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Bodemdaling van alle tijden
“Bij eenieder die betrapt wordt op het delven van veen,
wordt de rechterhand afgehakt”, aldus Albrecht van Beieren,
graaf van Holland en Zeeland; een maatregel om bodemdaling anno 1404 te stoppen. Tegenwoordig worden lijfstraffen
gelukkig niet meer toegepast in Nederland, en proberen
overheid en wetenschap bodemdalingsproblematiek op te
lossen middels een aantal grootschalige onderzoeksprojecten (ref 1). Dat veengebieden en kustvlakten al eeuwenlang
door menselijke ingrepen dalen, daarover zijn onderzoekers
het met elkaar wel eens. Daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het oxideren, inklinken en krimpen van veen en
klei. Bodemdaling is een minder heikele discussie dan zeespiegelstijging, ondanks het feit dat de bodem sneller daalt
dan de zeespiegel stijgt. Eigenlijk zijn we er trots op dat we
het voor elkaar hebben gekregen om zo’n gevaarlijk landschap veilig bewoonbaar te maken.
De oorzaak van bodemdaling ligt in ons eeuwenoude beleid
om grondwaterstanden kunstmatig laag te houden. Hoge
grondwaterstanden zijn minder gunstig voor de agrarische
sector en maken een gebied over het algemeen minder leefbaar. Dat kunstmatige ontwatering voor bodemdaling zorgt,
hebben de Romeinen waarschijnlijk al ervaren. Het zou er
zelfs toe hebben bijgedragen dat delen van de kustvlakte tijdens de vroege Middeleeuwen ontvolkt raakten. Dit werd in
oktober in de Volkskrant (ref 2) gesteld door onderzoekers
van de Universiteit Utrecht. In een NJG special issue valt binnenkort meer te lezen over de relatie tussen het landschap
en de mens tijdens de vroege Middeleeuwen.
Albrecht van Beieren wist al dat bodemdaling veroorzaakt
wordt door het kunstmatig ontwateren van veen en zo dus
het overstromingsrisico vergroot. De mensen leefden toen
mét het land en namen direct oorzaak en gevolg waar. Zo
ook de zeventiende-eeuwse historicus Smallegange, die in
Zeeland opmerkte dat het uitdrogen van binnendijkse kleilagen leidde tot bodemdaling en het toenemen van vloedhoogte. Bijna drie eeuwen later veroorzaakte hetzelfde proces een halve meter bodemdaling in Flevoland in slechts tien
jaar tijd vanaf de inpoldering (ref 3).
Ik lees graag historische vakliteratuur en merk dat sinds de
negentiende eeuw het onderwerp bodemdaling met golfbewegingen terugkomt. Als geschiedenisfanaat durf ik zelfs te
stellen dat één van de langst internationaal toegepaste datasets binnen de aardwetenschappen voortkomt uit vraagstukken omtrent bodemdaling: de halftijmetingen die vanaf 1700
plaats hebben gevonden in Amsterdam. Deze dataset werd in
1863 voor het eerst in een wetenschappelijke bijdrage gepu-

