wij niet in de literatuur terugzagen.”

 Oude Rijn / “Voor ons onderzoek kozen 
we de oeverwallen van de Oude Rijn als case 
study. Wanneer de Oude Rijn ontstond weten 
we niet precies, men schat vanaf zo’n vierdui-
zend jaar voor Christus. De rivier ontwikkelde 
zich toen de westkust van Nederland nog een 
getijdengebied was, een waddensysteem waar 
de Oude Rijn op uitmondde. Zo’n drieduizend 
jaar geleden begon de Oude Rijn stapsgewijs 
zijn afvoer te verliezen aan rivieren die we nu 
kennen als de Waal, de Lek en de Hollandse 
IJssel. Rondom de rivier lagen dikke veenmoe-
rassen, waar de oeverwallen geleidelijk in 
weg zonken en daardoor heel dik konden 
worden. Het mooie aan de Oude Rijn is dat de 
rivier zich door de tijd ontwikkelde: van een 
getijdengebied, naar een estuarium, naar een 
fluviatiel systeem. Dus bij Leiden speelde 
getijden nog voor langere tijd een rol, terwijl 
bij Utrecht het een puur fluviatiele rivier 
was.”

“Het veldwerk vond vrij vroeg tijdens het 
onderzoek plaats, oktober 2018. Ik was voor 
de zomer al begonnen met literatuuronder-
zoek en het opbouwen van een model. Dit 
was overigens nog in het oude, toen al verla-
ten Willem van Unnik-gebouw, want in het 
nieuwe Vening Meineszgebouw was de com-
puterruimte voor MSc-studenten nog niet 
gereed. Maarten Kleinhans had voor mij een 
computer geregeld in een verlaten gang. Ik 
heb nog zo’n twee maanden in dat lege 
gebouw gewerkt, gelukkig niet helemaal 
alleen: een studievriendin was nog bezig met 
experimenten in de nabijgelegen Zonneveld-
vleugel. We waren daar dus met z’n tweeën, 
een paar technici - en de muizen.”

Op zoek naar oeverwallen: veldwerk langs de oevers van de Oude Rijn.
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“In het begin dachten we dat het veldwerk 
standaard booronderzoek zou worden. We 
waren in ieder geval van plan de monsters 
via de 14C-methode te dateren, omdat we 
meer over het Oude Rijn-systeem wilde leren 
en over de fasering van de oevers. Maar 
14C-datering duurt altijd lang, en al snel 
kreeg ik het idee dat er meer uit het veld-
werk viel te halen. Ik wilde graag sediment-
monsters nemen, alleen had ik geen idee hoe 
die te verwerken. Gelukkig wist een van mijn 
begeleiders hoe je dat moest aanpakken, met 
zeven en pipetteren, en ik kreeg hulp van een 
andere docent in het lab.”

“Aan de hand van de monsters die wij uit het 
veld hadden meegenomen zagen wij een aan-
tal trends; dat helpt dan ook met het model-
leer onderzoek. Daarnaast inspireerde het 
veldwerk ook vervolgonderzoek: we kwamen 
in het veld er bijvoorbeeld achter dat het 
veen, waarin de oevers van de Oude Rijn lig-

Boven De invloed van het getij op de vorming van oeverwallen, zichtbaar 
in de illustratie van de bathymetrie en gemiddelde korrelgrootte van 
twee verschillende modelruns van de Oude Rijn. Bovenste illustratie: 
een modelrun zonder getij en met een variabele rivierafvoer. Onderste 
illustratie: een modelrun met een variatie in de grootte van het getij en 
een constante rivierafvoer. Legenda: klei: donkergroen; silt: lichtgroen; 
fijn zand: geel; grof zand: oranje.

Rechts Doorsnede van de vorming van oeverwallen na twee modelruns 
met verschillende variabelen. Bovenste illustratie: een modelrun 
zonder getij en met een variabele rivierafvoer. Onderste illustratie: een 
modelrun met een variatie in de grootte van het getij en een constante 
rivierafvoer.

gen, een belangrijke rol speelt bij hun morfo-
logie. Dat werd het onderwerp van later 
onderzoek, tijdens mijn stageperiode bij Del-
tares. Voor mijn MSc-scriptie is het veldwerk 
vooral een verificatie geweest, ook vanuit 
sedimentologisch oogpunt: zien wij de trends 
in de modelruns terug in het veld? Want de 
morfologie van de oevers is anders dan in het 
model, omdat we daar het veen niet in heb-
ben gebouwd. Maar sedimentologisch is te 
zien dat de oevers van het Oude Rijn-systeem 
langs het profiel veranderen.”

 Modelruns / “Voor ons model van de 
Oude Rijn bekeken we een gebied van tien bij 
twintig kilometer, met een stuk zee met twee 
barrière-eilanden gelegen bij de riviermon-
ding, zodat we een simulatie maakten van 
het getijdenbekken van destijds. In het model 
zit geen golfslag, en we gebruikten een initië-
le geul om zo te controleren waar de oevers 
ontstaan. Specifiek heb ik de invloed van vier 

verschillende variabelen onderzocht, onder 
andere de amplitude van het getij, het volu-
me van de rivier en de sedimentlast. Omdat 
we uit het veld weten dat klei en silt de bouw-
stenen van oeverwallen vormen, kozen we 
ervoor om alleen de hoeveelheid fijn sedi-
ment te variëren. Als laatste onderzocht ik de 
invloed van een variabele afvoer, dus met een 
piek in de winters en minder afvoer in de 
zomers. Verder zitten in het model nog feed-
backs tussen de morfologie en de stroming: 
met het opbouwen van oeverwallen verande-
ren ook de morfologie en de stromingscondi-
ties van het systeem zelf, zoals sedimenttrans-
port en sedimentneerslag.” 

“Een idee dat ik en mijn begeleiders tijdens 
het bestuderen van de modelresultaten vorm-
den was dat een oever aan het begin vooral 
hoogte opbouwt. Op een gegeven moment is 
een oever zo hoog dat het moeilijker wordt 
om sediment bovenop een oeverwal af te zet-
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ten – en vanaf dat punt gaan oevers verbre-
den. Dus een van onze bevindingen is: oevers 
groeien tot de maximale waterhoogte, vrij 
logisch. We hebben geprobeerd dit in het veld 
terug te vinden, alleen was bij de Oude Rijn 
nog een ander mechanisme aan het werk. 
Vanwege de aanwezigheid van het veen zak-
ten de gevormde oeverwallen in de bodem 
weg, waardoor het pakket steeds dikker werd. 
Pas toen het veen niet verder compacteerde 
en het wegzinken stopte, kon sediment de 
komgronden bereiken en begonnen de oevers 
te verbreden.”

 Crevasses / “Een andere bevinding uit 
het model: hoe groter de afvoer van de rivier 
is, hoe meer energie het systeem heeft om 
sediment het komgebied in te voeren, en dus 
hoe breder een oever kan worden. Ook zien 
we dat wanneer de invloed van het getij heel 
sterk wordt, de zee het sediment rondom 
oevers weer gaat opruimen. Wanneer het 
water in een getijdenbekken in beweging 
blijft kan het fijne sediment niet meer bezin-
ken. Dus er bestaat een soort balans: een 
hogere tij leidt tot bredere oevers, maar tot 
een bepaald punt waarna het tij weer sedi-
ment afvoert.”

“Ook zien we dat er meer crevasses (een door-
braak van de oeverwal) ontstaan indien er 
meer fluctuaties zijn in de waterspiegel van 
het systeem, door variaties in de rivierafvoer 
of variaties in het getij. Feitelijk ontstaat een 
crevasse wanneer de oeverwal overstroomt en 
er een doorbraak van de oever plaatsvindt. 
Een sterke invloed van het getij leidt er toe 
dat crevassegeulen open blijven, dan flossen 
de geulen de hele tijd en blijven ze langer 
open, wat het systeem veel dynamischer 
maakt.”

“Verder troffen we in het model sedimentolo-
gische verschillen tussen puur fluviatiele 
oeverwallen en meer getijden gedomineerde 
oeverwallen. Bij puur fluviatiele oeverwallen 
zien we een grote afwisseling tussen silt en 
klei op een tien centimeter schaal zichtbaar, 
dus afwisselend silt-klei-silt-klei afzettingen. 

waren. Dat is belangrijk om in het achter-
hoofd te houden bij geologische reconstruc-
ties van het landschap of vroegere condities. 
Met dit inzicht zou ik het interessant vinden 
om kritisch de geologische record te bekijken. 
We weten bijvoorbeeld dat er een toename is 
van mudstone-afzettingen wanneer de eerste 
landplanten verschijnen. Ik zou het interes-
sant vinden om te onderzoek of we op dat 
moment ook meer oevers  aantreffen.”