bliceerd en vindt tot op het heden zijn weg naar peer reviewed (vak)tijdschriften. Tot ver in de twintigste eeuw werd de
stijgende trend in de getijhoogten gebruikt om bodemdaling
te berekenen. Tegenwoordig ligt de toepassing voornamelijk
in analyse van de zeespiegelstijging.
De goede intenties van studies naar bodemdaling om Nederland veiliger te maken zijn sinds de negentiende eeuw nauwelijks veranderd. Het grote verschil tussen toen en nu is
het momentum gecreëerd door de subsidies die de overheid
heeft vrijgemaakt. Chapeau voor de onderzoekers die zich
hier hard voor hebben gemaakt! Als beleidsmakers vervolgens de stap kunnen zetten naar implementatie van de
onderzoeksresultaten, dan kan ons land de komende eeuwen weer aan. Alhoewel, kijkend naar de geschiedenis vraag
ik me wel af voor hoe lang.
De watersnoodrampen in 1825, 1916 en 1953 vonden namelijk plaats tijdens, of in de nasleep van, internationale conflicten en economische achteruitgang. Mijn onderbuikgevoel
zegt dat dit geen toeval is, al zijn de oorzaken per ramp
waarschijnlijk zeer complex en uniek. Ik moet dan denken
aan de slecht onderhouden dijken in het sterk dalende kustgebied van Bangladesh, die onlangs te zien waren in de NPOdocumentairereeks ‘Na ons de zondvloed’. Deze bezweken de
afgelopen jaren massaal tijdens stormen. Ondanks verwoede
pogingen van de Wereldbank ontbreekt daar het geld om ze
structureel te onderhouden. Nederland is nu rijk, maar is
het wel realistisch om onze toekomstplannen te baseren op
onze huidige welvaart?
Overigens, de rigoureuze straffen die Albrecht van Beieren
in het verschiet stelde om verdere bodemdaling te voorkomen mochten niet baten. De omgeving van Dordrecht, waar
hij deze maatregel uitvaardigde, werd in 1421 alsnog getroffen door één van de ergste watersnoodrampen uit onze historie, de St. Elisabethsvloed. Hopelijk treffen de nieuwe
onderzoeksprojecten wel doel!
Kay Koster
1: Kamerbrief over rijksbrede inzet bodemdaling, juni 2019,
Rijksoverheid
2: Waarom Nederland in de 3de eeuw opeens leegliep, oktober 2019,
Volkskrant
3: Fokker et al. (2019), JGR Earth Surface, 124(5), 1099-1117
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Een kleine geschiedenis
van het kernhuis
Tienduizenden gesteentemonsters uit de ondergrond van Nederland liggen
veilig opgeslagen in het kernhuis van de Geologische Dienst Nederland in
Zeist. Maar voor het eenmaal zover was, maakten de waardevolle
boorkernen en lakprofielen een lange en kronkelige reis langs verschillende
panden in Nederland. Nora Witmans en Harmen Mijnlieff schreven voor
Geo.brief une petite histoire van de omzwervingen van de
gesteentemonsters op weg naar hun huidige onderkomen.

Het kernhuis in Zeist.
Foto: Harmen Mijnlieff
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Gesteentemonsters in vele vormen en maten,
overwegend afkomstig uit de ondergrond van
Nederland (inclusief het Nederlands deel van
het continentaal plat). Ze variëren van
boorgruis, hele en halve kernen uit de diepe
ondergrond afkomstig van de olie- en gasindustrie, tot lakprofielen genomen in ontsluitingen of beekdalen. Het verticale bereik varieert van maaiveld tot enkele kilometers diep.
De monsters geven een uniek inzicht in de
ondergrond van Nederland, zijn van onschatbare waarde voor de kennis van de opbouw
en geologische geschiedenis van Nederland
en vormen de basis voor diverse toepassingen
nu en in de toekomst.
Deze tienduizenden gesteentemonsters bevinden zich tegenwoordig in het kernhuis van de
TNO – Geologische Dienst Nederland in Zeist.
In dit artikel geven wij een overzicht van hun
omzwervingen vanaf de vroege jaren zestig
tot heden via diverse panden in Haarlem,
Heemstede, IJmuiden, Heerlen, alsmede de
opslag in de oude Rijks Geologische Dienst
(RGD) districten. Via opslag op Schiphol-Oost
vonden zij uiteindelijk hun weg naar het huidige onderkomen in Zeist. Door de organisatiestructuur en de verspreide huisvesting van
de RGD ontstonden in de vroege jaren zestig
verschillende aanvoer- en opslagcriteria voor
verkregen monsters. Die gescheiden organisatiestructuur laat zich het makkelijkst vertalen in ondiep – matig diep, diepe ondergrond, mariene geologie en pré- en post-Perm.