 Teamwerk / “In potentie zitten er drie 
verschillende wetenschappelijke artikelen in 
deze scriptie. Twee van mijn begeleiders zijn 
bezig met het voorbereiden van artikelen, 
onder andere over de modelresultaten. Maar 
het sedimentologische verhaal zit daar nog 
niet bij, en ook daar zou ik graag nog over 
willen publiceren. Juist de combinatie tussen 
sedimentologie, geologie en morfologie en de 
verschillenden onderzoeksmethoden was het 
mooie van dit project – en dat heeft heel goed 
uitgepakt. Daar ligt ook deels mijn kracht, 
om verschillende disciplines te combineren. 
Op dit moment werk ik als junior docent bij 
de Universiteit Utrecht, maar ik zou heel 
graag verder in de wetenschap willen en pro-
moveren – onderzoek doen vind ik ontzet-
tend leuk. Ik ben overigens best kieskeurig, 
het liefst zoek ik een promotie-onderzoek 
waarin een combinatie van verschillende dis-
ciplines aan bod kan komen. 
“Ik heb er vooral van genoten dat we als een 
hecht team dit onderzoek deden, daar heb ik 
ook zoveel van geleerd. Al mijn begeleiders 
hebben een andere invalshoek, ik heb leren 
zeven, pipetteren, modelleren. Het was echt 
teamwerk, en dat het allemaal zo goed bij 
elkaar is gekomen, is best heel bijzonder.”

Bjinse Dankert

> Albernaz, M.B., Roelofs, L., Pierik, H.J., Kleinhans, 
M.G. Natural levee evolution on vegetated fluvial-
tidal environments, article submitted.

In getijdenoeverwallen is een veel homogener 
beeld zichtbaar, ik denk dat dit komt omdat 
een getijdenmilieu zo veel dynamischer is.
Het mooie is dat deze verschillen ook te zien 
zijn in de monsters uit het veld.  Dat hadden 
we niet per se verwacht – dus dat was een 
leuke vondst.”

 Implicaties / “Onze bevindingen ken-
nen een aantal verschillende implicaties. De 
eerste komt uit een fysisch geografische, mor-
fologische hoek: is er in een zinkende delta 
nog land te bouwen? We weten dat Neder-
landse rivieren weinig sediment aanvoeren. 
Dit onderzoek laat zien dat je met hulp van 
getijden ook prima land zou kunnen bouwen, 
dus met een mariene import van sediment. 
Het onderzoek laat verder zien dat de aanwe-
zigheid van fijn sediment hiervoor een abso-
lute voorwaarde is. Dit onderzoek vormt 
natuurlijk nog maar het allereerste begin van 
een mogelijke toepassing.”

“En ook zijn er geologische implicaties. We 
tonen bijvoorbeeld aan dat oeverwallen welis-
waar moeilijk zijn te herkennen, zeker bij 
getij-gedomineerde afzettingen, maar dat 
betekent niet dat ze er morfologisch niet 

Aan het werk in het veld, van links naar rechts: 
Harm Jan Pierik, Jelle Moree en Lonneke Roelofs.
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Aanvankelijk liep de 16e editie van het Neder-
lands Aardwetenschappelijk Congres (NAC) 
op 12 en 13 maart op rolletjes. Maar het twee-
daagse congres moest in de loop van dag één 
de deuren al sluiten na crisisberaad van het 
kabinet. De corona-uitbraak stak een spaak in 
de wielen.

Met ruim vierhonderd aanmeldingen, meer dan 
voorgaand jaar, leek het NAC opnieuw te sla-
gen. Inhoudelijk zat het congres met 160 pos-
ters, 127 parallelsessies, vier keynotes en diver-
se prijsuitreikingen boordevol. De dreigende 
situatie rond het coronavirus hield de congresor-
ganisatie echter vooraf al flink bezig. Ook had 
het al een zichtbare weerslag op de eerste dag 
van het congres. Twee dagen voor de start van 
het NAC kreeg keynote speaker Claire Chenu 
geen toestemming meer van haar werkgever om 
af te reizen. Enkele standhouders zegden af en 
Wageningen Universiteit trok alle medewerkers 
terug, wat bij de parallelsessies gaten oplever-
de.

Vervuilde atmosfeer / Na de aftrap door 
Arian Steenbruggen, directeur van het organise-
rende NWO-domein ENW, kondigde dagvoorzit-
ter Boris Jansen (Universiteit van Amsterdam) 

de eerste keynote speaker aan: Jos Lelieveld, 
atmosfeeronderzoeker en opvolger van Nobel-
prijswinnaar Paul Crutzen als directeur bij het 
Max Planck Institut für Chemie in Mainz. 
Lelieveld ging in op de consequenties van een 
vervuilde atmosfeer voor de gezondheid van de 
mens, die ongeveer 11.000 liter lucht per dag 
inademt. In Europa vormt de landbouw (ammo-
niakuitstoot) de belangrijkste bron van vervui-
ling, in China en India is dat vervuilde lucht in 
huis, onder meer door het gebruik van kolenka-

chels. Lelieveld berekent in zijn onderzoek het 
aantal extra doden per regio en leeftijdsgroep 
volgens verschillende scenario’s. 
Hierna stapte Anny Cazenave uit Toulouse op 
het podium. Ook Cazenave is een topper in de 
aardwetenschappen: dit jaar ontvangt zij de Vet-
lesen-prijs, de zogenaamde ‘Nobelprijs voor de 
aardwetenschappen’. Cazenave kijkt met satel-
liet- en oceaanmetingen naar de zeespiegelstij-
ging. Die is mondiaal en zelfs regionaal verschil-
lend: bij smeltende gebieden zoals Groenland 
en Antarctica daalt de zeespiegel, bij de tropen 
stijgt die juist. 

Abrupt einde / Ontwikkelingen rond het 
coronavirus haalden het NAC gedurende de 
eerste dag in. Als overheidsorganisatie én als 
wetenschappelijke organisatie volgde NWO de 
aanwijzingen van de Rijksoverheid en RIVM. 
NWO had op grond van deze aanwijzingen 
besloten het NAC te laten doorgaan. 
Toch zoemde er na de aftrap al wat rond: het 
kabinet hield crisisberaad in de middag. De aan-
sluitende persconferentie was onverbiddelijk: 
bijeenkomsten met meer dan honderd bezoe-
kers mochten niet meer worden gehouden. Het 
organisatieteam brak in bij lopende parallelses-
sies met de mededeling het NAC per direct stil 
te leggen en dag twee geheel te annuleren. De 
congresgangers reageerden rustig en begripvol 
voor deze overmachtsituatie.

Volgend jaar hopelijk beter. NAC2021 zal plaats-
vinden op 11 en 12 maart 2021, wederom in het 
Van der Valk Hotel Utrecht.

NAC2020 vervroegd ten 
einde door coronavirus

.nwo
De opening van het NAC2020 trok 
een volle zaal. 
Foto: NWO

Anny Cazenave
Foto: NWO
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 Vånevik & Virbo  /  Nadat in de jaren 1840-1850 de gra-
nietwinning in Zweden op gang is gekomen, verspreidt rood Zweeds 
graniet zich vanaf circa 1880 alras over Europa. De grofkorrelige, 
rode alkaligraniet Vånevik is er één van. Deze graniet is afkomstig 
van de ongeveer 1,44 miljard jaar oude Uthammar-intrusie. De steen 
is soms licht porfirisch en bestaat hoofdzakelijk uit circa één centi-
meter grote subidiomorfe rode kaliveldspaten met daartussen tot 
vijf millimeter grote, grijze tot blauwe kwartsen; plagioklaas is vrij-
wel afwezig. De steen is toegepast in  winkelpuien, bijvoorbeeld 
Korte Poten 13 en Denneweg 126 in Den Haag. Een aantrekkelijk 
aspect van de Vånevik-graniet was dat hij beschikbaar was in grote 
formaten zonder scheuren of defecten, in het geval van Vånevik 
liefst in blokken van maar liefst negen à dertien bij een à twee 
meter. Dit betekende dat men er grote, uit één stuk bestaande gepo-
lijste zuilen van kon maken. De opkomst van graniet viel samen met 
door stoom aangedreven machines, perfect geschikt om te slijpen 
en polijsten. 

Toepassing in zuilen geldt ook voor de Virbo-graniet, afkomstig uit 
de gneiss-achtige randzone van het Uthammar-pluton. Behalve 

gneiss-achtig is de Virbo grover, met tot twee bij drie centimeter 
grote, vlees- tot bruinrode kaliveldspaten en daarnaast grauw- tot 
donkergrijze kwarts, plagioklaas, biotiet en hoornblende, de laatste 
twee vaak in bandjes, zomen en schlieren. 

Mooie voorbeelden van Virbo-zuilen zijn onder andere te vinden 
aan de gevels van Hotel l’Europe (1895-1896) en de winkel op de hoek 
van de Kalverstraat 152 en het Spui (1882) in Amsterdam, in de beide 
entreepartijen van Huize Tavenier in Groningen (1905) en in de trap-
penhal van het Academiegebouw in Utrecht (1892). Een fraaie toe-
passing van de Vånevik-graniet zijn de twintig zuilen in de Sint-Jan-
de-Doperkerk in Noord-Scharwoude (1905), waarvan de lichtste 3250 
en de zwaarste 5500 kilo per stuk wegen. Ook beelden van Spinoza 
in Den Haag (Virbo) en Hugo de Groot in Delft (Vånevik) staan op 
basementen van deze granieten. Veel van deze zuilen en basemen-
ten werden geleverd door één en hetzelfde bedrijf: de firma Kessel & 
Röhl in Berlijn

Timo G. Nijland

Vånevik-granietzuilen in de Sint-Jan-de-Doperkerk 
in Noord-Scharwoude.
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Virbo-granietzuilen in het Academiegebouw 
in Utrecht.
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In dit inhoudelijke jaarverslag belichten we 
een aantal van de bijzonderheden en hoogte-
punten van het afgelopen jaar. Het financiële 
jaarverslag over 2019 verschijnt in de volgen-
de editie van de Geo.brief.

 Netherlands Journal of Geos-
ciences (NJG) / Het tijdschrift NJG is een 
gezamenlijke uitgave van het KNGMG en TNO - 
Geologische Dienst Nederland. In het bestuur 
van de Stichting Netherlands Journal of Geosci-
ences (SNJG) zijn zowel TNO als KNGMG met 
twee leden vertegenwoordigd. Voor het KNGMG 
zijn dat Hemmo Abels en Boris Jansen; de laat-
ste is aan het einde van het jaar opgevolgd door 
Femke Vossepoel. Omdat Femke ook bestuurs-
lid van het KNGMG is zijn de contacten tussen 
KNGMG en SNJG goed gewaarborgd.
Vanaf 1 januari 2019 is NJG open access en 
online-only. Dat was voor velen van ons even 
wennen: er valt niet langer een papieren exem-
plaar in de bus en hoe weet je eigenlijk dat er 
een nieuw artikel is verschenen? Dit gebeurt via 
onze digitale nieuwsbrief, de website en 
LinkedIn, waar leden op de hoogte gehouden 
worden van nieuwe artikelen en editorials.
In 2019 zijn zeven artikelen verschenen. Dat 
aantal is laag, maar vooralsnog lijkt het een tij-
delijke dip te zijn. Voor 2020 zijn de vooruitzich-
ten prima, met onder andere een lijvig special 
issue over geothermie waarvan het KNGMG ook 
een aantal papieren exemplaren zal drukken.

 Geo.brief / In de acht nummers van 
de Geo.brief werd dit jaar volop aandacht 
besteed aan actuele thema’s zoals geothermie, 
de energietransitie, zeespiegelstijging, het 
afsmelten van ijskappen en de hernieuwde 
belangstelling voor de Nederlandse vulkanen in 
de Cariben. Ook was er ruimte voor nieuwe 
wetenschappelijke methoden voor uiteenlopen-
de zaken, zoals het bepalen van erosiesnelhe-
den, het monitoren van dijken met glasvezel en 
het in 3D vastleggen van ontsluitingen. Opval-
lend veel kernmateriaal dit jaar, met een tweede 

leven voor Noordzeekernen, een artikel over het 
kernhuis in Zeist en een promotieonderzoek 
rond kernen uit Bremen vol minuscule fossielen. 
Persoonlijke verhalen uit Oman leken een ander 
trending topic. Vaste rubrieken waren het ‘Stukje 
steen’ van Timo Nijland en Wim Dubelaar met 
aandacht voor o.a. Porsgrunn in Mainz, Grand 
Antique in Rijsel en kalkareniet in Burgsteinfurt, 
en natuurlijk de prachtige geofoto’s van Jeroen 
Peters. Het bestuur dankt redactie, vormgever, 
drukker en uiteraard de vele auteurs hartelijk 
voor wederom een prachtige jaargang.

 Website en digitale nieuws-
brief / Ook in 2019 hebben we volop geprofi-
teerd van onze website en de daaraan gekop-
pelde digitale nieuwsbrief waarmee we aankon-
digingen, nieuwsberichten, verslagen en foto’s 
snel onder de leden kunnen verspreiden. Wen-
che Asyee heeft de website voortdurend voor-
zien van nieuwsberichten en artikelen.

 Staringlezing & Zeespiegel-
symposium / De Staringlezing door profes-
sor Roderik van de Wal was dit jaar ingebed in 
een drukbezocht (meer dan honderd deelne-
mers) en succesvol KNGMG-symposium over 
de zeespiegel. Het symposium startte met drie 

zeer informatieve lezingen: Jos van Alphen 
sprak over het onderzoeksprogramma zeespie-
gelstijging, Fedor Baart praatte ons bij over de 
huidige zeespiegelstijging zoals gemeten in 
getijdenstations en Aimée Slangen bediscus-
sieerde diverse scenario’s voor de toekomst. 
Vervolgens nam Roderik van de Wal de zaal 
mee in een boeiend verhaal over het schrijven 
van VN-rapporten, de ijskappen van Groenland 
en Antarctica, en zeespiegelscenario’s. Na de 
lezing volgde een slotdebat ingeleid door een 
spoken column van Salle Kroonenberg. Een uit-
gebreid verslag is te vinden op onze website. 
Verder zijn de column van Salle Kroonenberg en 
een interview met Roderik van der Wal over het 
afsmelten van de Antarctische ijskap te lezen in 
Geo.brief 7.

 Jelgersmaprijs / De Jelgersma-
prijs voor de beste Nederlandse aardweten-
schappelijke bachelorscriptie 2017-2018 is 
gewonnen door Viktoria Trautner van de VU 
Amsterdam voor haar scriptie over spoorele-
menten in het binnenste van Mercurius, getiteld 
‘Effect of Oxygen Fugacity on Siderophile and 
Chalcophile Trace Element Partitioning between 
Fe-S - Fe-Si Alloys and Silicate Melts’. De prijs 
werd op 15 maart tijdens het Nederlands Aard-
wetenschappelijk Congres (NAC) uitgereikt. Het 
KNGMG dankt de expertjury voor het beoorde-
len van de uit een zeer gevarieerd aardweten-
schappelijk speelveld afkomstige scripties. In 
Geo.brief 4 staat een interview met Trautner. 
Eervolle vermeldingen waren er voor Yorick 
Veenma (Universiteit Utrecht) voor zijn scriptie 
‘Early Pleistocene Climate Forcing of the Caspi-
an Sea Level: Implications of Stable Isotope 
Records from the Kura Basin’ en voor Dieuwertje 
Kuijpers (Universiteit Utrecht) voor haar scriptie 
‘Modeling radar wave propagation for Near-
Earth Objects’.

 Escherprijs / De B.G. Escherprijs 
2018 voor de door de jury als beste beoordeel-
de afstudeerscriptie in de (toegepaste) aardwe-

KNGMG Jaarverslag 2019

De Staringlezing was ingebed in 
een drukbezocht en succesvol 
KNGMG-symposium over de 
zeespiegel.

. kngmg
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tenschappen werd uitgereikt aan twee winnaars: 
Joëlle Kubeneck (Universiteit Utrecht) voor haar 
scriptie over ‘The fate of phosphorus in metha-
ne-rich sediments in three eutrophic coastal sys-
tems’ en Melanie During (VU Amsterdam) voor 
haar ‘Spring apocalypse at the K-Pg boundary’. 
Interviews met Kubeneck en During staan in 
Geo.brief 2. Het bestuur is de jury, die na vele 
jaren voor de laatste keer werd geleid door 
Johan Weijers, zeer erkentelijk. Johan is opge-
volgd door Koen van Toorenenburg.

 Van Waterschoot van der 
Gracht Penning / In de reguliere cyclus van 
maart tot juli zijn in 2019 geen voordrachten 
gedaan voor de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning. Het is vanaf heden tot 1 juli 
weer mogelijk om voordrachten in te dienen – 
zie daarvoor de oproep elders in dit nummer.

 NAC 2019 – Nederlands Aard-
wetenschappelijk Congres / Op 14 en 
15 maart 2019 werd mede namens KNGMG en 
NWO voor de 15e keer het Nederlands Aardwe-
tenschappelijk Congres georganiseerd. Het 
congres, gericht op alle vakgebieden binnen de 
aardwetenschappen, gaf ruime gelegenheid 
voor interdisciplinaire discussie en de mogelijk-
heid voor vooral jonge wetenschappers om hun 
onderzoeksresultaten te presenteren. Het NAC 
was dit jaar voor het eerst op een nieuwe loca-
tie: het Van der Valk hotel in Utrecht. Een andere 

vernieuwing is dat het congres voortaan jaarlijks 
in plaats van om de twee jaar gehouden zal wor-
den. Het KNGMG was extra betrokken doordat 
bestuurslid Marc Hijma als Buzzmaster de zaal 
bij de plenaire sessies betrok.
Op 15 maart werden in een plenaire sessie de 
bovengenoemde Jelgersma- en Escherprijzen 
uitgereikt. Daarnaast reikte de redactie van het 
NJG een prijs uit voor het beste NJG-artikel met 
als eerste auteur een jonge en veelbelovende 
wetenschapper. De winnaar was Linda Prinz 
voor haar artikel ‘Facies Analysis and Depositio-
nal Model of the Serravallian-age Neurath Sand, 
Lower Rhine Basin (W Germany)’. De NAC Foto-
prijs ging naar Renée de Bruijn; haar foto van 
een zich terugtrekkende gletsjer in Nepal sierde 
de omslag van Geo.brief 3, waarin tevens een 
sfeerimpressie van het congres is opgenomen 
en de drie NAC posterprijswinnaars João Tra-
bucho Alexandre, Chris Fokkema en Margot 
Cramwinckel zijn uitgelicht. 

 Geologie en de Energietransi-
tie / Elk jaar houdt de European Federation of 
Geologists (EFG) een ‘council meeting’ in een 
van de aangesloten landen. Dit jaar had het 
KNGMG, het Nederlandse lid van de federatie, 
de eer om de meeting te faciliteren. De council 
meeting vond in mei plaats in Delft, en werd 
voorafgegaan door een Euroworkshop ‘Geology 
and the Energy Transition’ georganiseerd door 

onze KNGMG-gedelegeerden Bob Hoogen-
doorn (Deltares) en Michiel van der Meulen 
(TNO – GDN) in samenwerking met het hieron-
der genoemde CHPM2030 project. Een verslag 
van de workshop staat in Geo.brief 3.