ONDIEPE TOT MATIG DIEPE

MONSTERS

Voor de ondiepe en matig diepe kartering zijn
in Nederland circa vijftigduizend boringen
gezet; de meeste daarvan niet dieper dan
enkele meters. Over het algemeen werden
ondiepe boringen in het veld beschreven door
de boorploeg, daarna werd het materiaal weggegooid. De stratigrafisch wat belangrijkere
boringen, soms wel tot enkele honderden
meters diep, werden in eerste instantie opgeslagen in de boorbeschrijvingsruimte in de
RGD-districten, daar beschreven en bewaard.
Er zijn talrijke manieren om ondiepe, ongeconsolideerde monsters naar boven te halen.

Ongeroerde monsters / Voor het
naar boven halen van ongeroerde monsters
worden over het algemeen steekboringen
gebruikt. Deze bestaan uit één meter lange
kerndelen gestoken met behulp van pvc-pijpen met een diameter van tien centimeter. De
steekboringen laten de ondergrond in ongestoorde toestand zien en tonen de gelaagdheid en sedimentaire structuren. Uitermate
geschikt voor sedimentologische studies,
bepaling van de lithostratigrafie met een
hoge resolutie, en diverse labstudies.
Geroerde monsters / Naarmate er
dieper wordt geboord neemt de technische
complexiteit toe. Geroerde monsters worden
op centimeterschaal door een waterstroom
(contraflush systeem) of via een pulssysteem
naar de oppervlakte gebracht. In principe

musea in de provincies waarin de districtkantoren actief waren. Ook is een deel van de lakprofielen nog in het bezit van de Geologische
Dienst. Een aantal hangt op de benedenverdieping van het Vening Meineszgebouw in
Utrecht. Het overgrote deel heeft zijn weg
gevonden naar het kernhuis in Zeist.
In de loop der jaren zijn er veel fraaie lakprofielen cadeau gedaan aan (oud-)medewerkers,
familieleden en relaties. In 1995 werd EuroGeoSurveys, de vereniging van Europese geologische diensten, opgericht. Een van de
oprichtingsbijeenkomsten vond plaats in
Haarlem, waar de directeuren in stijl werden
gefêteerd door de RGD, onder andere met een
orgelconcert in de St. Bavokerk en een lunch
in het Frans Hals Museum. Ten afscheid kregen alle directeuren een ingelijst lakprofiel
mee van een duinafzetting, gemaakt op en

In de vroege jaren zestig ontstonden verschillende
aanvoer- en opslagcriteria voor verkregen monsters
wordt er per meter een representatief monster bewaard waarop korrelgrootte-analyse en
onderzoek naar microfossielen kan worden
uitgevoerd om ouderdom en afzettingsmilieu
te bepalen.
De beschrijving van deze monsters volgens de
Standaard Boor Beschrijvingsmethode (SBB)
en indeling van de onverharde grondmonsters vormt een solide basis voor het classificatiesysteem NEN5104. Na beschrijving van
de monsters kan op grond van de SBB een
lithostratigrafie aan de monsters worden toegekend.

Lakprofielen / In groeves, tijdelijke
bouwwerken, infrastructurele bouwputten
en dergelijke zijn heel veel lakprofielen
gemaakt. Tot de fusie van de RGD met TNO
lag het monstermateriaal bij de RGD-districten West, Noord, Oost en Zuid tot de fusie
van de RGD met TNO. Voor een deel zijn de
lakprofielen en lakplaten geschonken aan

nabij het strand van Bergen. Voor deze gulle
geste hadden twee door de wol geverfde RGDmedewerkers zich een week lang in het zweet
gewerkt. In hun opperste concentratie om
mooie lakprofielen te vervaardigen was het ze
nauwelijks opgevallen dat ze op het naaktstrand van Bergen aan het werk waren.