 EFG projecten / Het KNGMG is 
samen met andere bij de EFG aangesloten 
Europese beroepsorganisaties als third party bij 
een aantal EU-projecten betrokken. De coördi-
natie van de projecten ligt in handen van de 
EFG. Twee projecten, INTRAW en KINDRA wer-
den in 2018 afgerond; in 2019 is de laatste hand 
gelegd aan CHPM2030, gericht op het ontwik-
kelen van innovatieve technologie voor de gelijk-
tijdige winning van warmte-energie en metalen, 
en het succesvolle UNEXMIN, waarin een ver-
nieuwend mijneninspectiesysteem met behulp 
van robots is ontwikkeld, waarmee ondergelo-
pen mijnen in kaart gebracht kunnen worden 
(zie ook het artikel in Geo.brief 7). Komend jaar 
zal het KNGMG participeren in ENGIE, een pro-
ject dat vrouwelijke middelbare scholieren wil 
aanmoedigen om aardwetenschappen te stude-
ren. 

 Accreditatie / Aardwetenschap-
pers in Nederland kunnen via het KNGMG een 
accreditatie als professioneel geoloog (EurGeol) 
verkrijgen bij de EFG. Het gaat om aardweten-
schappers met enige jaren werkervaring, die 

Van links naar rechts: Winnaars van de 2018 KNGMG Escherprijs, Joëlle Kubeneck en Melanie During; Viktoria Trautner (links) ontvangt de Jelgersmaprijs uit 
handen van KNGMG-bestuurslid Harm Jan Pierik; uitreiking van de NAC Fotoprijs aan Renée de Bruijn; Linda Prinz ontvangt de prijs voor het beste NJG-artikel 
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zich committeren aan een beroepscode en 
actief hun kennis op peil houden. In totaal zijn 
nu 17 KNGMG leden geaccrediteerd.

 Financiën / Het financieel boekjaar 
2019 is afgesloten met een positief saldo van 
circa € 13.000,-. Dit positieve resultaat komt 
mede door hogere contributie-inkomsten, lagere 
verenigingskosten en lagere kosten voor activi-
teiten dan begroot. De grootste uitgaven zijn die 
voor de Geo.brief, op afstand gevolgd door NJG 
en de administratiekosten. Ook voor het boek-
jaar 2020 is een begroting opgesteld die in een 
batig saldo resulteert. Net als in 2018 wordt er 
strenger toegezien op wanbetalers: na twee jaar 
niet betalen van de contributie ondanks aanma-
ningen wordt het lidmaatschap beëindigd. In 
2020 zullen we overgaan op automatische 
incasso als standaard voor het betalen van de 
contributie. We hebben daarvoor inmiddels vele 
machtigingen ontvangen, waarvoor dank.
Het KNGMG dankt Shell en TNO voor het spon-
soren van respectievelijk de Escherprijs en de 
Jelgersmaprijs en dankt de begunstigers EBN, 
NAM, TNO, Total E&P Nederland, Wintershall, 
Panterra en Deltares voor hun bijdragen. Verder 
bedanken we TNO voor het beschikbaar stellen 
van vergaderruimte en werktijd voor de hoofdre-
dacteur van de Geo.brief en voor de secretaris 
van het hoofdbestuur. Universiteit Utrecht wordt 
bedankt voor de organisatie rondom het Zee-
spiegelsymposium en de Staringlezing en TU 

Delft, Deltares en TNO voor de EFG Council 
meeting en de Energietransitie-workshop. Tot 
slot zijn we NWO zeer erkentelijk voor de jaarlijk-
se bijdrage aan de Geo.brief.

 Samenstelling van het hoofd-
bestuur / Na een volle termijn van zes jaar 
plus een verlenging van enkele maanden heeft 
Lucia van Geuns het voorzitterschap overgedra-
gen aan Bob Hoogendoorn. In de afgelopen zes 
jaar heeft het bestuur onder Lucia’s leiding hard 
gewerkt aan het moderniseren van onze vereni-
ging. We zijn zichtbaarder geworden, onder 
meer door een nieuwe website, de digitale 
nieuwsbrief, een modern vormgegeven Geo.
brief, goed bezochte Kringendagen en grote 
symposia zoals over de aardbevingen in Gronin-
gen en het eerder beschreven Zeespiegelsym-
posium. Lucia schreef verreweg de meeste en 
misschien wel de beste ‘van het bestuur’ 
columns (in 2019 liefst nog vier keer) met in 
Geo.brief 5 dan toch echt de laatste met als titel 
‘zand erover’. Op de pagina ernaast staat het 
introductie-interview met Bob, die vol met 
ideeën zit om de vernieuwing voort te zetten. Op 
de jaarvergadering hebben we verder afscheid 
genomen van Harm Jan Pierik als algemeen 
bestuurslid. Hij is door Kay Koster opgevolgd.

 Secretariaat / Na vele jaren van 
trouwe dienst was 2019 het laatste jaar dat Els 
Ufkes onze ledenadministratie verzorgde. Zij 

heeft dit drie jaar gedaan, aansluitend op zes 
jaar penningmeesterschap. We willen Els hier 
heel hartelijk voor bedanken. Met ingang van 1 
januari 2020 wordt de ledenadministratie en de 
jaarlijkse inning van de contributie verzorgd 
door Buvoo, een administratiekantoor dat zich 
specifiek op verenigingen richt. Voor de leden-
administratie geldt het email-adres ledenadmi-
nistratie@kngmg.nl dat door de medewerkers 
van Buvoo wordt beheerd. Mail gericht aan 
kngmg@kngmg.nl wordt doorgeleid naar de 
secretaris van het hoofdbestuur en blijft beschik-
baar voor alle andere zaken. Ons postadres blijft 
bij TNO, afdeling Geomodellering in Utrecht en 
het archief is ondergebracht in het Science Cen-
tre in Delft.

 Ledenbestand / Het totaal aantal 
leden per 31 december 2019 bedroeg 776. Ver-
geleken met de eindstand van 2018 (756) is er 
een stijging van 20 leden. Vorig jaar zijn zes van 
onze leden overleden. Een twintigtal leden heeft 
in 2019 om uiteenlopende redenen opgezegd 
en we hebben 46 nieuwe leden mogen verwel-
komen.

Jan Stafleu
secretaris 

voor een jonge wetenschapper uit handen van NJG-hoofdredacteur Johan ten Veen; Een volle zaal tijdens de Staringlezing van Roderik van de 
Wal, hoogleraar Sea level change and coastal impacts (Universiteit Utrecht).
Foto’s: Jan Stafleu
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Verlaten mijn in Argentiera 
           Noordwest-Sardinië
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 ongeveer 4044’17” Noord en 808’53” Oost / 
In de regio Nurra in Noordwest-Sardinië komen ertsrijke hydrother-
male aders voor in een door de Varistische orogenese sterk verplooide 
en (licht) gemetamorfoseerde sedimentaire opeenvolging. Dit pakket 
bestaat uit Boven-Ordovicische kwartsieten en tillieten, met daarop 
Onder-Silurische donkere fyllieten en meta-pelieten. De Romeinen 
ontdekten deze rijke lood-zink-zilver (Pb-Zn-Ag) houdende aders in de 
kustkliffen en lage heuvels nabij Argentiera (vrij vertaald : ‘land van 
zilver’), en gebruikten het gewonnen zilver voor het slaan en uitgeven 
van munten.

De ontginning van de ertsen werd voortgezet door de Pisanen; een 
document uit 1131 beschrijft hoe een rechter de helft van het mijnge-
bied toekende aan de Santa Maria Assunta kathedraal in Pisa. De loka-
le mijnbouw nam een grote sprong voorwaarts na de uitgave van een 
nieuwe licentie in 1864, en Belgische bedrijven speelden een belang-
rijke rol door onder meer het gebruik van stoom aangedreven machi-
nes. De ontgonnen hoofdader nabij Argentiera helt met een hoek van 
circa 45 graden de grond in, en had een oorspronkelijke dikte van vijf 
tot vijftien meter. In 1870 waren er reeds drie schachten operationeel; 
het erts werd na kort transport over rails verscheept naar Antwerpen, 
en later ook naar het Italiaanse vasteland.

Tijdens de bloeiperiode van de mijn in de jaren veertig van de vorige 
eeuw reikten de schachten tot een diepte van 500 meter onder de 
grond (tot 365 meter onder zeeniveau). In Argentiera woonden en 
werkten toen ongeveer 2000 mensen. De gemeenschap had een lagere 
school, een winkel, een bioscoop, en een prominente, boven op een 
heuvel gelegen kerk gewijd aan Heilige Barbara, de patroonheilige van 
mijnwerkers. De mijn raakte echter vrij snel uitgeput, en werd in 1963 
gesloten.

De ruïnes en de rijke historie van Argentiera werden in 1997 onder de 
aandacht gebracht van UNESCO, en werden een onderdeel van het 
nog steeds groeiende Global Geoparks Network dat nu meer dan 125 
parken omvat in 35 landen. Argentiera vormt ook samen met zeven 
andere oude mijngebieden in Sardinië een ‘Geology and Mining Park’ 
van ongeveer 3500 vierkante kilometer, waarvan een deel is openge-
steld voor het publiek. 

Op de foto is het hoofdgebouw (de ‘wasserij’) te zien waarvan een aan-
tal delen stap voor stap wordt gerestaureerd. De kust, gelegen op 
slechts honderd meter van dit gebouwencomplex, is recent verstevigd 
om erosie tegen te gaan. Argentiera trekt de laatste jaren de aandacht 
van industrieel  archeologen, kunstenaars en - in toenemende mate - 
toeristen, mede door de gunstige ligging van deze oude mijn langs 
een rotskust met vele inhammen.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com



. boek

Dertig jaar droeg Salomon Kroonenberg bij 
aan het ontraadselen van de geologische 
geschiedenis van het Kaspische areaal. Als 
een restant van de Tethys Oceaan is de Kaspi-
sche Zee al miljoenen jaren potdicht afgeslo-
ten, wat onder meer tot de vorming van olie en 
nieuwe biologische soorten heeft geleid. Kan-
telpunt, het nieuwe boek van Kroonenberg, 
volgt de grote gebeurtenissen, maar ook ande-
re lotgevallen van het zeebekken.

De nu bekende aardse geschiedenis is geen 
goed lopende ballad, maar een chaotische 
soap. Gebergtevorming, continental drift, mete-
orietinslagen en astronomische cycli hielden 
huis. Het evolutieproces zwalkte, levende 
wezens beconcurreerden en verstikten elkaar; 
plagen traden op en opslag van dode resten 
bedierf het milieu. Onze negentiende-eeuwse 
voorouders waren er nog onkundig van dat 
Ardennengesteenten ter hoogte van Vuurland 
werden gevormd en dat de mens afstamde van 
aapachtigen. Ook hun zekerheid van een mens-
gerichte aardgeschiedenis geldt niet meer.
Ondanks het telkens willekeurig verloop van de 
aardse historie heeft Salomon Kroonenberg het 
aangedurfd hoofdstukken uit de laatste 35 mil-
joen jaar tumultueuze geologie en biologie van 
het Kaspische areaal te boek te stellen. Tot het 
ontraadselen daarvan droeg hijzelf al dertig jaar 
bij; Frank Wesselingh introduceerde hij in 2001. 
In 2014 werd aan het PRIDE-project van 
Wesselingh prestigieuze Europese financiering 
toegekend: een onderzoek door vijftien jonge 
geleerden naar de wankele biodiversiteit in de 
brakke wateren van de Kaspische en Zwarte 
Zee. Kroonenberg werd wetenschappelijk direc-
teur van het project. Dat verklaart dat er nu een 
Nederlands geologisch/paleontologisch boek is 
verschenen over de Kaspische Zee die vele 
Nederlanders toch vreemd zal zijn.

 Binnenzee / De Kaspische Zee is 
een sedert vijf miljoen jaar ingesloten restant 
van de Tethys Oceaan, die zich ooit uitstrekte 
over wat nu Spanje, Italië, de Balkan, Turkije, 

derd en 2500 meter dik) een belangrijk oliemoe-
dergesteente in de ondergrond van de regio 
werd. Het hierop volgende isolement leidde tot 
de evolutie van talrijke Ponto-Kaspische vormen 
van brak- en zoetwaterorganismen. Ten slotte 
leidde het openleggen van het zeegebied door 
de moderne mens weer tot het uitsterven van 
een groot deel daarvan. Enkele schelpdiersoor-
ten (waaronder driehoeksmossels, ofwel Dreis-
sena) bleken tot invasie van grote delen van de 
zoet- en brakwaterwereld in staat. In ons land 
verscheen het geslacht Dreissena omstreeks 
1850. De schelpen zijn voedsel voor de zwart-
witte kuifeendjes, die bij winterdag alsmaar talrij-
ker worden op diepere Nederlandse binnenwa-
teren.

 Hectische omgeving / Het boek 
volgt de grote gebeurtenissen, maar ook andere 
afwisselende lotgevallen van het zeebekken: de 
sterk wisselende waterspiegel, de gestage 
instroom vanuit reuzenrivier de Wolga en de tij-
delijke instroom van de Amoer-Darja, de rivier 
die tegenwoordig doodloopt in het Aralmeer. 
Grote verrassing was voor mij het gefundeerde 
vermoeden van een zeestraat die ooit dwars 
door vlak Rusland de Noordelijke IJszee met de 
Kaspische Zee verbond. Ook de Oostzee heeft, 
kort na het einde van het Pleistoceen, zo’n con-
nectie gekend. Fossielen van het Ponto-Kaspi-
sche zeeleven documenteren en verrijken onze 
kennis van die evenementen. Toch is het verhaal 
van de Kaspische natuur nog niet helemaal 
bekend.

Eén van de grote charmes van het boek is de 
inspirerende wijze waarop Kroonenberg de 
jonge onderzoekers voorstelt, aan het woord 
laat en volgt, en hun (vaak zeer moderne)  veel-
zijdige aanpak helder voor de lezer uitlegt. Daar-
door weet de auteur aan de hand van zijn Kaspi-
sche avonturen zijn lezers alweer te boeien!

Bert Boekschoten
g.j.boekschoten@vu.nl

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Gea magazine.

Lotgevallen van de Kaspische Zee

Irak en Iran zijn. Een ander restant is de Middel-
landse Zee, die bijna voortdurend bijgevuld 
werd met Atlantisch water. De Zwarte Zee lag 
niet altijd open en werd bij tijden brak, de Kaspi-
sche Zee is tijdens de laatste miljoenen jaren 
vrijwel potdicht afgesloten gebleven. Het zout-
gehalte van de Kaspische wateren daalde, de 
samenstelling ervan ging afwijken van die van 
oceanisch zeewater. Een binnenzee ontstond, 
waar sinds 2018 het internationaal zeerecht 
geldt: de grootste binnenzee op aarde.
De beginnende afsluiting had een enorme 
opslag van telkens weer nieuw rottend zeeleven 
tot gevolg, waardoor het naar Majkop (de hoofd-
stad van de Russische deelrepubliek Adygea) 
vernoemde zeebodemsediment (tussen hon-

Kantelpunt • Salomon Kroonenberg • 2019 • Atlas Contact • 
212 pp., 166 afb. • ISBN 9789045097295 • € 21,99
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Low-elevation coastal aquifers help provide freshwater to millions of people 
around the world. Unfortunately, these high-demand and stressed 
resources are subject to groundwater salinisation, a process worsened by 
human activity. Airborne electromagnetic monitoring (AEM) is an 
established and increasingly popular groundwater salinity mapping tool. 
Recently, an AEM groundwater survey was successfully undertaken for the 
FRESHEM project in the Province of Zeeland, resulting in a high-resolution 
3D model of groundwater salinity.

Airborne electromagnetic monitoring of 

groundwater salinity 

. onderzoek

1. Results of airborne 
electromagnetic mapping of 
3D fresh-saline groundwater 
distribution at Perkpolder, 
Zeeuws Vlaanderen. Blue = 
fresh groundwater interface. 
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An understanding of the current distribution 
of fresh-saline groundwater is essential for 
informing effective groundwater manage-
ment. However, ground-based techniques to 
regionally map groundwater salinity are 
expensive and result in disconnected infor-
mation across large distances. The FRESHEM 
Zeeland project was commissioned by the 
Province of Zeeland and was a collaborative 
effort involving Deltares, TNO and the Geo-
logical Survey of Germany (BGR). 
The results and method are described in 
Delsman et al, (2018) and data are publicly 
available at: kaarten.zeeland.nl/map/
FRESHEM. Thanks in part to the success of 
this project, talks are under way to potential-
ly undertake an AEM survey across the Neth-
erlands. As this process would require vast 
amounts of airborne and ground-based data 
from across the country, a good understand-
ing of resulting model accuracy relative to 
the quantity of available data is therefore 
essential. Recent research, as presented in the 

following, investigated the relative sources of 
mapping errors and broadly explores eco-
nomic considerations for hydrogeological 
AEM surveys.

 Cigar-shaped platform / AEM works 
by producing electrical currents in the sub-
surface, which generate secondary currents 
that are recorded by receivers towed beneath 
a helicopter. The method is non-intrusive and 
exploits the physical properties of water: a 
high electrical conductivity (EC) suggests a 
high salinity. Clay within aquifers is also con-
ductive, so an understanding of the host 
lithology is required to separate observations 
between lithology/groundwater. Acquisition 
platforms comprise two main techniques: 
time (TEM) and frequency (FEM) domain air-
borne electromagnetics respectively, both 
techniques using instruments towed beneath 
a helicopter. The TEM method uses a large 
(circa twenty meters diameter) circular loop 
to transmit signals which are recorded by a 

smaller inner-loop. The method is good for 
resolving deep (circa 150 – 200 meters deep) 
features. In contrast, the FEM system is more 
suited to the high-resolution characterisation 
of the shallow (top circa 50 meters) subsur-
face. The instrument consists of a ten meters 
long, cigar-shaped platform, where a number 
of small coils transmit and receive signals. 
The acquisition and processing method 
described below relates to the FEM technique, 
as this is the method used to complete the 
recent FRESHEM survey in Zeeland.
The acquisition process can be summarised in 
three steps. First, surveys are flown in large 
grid patterns where flightlines are typically 
hundreds to thousands meters apart. The sur-
vey is flown at a speed of circa 140 kilome-
tres/hour and measurements are recorded 
about every four meters at about forty meters 
above the surface. Dutch weather permitting, 
a typical regional scale survey should only 
take a few weeks to complete. Next, observed 
and processed data are translated into a sub-

Links 2. Overview figure of 
investigated area (top), the 
chloride estimates over 
Zeeuws Vlaanderen from the 
3D FreshEM Zeeland model 
and 3D lithological data from 
TNO’s Dinoloket database in 
the form of lithoclasses 
(middle), and below the 
synthetic 3D volume of the 
EC (bulk EC). 