MARIENE MONSTERS
De mariene monsters en kernen, genomen en
getrokken uit de ondiepe bodem van de
Nederlandse Noordzee, zijn de erfenis van het
systematische karteringsproject van de offshore in samenwerking met Rijkswaterstaat,
dat vanaf 1968 plaatsvond. In het kader van
diverse grote internationale projecten zijn
ook elders in de wereld mariene monsters verzameld.
Monsters verzameld tijdens de oceaanprogramma’s werden op vier graden Celsius
gekoeld. Daar was eerst een koelruimte in
IJmuiden voor gehuurd, later een koelruimte
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Kernhuisbeheerder Rob de Wilde, inmiddels
met pensioen, toont een lakprofiel in kernhuis te
Zeist.

Foto: RGD

in het slachthuis in Haarlem. Met de verhuizing naar Utrecht zijn de kernen die in de
Atlantische Oceaan zijn genomen naar het
Oceanografisch Instituut in Southampton
gegaan; kernen die bij Groenland zijn genomen gingen naar GEUS in Kopenhagen. In
Zeist liggen kernen opgeslagen die afkomstig
zijn van boringen rond de Antillen en Spitsbergen. De Noordzeekernen vanaf de zestiger
jaren tot recent werden eerst opgeslagen in
een zaal in het Haarlemse pand Spaarne 11,
vervolgens in de oude school in de Spaarnwouderstraat, in de Lange Veerstraat, daarna
in de kelder van de Richard Holkade en vervolgens in Zeist.

Tijdens het bemonsteren van de zee- en oceaanbodems van de aarde is een flink aantal
apparaten op de bodem achtergebleven. Sommige zijn weer teruggehaald, zoals een vibrocorer die verloren ging voor de kust van Great
Yarmouth, en ook eentje die achterbleef op
260 meter diepte bij de Filipijnen. Maar een
aantal vond zijn zeemansgraf: een vibrocorer
op de Doggers Bank, een piston corer in de
Kaspische Zee, de dreg in de Zwarte Zee, en
ook een Long Coring Facility (vijftig meter
lang) die in de Atlantische Oceaan op 5500
meter diepte langzaam vergaat.
Toch was het niet altijd een verloren zaak als
een apparaat zoek raakte; een sterk staaltje
van serendipiteit vond plaats in 1963 toen
geologen van de Geologische Stichting (een
voorloper van de RGD) aan boord waren van
Hr. Ms. Luymes van de Dienst der Hydrografie
van de Koninklijke Marine.
Met een gravity corer werden monsters genomen nabij de Bruine Bank op de Noordzee.
Tijdens de eerste poging brak de kabel en
bleef de corer op de zeebodem staan. Toen de
geoloog van dienst naar het ophalen van het
anker stond te kijken, zag hij er een berg klei
op liggen. Een van de matrozen heeft de klei
van het anker gehaald. Vervolgens is door het
toenmalige lab een pollenanalyse gedaan
waaruit bleek dat de klei tijdens het laatEemien/vroeg-Weichselien was afgezet in een
brak tot zoet milieu. Tot die tijd was alleen
ondiep Holoceen zand aangeboord. Door deze
vondst bleek dat er oudere afzettingen dicht
onder het zeebodemoppervlak lagen. De klei
is later tot de Bruine Bank Formatie
benoemd, nu behorend tot de Eem Formatie,
Bruine Bank Laagpakket.

Innovaties / Binnen de afdeling Mariene
Geologie werden door de boortechnische
dienst (BTD) vele technische innovaties uitgevoerd op het gebied van monstername. In
samenwerking met het bedrijfsleven (Conrad
Stork) is er een hydraulische vibrocorer ontwikkeld; dit type vibrocore, de Geodoff I en II,
wordt nog steeds intensief gebruikt. Ook latere versies zijn nog steeds inzetbaar.
In het licht van de technische innovaties moe-