Rechtsboven 3. Mean absolute 
error of mapping accuracy 
based on various data 
configurations.

Rechtsonder 4. The difference 
in fresh (red), brackish 
(orange) and saline (blue) 
regions between the 
synthetic model (left) and the 
inverted model (right). The 
inverted model shown 
assumes a perfect 
lithological model. Total 
model volume = ~19 billion 
m3.
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surface distribution of EC through a process 
called inversion. Finally, the inverted data are 
transformed into the electrical conductivity 
of groundwater (EC water) using lithological 
information, where a formation factor is 
applied. Empirical relationships are then 
used to transform EC water into groundwater 
salinity. 

 Sources of uncertainty / However, 
each of the three above steps causes uncer-
tainty. Besides noise from the AEM survey 
itself, the inversion is mathematically ill-
posed, meaning that countless models can 
explain the data. The accuracy of these 
results is therefore at the mercy of the inver-
sion technique used. Furthermore, end-users, 
for example regional water managers, typical-
ly require a quantitative 3D-model, in which 
case a 3D lithological model is required to 
facilitate the transformation of inversion 
results into salinity using formation factors. 
In the following we present the results of a 
realistic, high-resolution 3D synthetic model 
that aims to unravel relative sources and 
quantities of error.
Using the existing 3D salinity and geological 
models of the Province of Zeeland, a 150 mil-
lion cell 3D synthetic model was constructed 
– extending from the surface to a depth of 
approximately fifty meters. The model used 
groundwater salinity in the form of chloride 
estimates over Zeeuws Vlaanderen from the 
3D FRESHEM Zeeland model, and 3D litholog-
ical data from TNO’s DINOloket database in 
the form of lithoclasses. These data were then 
combined, creating a synthetic 3D volume of 
the EC (referred to as bulk EC). 

 3D mapping simulation / In order to 
realistically simulate an AEM survey, we used 
measurement locations and instrument 
height from the existing FRESHEM Zeeland 
survey. Taking into account the known physi-
cal characteristics of a typical FEM survey, we 
approximated noise levels as well as the meas-
urement width (characterized by a hundred 
meters wide ‘footprint’). Next, using an exist-
ing AEM forward modeling method, this 

information was used to recreate a set of 
observations from the bulk EC synthetic 
model. The resulting data were inverted using 
established methods, producing a subsurface 
estimate of bulk EC. Finally, these data were 
3D interpolated at different levels of flight-
line spacing (300, 600, 1200 meter) using Krig-
ing.
As mentioned, AEM observations are the 
result of two causative sources: (1) groundwa-
ter salinity, and (2) lithology – therefore the 
next step was to simulate the acquisition of 
lithological information in order to split the 
signal between the two. This proved challeng-
ing, because in reality, constructing a 3D lith-
ological model involves a team of highly expe-
rienced geoscientists – as is the case with the 
impressively detailed and high-resolution 
GeoTOP model by TNO. As a result, this pro-
cess is very difficult to repeat, or indeed simu-
late. 

Therefore, we used a relatively simple two-
step approach using borehole data: (1) simu-
late borehole drilling campaigns at different 
levels of data-density, and (2) 3D interpolate 
each of the borehole distributions. By analys-
ing the end-depths from a total of circa 4600 
lithological boreholes available on DINOloket.
nl, we used a histogram to recreate a realistic 
borehole end-depth distribution. For exam-
ple, the majority of boreholes were found to 
be less than five meters deep. Finally, con-
strained by these distributions, lithological 
boreholes were placed randomly into the syn-
thetic geological model in six classes of data 
density, represented as vertical meters 
drilled/km2 (0.1, 1.4, 6.8, 13.6, 27.2 and 57.2m/
km2). Each of the six classes was placed ran-
domly five times to account for sampling 
bias, thus 6 x 5 = 30 distributions were creat-
ed. The resulting data were interpolated into 
3D using the sequential indicator simulation 
method. 
Finally, EC bulk data from the inversions (x3) 
and the lithological data from the boreholes 
(x30) were used to make 90 different 3D 
groundwater salinity models, each based on 
different densities and combinations of litho-

logical and airborne data. These models were 
compared with the synthetic model in a num-
ber of ways. 

 Sources of error / Error was calculat-
ed based on the practical needs of groundwa-
ter salinity mapping. The calculation was 
focused on three main aspects: (1) error 
throughout the model in general, (2) fresh-
saline groundwater volume estimates and (3) 
the ability to accurately resolve fresh-saline 
interfaces at depth. The plot of flightline 
spacing and the amount of lithological infor-
mation vs. overall accuracy as mean absolute 
error (MAE), highlights a consistent relation-
ship between the addition of data and model 
improvement (see 3). 
Having a general overview of error is informa-
tive, but above all, it is useful to know where 
in the model space the error is greatest and 
what is causing it. By looking at volume esti-
mate difference, we noticed that the inver-
sion process caused a substantial over-esti-
mate of the brackish zone (10%), resulting in 
an underestimate of the fresh (6%) and saline 
(4%) groundwater regions (see 4).

This brackish zone thickening was found to 
have an effect on the ability to resolve fresh-
saline interfaces. The addition of lithological 
information was unable to significantly 
improve results. Simply put, the value of addi-
tional lithological information is dependent 
on how well the initial distribution of bulk 
EC is resolved by the acquisition and inver-
sion process. Flying a tighter grid shows a 
consistent improvement in mapping accuracy 
in general, and is useful for more accurately 
mapping a fresh-saline interface.

Jude King

Website: kaarten.zeeland.nl/map/FRESHEM

> Delsman et al., 2018. Large-scale, probabilistic salinity 
mapping using airborne electromagnetics for groundwater 
management in Zeeland, the Netherlands.
Environmental Research Letters 13, 084011
doi.org/10.1088/1748-9326/aad19e
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Voor een column over de mooiste 
stukken kern uit kernloods zijn er mooie 
stukken kern genoeg, althans dat vinden 
wij. Maar wat is hier de definitie van mooi? 
Is het enkel de esthetische kwaliteit van 
het uiterlijk van het gesteentemonster? En 
aan welke schoonheidslat refereren we 
dan? Of zit de appreciatie van de 
schoonheid allicht ook in het verhaal dat 
de steen kan vertellen? Of in de 
verwondering, verrassing of de 
herkenning die het aanzicht van een kist 
met kernmateriaal doet opkomen en die 
vervolgens dat monster doet stijgen in de 
persoonlijke schoonheidsindex?

Deze keer verwondering. Verwondering is een 
van de mooie dingen om te zien of mee te 
maken. Verwondering komt als er iets onver-
wachts moois of iets buiten je verwachtingspa-
troon voorvalt. Ons is de verwondering bijge-
bleven bij het kijken naar deze Chalk kern. 

Op een ochtend onderweg naar kantoor stopte 
een van ons kort bij het kernhuis omdat onze 
collega Jan enkele Chalk kernen aan het bestu-
deren was. Hij had het idee geopperd er samen 
naar te kijken. De tafels lagen vol met mooie, 
witte kernen met die typische signatuur: graaf-
gangen, fossielen, soms een klont chert, maar 
bovenal de alomtegenwoordigheid van stylo-
lieten. Fraaie stylolieten die zinnen maken 
met hun gitzwarte minutieuze zigzaglijn op 
het witte vlak, als ware het een kriebelig fijn 
schift op wollig wit perkament. Ze volgen niet 
de voorgedrukte belijning van de laagvlakken 
zoals wij vroeger het schoonschrift moesten 
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Detail van de rode Chalk met 
oversized poriën.
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In de serie Schatten van het Kernhuis schrijven Harmen Mijnlieff en Nora 
Witmans voor Geo.brief over hun mooiste stukken kern die bewaard worden in 
het kernhuis van de Geologische Dienst Nederland. In deze tweede aflevering 
staat hun verwondering over de knalrode intervallen die zijn terug te vinden in 

een Chalk sequentie uit put F15-4.

leren. Sommigen zien er een in steen gehou-
wen Gamma-ray log in. De lijntjes vertellen 
van de druk waaronder het gesteente heeft 
gestaan, dat er niet alleen wit in de kalk zit 
maar dat er ook een anders gekleurde compo-
nent in zit. De geschiedenis van de steen is 
verwoord en gecondenseerd in deze kriebels.

Nu de verwondering: in die witte Chalk 
sequentie zitten knalrode intervallen. Nog 
niet eerder waren we zoiets in de ‘schatkamer 
van de ondergrond’ tegen gekomen. Die rode 
stukken zijn een centimeter of zeventig dik, 
zitten vol oversized poriën maar zijn bovenal 
absurd licht van gewicht, zoals puimsteen 
zich verhoudt tot basalt. Zouden deze rode 

stukken ook blijven drijven? Proberen? Tuur-
lijk! Een stukje rode Chalk kan een seconde of 
wat blijven drijven, zuigt zich dan vol met 
water en zinkt vervolgens: niet zoals een 
spreekwoordelijke baksteen, maar langzamer. 
Het potentieel van het herhalen van deze 
proef bleek heel laag. Het stukje zoog zich 
elke keer onmiddellijk vol en zonk meteen. In 
tegenstelling tot puimsteen staan de poriën 
dus met elkaar in contact. Maar als er een 
vliesje stof omheen zit dan duurt het even 
voordat het volzuigen start. Een goede indica-
tie dat er naast fracture permeability ook nog 
andere potentiële permeabiliteitsvormen zijn 
in de Chalk. 

Wat is dan de laterale extensie van deze rode 
zone? Vooralsnog interpreteren we deze zone 
als het resultaat van een tijd van non-deposi-
tie onder ‘sub-aerial’ condities. Onder invloed 
van meteorisch water lossen fossieltjes op en 
slaat hematiet neer. Wat de oorspronkelijke 
laterale extensie is in een omhoog gedrukt 
stuk Chalk en wat er van overblijft na erosie 
is voor ons de vraag. Wel weten we dat het in 
de collectie Chalk kernen van het kernhuis 
een zeldzame verschijning is.

Harmen Mijnlieff en Nora Witmans

Links Overzichtsfoto van circa twee meter kern uit de put F15-4 van een wit en een rood interval.
Rechts Chalk kernstuk uit put F15-4 met stylolieten in verschillende vormen en richtingen.



Het klimaat is gebaat bij meer 
Nederlandse gasproductie

Doordat de Nederlandse gasproductie daalt, stijgt de import van minder 
schoon Russisch gas. En dat terwijl meer gas uit eigen bodem ook 
klimaatwinst zou betekenen, schrijven Jilles van den Beukel en Lucia van 
Geuns. Het investeringsklimaat voor gasproducenten in Nederland is 
minder aantrekkelijk geworden dan in veel andere landen, concluderen zij 
in het HCSS rapport “The deteriorating outlook for Dutch small natural gas 
fields” dat in januari uitkwam. Olieplatform in de Noordzee. 

Foto: Philippa McKinlay / Flickr

In 2022 stopt de gaswinning in Groningen. 
Wat overblijft is de productie uit kleine vel-
den. De voorspellingen voor de toekomstige 
Nederlandse gasproductie uit deze kleine vel-
den, zoals die nu door het ministerie van Eco-
nomische Zaken en Klimaat gebruikt worden, 
laten een geleidelijke afname zien en komen 
voor 2030 uit op nog steeds ongeveer tien tot 
twaalf miljard kuub per jaar. Maar is dat rea-
listisch? De productie van gas is de laatste 
jaren snel afgenomen en de maatschappelijke 
acceptatie is ook verminderd.
De toekomstige productie uit kleine velden is 
in prognoses de laatste tien jaar steevast over-
schat. Blijkbaar zijn gasproducenten in Neder-
land niet meer in staat ten volle gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de geologie 
hen biedt. Een relatief hoge belastingdruk in 
Nederland speelt een rol, maar de langdurige 
procedures zijn het grootste probleem. Tus-
sen het vinden van een veld en de start van de 

productie verstrijkt in Nederland nu soms wel 
twee keer zo veel tijd als in Engeland of Noor-
wegen.
Het investeringsklimaat voor gasproducenten 
in Nederland is minder aantrekkelijk gewor-
den dan in veel andere landen. Het aantal 
putten dat nu geboord wordt is tachtig pro-
cent minder dan tien jaar terug, terwijl schat-
tingen van de resterende, nog niet ontwikkel-
de, reserves op een relatief constant niveau 
bleven.
Het overschatten van de toekomstige produc-
tie uit kleine velden is op te lossen. Neem aan 
dat sommige ogenschijnlijk aantrekkelijke 
projecten niet worden gerealiseerd of er veel 
langer over doen dan gepland en pas de prog-
nose aan op de resultaten die de gasproducen-
ten het laatste decennium geboekt hebben. 
Met die methode komt de schatting van de 
toekomstige productie uit kleine velden in 
2030 slechts op 5 miljard kuub per jaar.

. opinie

Maar wat als de trend van een verslechterend 
investeringsklimaat zich verder voortzet? Met 
de nieuwe Mijnbouwwet zijn procedures 
meer tijd gaan kosten. Lokale overheden pro-
cederen veelal door tot aan de Raad van State, 
al weten zij dat de kans op succes nihil is. Het 
afgelopen halfjaar lag een groot aantal pro-
jecten, ook offshore, stil vanwege de stikstof-
problematiek. De huidige lage gasprijzen 
maken het voor Nederlandse gasproducenten 
moeilijker om geld los te krijgen van inves-
teerders of een buitenlands hoofdkantoor. 
Nederland lijkt het vertrouwen in gasprodu-
centen verloren te hebben. Maar omgekeerd 
is dat ook het geval.

Er mogen vooral offshore dan wel interessan-
te mogelijkheden zijn voor exploratie, straks 
zijn er geen geïnteresseerde bedrijven meer 
om ze aan te boren. In dat geval dreigt de pro-
ductie onder het kritische volume te komen 
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dat nodig is om de kosten te dragen van een 
offshore pijpleidingssysteem en kan de off-
shore productie snel naar nul zakken.
De dalende Nederlandse gasproductie leidt 
intussen tot een snelle toename van de 
import van gas. Want onze gasconsumptie 
daalt helemaal niet. Die neemt zelfs iets toe. 
In West-Europa wordt energie uit kolen nu in 
rap tempo vervangen door gas, meer om com-
merciële dan om politieke redenen: de emis-
sierechten voor kolen, per eenheid opgewekte 
elektriciteit, zijn hoger dan die voor gas. Daar 
komt de sluiting van nucleaire centrales 
bovenop.
De afgelopen jaren nam de export van Rus-
sisch gas naar Europa toe van ongeveer 140 
naar 200 miljard kuub per jaar. De Liquid 
Natural Gas (LNG) importterminal op de 
Maasvlakte draait sinds een jaar op volle toe-
ren. Naar onze inschatting zal Nederland in 
2030 jaarlijks tussen de dertig en veertig mil-
jard kuub gas gaan importeren.
De totale uitstoot van broeikasgassen, van 
productie tot consumptie, ligt bij Russisch 
gas en bij schaliegas uit de Verenigde Staten 
zo’n dertig procent hoger dan bij Nederlands 
gas. Als we op EU-niveau het Nederlandse gas 
door Russisch gas vervangen, dan doet dat de 
totale vooruitgang die geboekt wordt door 
een hoger aandeel zon- en windenergie in de 
Nederlandse elektriciteitsproductie geheel 
teniet. Maar in de besluitvorming speelt dit 
tot nu toe geen enkele rol omdat we gefixeerd 
zijn op nationale emissiedoeleinden.
In Nederland zou daarom een meer actief en 
efficiënt beleid gevoerd moeten worden om 
ineenstorting van de Nederlandse gasproduc-
tie te voorkomen – juist ook met het oog op 

Overzicht van de bestaande en geplande 
gaspijpleidingen van Rusland naar Europese 
landen.
Illustratie: Sam Bailey / Wikipedia

Jilles van den Beukel is geofysicus en energieanalist, Lucia van 
Geuns is adviseur energie bij The Hague Centre for Strategic 
Studies (HCSS). Dit opinie-artikel is eerder gepubliceerd door 
NRC Handelsblad op 28 januari 2020.
Website: hcss.nl/report/deteriorating-outlook-dutch-small-
natural-gas-field

het klimaat. Het terugdringen van de con-
sumptie van gas is zinvol. Het terugdringen 
van de productie van gas, in een land met 
weinig methaanlekkages en andere additio-
nele emissies, is dat niet. Zolang wij in Neder-
land gas consumeren is het zinvol om gas te 
verbruiken met zo laag mogelijke additionele 
emissies en ons beleid daarop af te stemmen.

Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns
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JOHAN MEULENKAMP 
1939 – 2019

Op 16 november 2019 overleed Johan Meulen-
kamp, emeritus-hoogleraar Stratigrafie en Pale-
ontologie aan de Universiteit Utrecht. Johan 
begon daar eind jaren 50 met zijn studie geolo-
gie, promoveerde er eind jaren 60, werd weten-
schappelijk docent, hoofddocent, hoogleraar in 
1990 en ging met emeritaat in 2004. Aansluitend 
werd hij bestuurslid en vervolgens directeur 
wetenschap bij het NIOZ. Nadat hij die functie in 
2006 had neergelegd, werd hij actief in de stich-
ting ‘Planet Earth Foundation’, die de Neder-
landse activiteiten in het kader van het UNESCO 
Internationale Jaar van de Planeet Aarde coördi-
neerde (2007-2009). In het verlengde hiervan 
was hij voor TNO actief op Aruba en Bonaire, 
waar hij meewerkte aan het organiseren van 
twee werkconferenties en het vormgeven van 
een wetenschapsagenda voor de Caribische 
regio (2016). Als je over Johan zegt dat hij 
ergens actief in werd, dan moet dit zeer letterlijk 
worden genomen. Zoals iedereen die hem 
kende weet: Johan deed alles uitsluitend met 
volledige overgave.

Zijn uitvaart betekende een markeringspunt voor 
mijzelf. Het was voor het eerst sinds tijden dat ik 
Utrechtse aardwetenschappers van Johans 
generatie in flinken getale bij elkaar zag: de 
mensen die zo lang als ik mij kan herinneren in 
het departement Aardwetenschappen rondlie-
pen (en dat is lang want ik ben de zoon van één 
van hen). Het gaat om de generatie die aantrad 
toen de universiteiten onstuimig groeiden, waar-
van velen daar vervolgens bleven en op hun 
beurt vele generaties aardwetenschappers 
opleidden, voordat ze zelf rond de millennium-
wisseling met pensioen gingen en het perso-
neelsbestand ongekend snel veranderde. “Ze 
worden oud,” dacht ik toen ik ze het crematori-
um binnen zag lopen. “We worden oud,” was 
aan de koffietafel een veelgehoorde uitspraak.