ten drie mensen specifiek bij naam worden
genoemd: Rokus Hoogendoorn, Leo Kluwen
en Engel Warmerdam. Zij vormden het hart
van de BTD en hebben als eersten een bodembemonsteringsapparaat ontwikkeld dat lijkt
op het plastic apparaatje waarmee je bijvoorbeeld de bodem van een aquarium schoonmaakt. Dit apparaat werd naar de zeebodem
neergelaten en nam al zuigend een monster
van de bovenste centimeters om te zien wat
er aan organismen leefde. Het monster werd
met Bengaals Rood bewerkt om de levende
organismen rood te kleuren en zo te onderscheiden van de dode.
Vanuit deze techniek werd een groter broertje
ontwikkeld waarmee de bovenste grindlaag
van de zeebodem kon worden opgezogen: de
Rokettle, vernoemd naar Rokus Hoogendoorn. Om hun naam nog meer eer aan te
doen is de Rokleng (Rokus, Leo, Engel) naar de
ontwerpers vernoemd. Dit apparaat kon kernen nemen in een rivierbodem met behulp
van een luchthamer.

	KERNEN UIT OLIE- EN
GASBORINGEN
De gegevens van diepe boringen, zoals metingen en rapporten, maar ook al het materiaal
zoals boorgruis en kernen uit de offshore,
waren uit concurrentieoogpunt tien jaar vertrouwelijk; die van de onshore in principe
voor altijd. Met het ingaan van de nieuwe
Mijnwet, vanaf eind 2002, geldt voor beide
domeinen een periode van vijf jaar. Tijdens de
enorme ontwikkeling van olie- en gasexploratie en productie in de jaren zestig en zeventig
kwamen er per jaar tientallen boringen bij.
De aanvoer van gesteentemateriaal nam in
die periode exponentieel toe.
Kernen en monsters werden van de Kolkstraat
in Haarlem getransporteerd naar het kernhuis in Cruquius. In de jaren tachtig bleek
dat de ruimte niet toereikend zou zijn en is er
onder andere met NAM en Petroland de
afspraak gemaakt dat zij het representatieve
deel dat aan de Staat toebehoorde in hun
kernopslag zouden bewaren op voorwaarde
dat dit deel altijd toegankelijk zou blijven
voor medewerkers van de RGD en onderzoe-
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kers. Begin jaren negentig werd het nieuwe
gebouw van de RGD aan de Richard Holkade
opgeleverd; in de kelder van dat gebouw werden de mijnwettelijk aangeleverd monstermateriaal aangeleverd. Begin 2000 werd al het
materiaal naar Zeist verplaatst. In het predigitale tijdperk werden alle diepe boringen
gecodeerd vanwege de vertrouwelijkheid van
de boringen en monsters. Dat werd bijgehouden in een klein opschrijfboekje waarin achter een code, bestaande uit twee letters en
twee cijfers de naam van de boring werd
geadministreerd.
Veel van de boringen werden ook over geologisch interessante trajecten en/of reservoirintervallen gekernd. Het verhaal gaat dat in de
barre winter van 1962-1963 bij een temperatuur van meer dan twintig graden onder nul
een aantal Rotliegendkernen beschreven
moest worden. Geologen en assistenten werden opgetrommeld om de kernen, afkomstig
uit boringen in het net ontdekte Groningenveld, te beschrijven in de onverwarmde ruimtes van de Kolkstraat te Haarlem. Die condities werden later wat beter toen de diepe kernen en monsters naar Cruquius waren
getransporteerd. Daar deed zich echter een
ander probleem voor: de Rotliegendkernen
lagen in de schappen onder de Zechsteinkernen. Die Zechsteinkernen waren uiteraard
geseald met plastic om het vocht buiten te
houden, maar vanwege hun schoonheid werden ze vaak door medewerkers en bezoekers
bekeken en gefotografeerd en niet altijd weer
luchtdicht verpakt. Door het lekken van het
zout op de Rotliegendkernen veranderde de
Slochteren Formatie 250 miljoen jaar na
afzetting in de Silverpit Formatie – zij het
hier bestaande uit zand en zout. Een sterk
staaltje van ‘core shed diagenenis’.