In de dagen erna besloten Rinus Wortel, Paul 
Meijer, Douwe van Hinsbergen en ik dat we 
Johan in een In Memoriam het meest recht zou-
den doen door te vertellen wat hij voor ons per-
soonlijk heeft betekend. Rinus werkte jarenlang 
met Johan samen in het samenbrengen van de 
geologie en de geofysica: “Johan Meulenkamp 
was de eerste geoloog die ik, als aankomend 
student, in 1965 tegenkwam in het Geologisch 

Instituut op de Oudegracht in Utrecht. Johan 
was wetenschappelijk medewerker in de strati-
grafie/paleontologie, ik student in een meer geo-
fysisch-georiënteerde richting in de geologie en 
later de geofysica. In die tijd een heel verschil en 
voldoende reden om niet intensief met elkaar in 
contact te komen. Maar begin jaren 70 kreeg ik 
interesse in het Middellandse Zeegebied en met 
name in het het Egeïsch gebied—Johan Meu-
lenkamp was de aangewezen persoon om daar-
over contact mee op te nemen. Vanaf die tijd 
wisselden we van gedachten en concludeerden 
we dat de afstand tussen geologie en geofysica 
nog erg groot was. Begin jaren 80 werd ons 
contact intensiever en probeerden we te werken 
aan overbrugging van de kloof tussen geologie 
en geofysica/tektonofysica; Johan suggereerde 
dat ik mee zou gaan op zijn excursies voor doc-
toraalstudenten. Dat werd eerst Sicilië (1982), 
direct gevolgd door een aantal jaren Kreta; ja, 
vooral Kreta, waar Johan zijn hart aan had ver-
pand en waar hij toen inmiddels al zo’n twintig 
jaar onderzoek had gedaan. Het was het begin 
van serieus contact tussen geologie en geofysi-
ca. Voor dat soort contact heb je personen 
nodig die er vorm aan willen geven; Johan Meu-
lenkamp is voor mij dé persoon en collega die 
de interactie op gang heeft gebracht. Buiten de 
contacten met de tektonofysica heeft zijn brede 
opstelling ook elders in de faculteit grote impact 

. in memoriam 

De subfaculteit Geologie van de Universiteit 
Utrecht op de negentigste verjaardag (12 
november 1969). Johan Meulenkamp, toen bijna 
30 jaar oud, is de derde persoon van links in de 
derde rij van voren
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Van Waterschoot van der Gracht-
penning 2020

Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept hier-
bij de leden van het Genootschap op om kan-
didaten voor de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning 2020 te nomineren.
In 1951 stelde het KNGMG een erepenning 
in, uit te reiken aan ‘een persoon die zich op 
wetenschappelijk, maatschappelijk of onder-
wijskundig gebied voor de aardwetenschap-
pen in Nederland uitzonderlijk verdienstelijk 
heeft gemaakt’. De penning werd vernoemd 
naar Willem van Waterschoot van der Gracht 
(1873 – 1943), geoloog, mijnbouwer, jurist, 
directeur van de Rijksopsporing van Delfstof-
fen (de latere Geologische Dienst), succesvol 
oliegeoloog, medeoprichter van de American 
Association of Petroleum Geologists (AAPG), 
en medeoprichter en eerste voorzitter van het 
KNGMG.
De toekenning van de Van Waterschoot van 
der Grachtpenning geschiedt op voordracht 
van één of meerdere leden van het KNGMG. 
Op de KNGMG-website vind u een overzicht 
van degenen aan wie de penning in voor-
gaande jaren is toegekend:  doorklikken 
vanaf de startpagina naar ‘Het KNGMG’, 
onder het submenu ‘Eerbewijzen’. 

U kunt een voordracht indienen tot 1 juli 2020 
bij de secretaris van het genootschap, e-mail: 
jan.stafleu@tno.nl. Kansrijke voordrachten 
zijn voorzien van een helder geschreven moti-
vatie aangevuld met de nodige documentatie 
(CV, publicatielijst), en worden ondersteund 
door meerdere leden en/of instellingen.

. aankondiging
gehad; ik noem vooral de samenwerking tussen 
stratigrafie/paleontologie en paleomagnetisme, 
die geleid heeft tot belangrijke ontwikkelingen 
en internationaal erkende grote successen op 
het gebied van de magnetostratigrafie. Ook in 
bestuurlijke zin was zijn inzet voor de Utrechtse 
faculteit Aardwetenschappen groot, waarbij 
vooral zijn cruciale bijdrage aan een gecombi-
neerd studieprogramma geologie-geofysica, zijn 
rol in reorganisatiecommissies (jaren 1986-87) 
en vervolgens zijn jarenlange bijdrage in het 
faculteitsbestuur genoemd moeten worden. Zijn 
commitment aan de aardwetenschappen was 
groot en kostte hem veel energie. In Johan Meu-
lenkamp heb ik een dierbare collega en vriend 
verloren.”

Het zoeken naar samenwerking tussen geologie 
en geofysica, waarbij een bepaalde schaal van 
werken hoort, was typerend voor het denken 
van Johan – en natuurlijk ook voor dat van 
Rinus. Zij hebben deze combinatie in onderwijs 
en onderzoek doorgevoerd; Paul Meijer, die als 
een van de eersten in deze richting is opgeleid, 
vertelt hierover: “Het was teruglopend naar het 
kamp aan het einde van een velddag in de wes-
telijke Alpen dat Johan bevestigde wat al langer 
als gerucht de ronde deed, dat wij het volgende 
jaar veldwerk zouden gaan doen op Kreta. ‘Wij’ 
waren de eerste lichting studenten in de gecom-
bineerde richting geologie/geofysica die Johan 
had helpen opzetten. Kreta bleek fantastisch – 
door de ruige pracht van het landschap maar 
vooral door de sfeer van ontdekking die rond 
het nieuwe veldwerk hing. Toen ik later ging pro-
moveren op het numeriek modelleren van de 
tektoniek van Griekenland toonde Johan mij 
andere delen van het land: ik moest van hem de 
geologie waar ik aan ging rekenen gezien heb-
ben. Hoewel ik dat zelf eerst anders inschatte, 
had hij gelijk. Nu benadruk ik dit bij mijn eigen 
studenten. Nog een derde maal zou Johan een 
grote rol spelen in het verloop van mijn carrière. 
Hij leverde een belangrijke bijdrage aan een 
onderzoeksvoorstel om het numeriek modelle-
ren uit te breiden naar de sedimentatie in het 
Middellandse Zee-bekken en stond zo aan de 
basis van mijn huidige onderzoekslijn.”

Douwe van Hinsbergen is, als hoogleraar Glo-
bale Tektoniek en Paleogeografie, misschien wel 
de duidelijkste belichaming van het soort aard-

wetenschappen dat Johan voorstond: “Als jonge 
student met ambitie om onderzoeker te worden 
had ik het grote geluk door Johan onder de 
vleugels genomen te worden. Hij heeft mij mate-
loos geïnspireerd, eerst als student, later als 
promovendus, en mij het gevoel gegeven dat 
niets te moeilijk was en alles mogelijk. Ik denk 
met veel warmte terug aan de gezamenlijke 
veldwerken aan de Golf van Korinthe, op Kreta, 
Milos en Karpathos in de Griekse boog, aan 
Johans gedrevenheid in het veld en zijn geesti-
ge anekdotes uit een rijk veldverleden. Johan 
ging met emeritaat toen ik promoveerde, maar 
het onvoorwaardelijk vertrouwen dat hij gedu-
rende de opleiding gaf ben ik altijd blijven voe-
len. Ik zal hem missen.”

Douwe noemt iets essentieels dat Johan ken-
merkte: onvoorwaardelijk vertrouwen in de men-
sen die hij uitkoos om mee samen te werken. 
Naast een mooie karaktereigenschap was dit 
ook feitelijk belangrijk in de samenwerkingen die 
hij is aangegaan. Iedereen die Johans promo-
vendi kent zal (mogelijk glimlachend) beamen 
dat ze worden gekenmerkt door een zekere 
eigenzinnigheid. Mijn eigen eerste echte inhou-
delijke contact met Johan was in Noordwest 
Griekenland, waar ik als derdejaars student 
veldwerk deed in het Pindosgebergte. Ik was 
daar losgelaten in een gebied waarvan Johan 
later toegaf dat hij het in het schemerduister had 
verkend, zodat we daar eigenlijk volstrekt blan-
co aan het werk moesten. Op de eerste begelei-
dingsdag, na een week of twee, raakten Johan 
en ik verwikkeld in een steeds stekeliger wor-
dende discussie over de gebiedsinterpretatie, 
en nadat hij was vertrokken dacht ik dat ik mij 
waarschijnlijk definitief onmogelijk bij hem had 
gemaakt. Het tegenovergestelde bleek waar: na 
mijn terugkomst in Nederland riep hij mij bij zich 
en vroeg of ik misschien zin had om bij hem en 
Rinus te komen promoveren. Samenwerken op 
basis van vertrouwen beschouw ik als het meest 
waardevolle en blijvende dat ik van Johan heb 
geleerd. Ik heb daar elke dag baat van.

Michiel van der Meulen 
TNO, Geologische Dienst Nederland
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