Schimmelvorming / Naast de opslag
van monsters en kernen werd ook een begin
gemaakt met het aanleggen van een collectie
van fossielen en stenen. Er stonden bijvoorbeeld manden vol met ammonieten, er waren
oliesamples van (historische) olieboringen
zoals Corle-01 uit 1924. Aangenomen wordt
dat tijdens de laatste oorlogsjaren, door een

groot tekort aan brandstof, de Corle-olie in
een olielamp is opgebrand. Jarenlang werd
vermoed dat het ‘Corle oliesample’ afkomstig
was uit het carter van een van de bedrijfswagens van de RGD. Een origineel Corle oliesample is later via Museum Freriks te Winterswijk
toch verkregen en staat nu in Zeist.
De aangeleverde monsters kunnen bestaan
uit boorgruis, dat vaak nat aangeleverd werd.
Deze monsters moesten in de oven op lage
temperatuur gedroogd worden zodat microfossielen in de monsters behouden bleven.
Het drogen was een proces dat enkele dagen
duurde; de gedroogde monsters werden daarna omgepakt voor opslag. Het gevaar bestond
dat een niet goed gedroogd monster aan
schimmelvorming ten prooi zou vallen waardoor het ongeschikt werd voor nader onderzoek.
Volgens de Mijnwet moet een representatief
deel van de monsters overgedragen worden
aan de Staat der Nederlanden. Aanvankelijk
was de consensus dat een stuk ter grootte van

Honderdvijftig trailers reden
eind 1999 wekenlang met
opleggers vol monsters
van Schiphol naar Zeist

een sjoelsteen genomen van de top van een
kernstuk uit elke kernkist (circa elke negentig centimeters) representatief was. Voor
enkel dateringswerk was dat misschien wel
zo, maar met de opkomst van de sedimentologie is dat veranderd en werd een verticale
sectie representatief beschouwd. Verticale
sneden zijn er in vele maten en preservatiemethoden.

CARBOONMONSTERS
In de negentiende eeuw werd een begin
gemaakt met onderzoek naar winbare diep
gelegen steenkoollagen. In de omgeving van
Kerkrade werden destijds al door particuliere
bedrijven, onder andere de Neuprick Mijn,
mijnbouwactiviteiten ontplooid.
Tussen 1871 en 1878 werden in Zuid-Limburg
ongeveer dertig onderzoeksboringen uitgevoerd. De eerste boring was op een locatie bij
Eijgelshoven, iets ten oosten van Kerkrade, in
het terrein dat later Laura werd gedoopt. Veel
concessieaanvragen werden gehonoreerd,
maar er werden te weinig activiteiten ontplooid door private partijen. In een ultieme
poging de mijnbouw in Limburg te stimuleren richtte de regering de Rijks Opsporingsdienst van Delfstoffen (ROvD) op. Deze dienst
heeft vele koleninventarisatieboringen gezet
van 1903 tot 1919, vooral in Limburg.
Vanaf de jaren van exploitatie van de mijnen
was het Geologisch Bureau (opgericht in
1908) een vaak geraadpleegde instantie voor
Carboononderzoek. Op het gebied van de ontwikkeling van paleontologie vielen in het bijzonder de prestaties op. Bij de indeling van
het Carboon op basis van fossiele flora en
fauna zou Heerlen enkele tientallen jaren
internationaal een centrale positie innemen.
In Limburg hechtten mijnbouwkundigen aan
een goed deklagenprofiel. Het was een
belangrijk onderdeel van het geologische
plaatje, maar ook van belang bij de aanleg
van diepe schachten in een moeilijk terrein.
De beschikbare kernboren waren ontworpen
voor rotsachtige lagen. Geoloog Willem van
Waterschoot van der Gracht liet derhalve de
Maatschappij tot het Verrichten van Mijnbouwkundige Werken een boortype ontwerpen, de Holland- of Koster-boor, om ook in
ondiepe, ongeconsolideerde sedimenten kernen te kunnen nemen.

Opslag / De opslag van de kernen in het
depot van de Rijks Geologische Dienst, locatie
Heerlen, kreeg pas zijn beslag in de jaren
1995-1996 toen de organisatie verhuisde naar
het voormalige hoofdkantoor van de Oranje
Nassaumijn. Voordien verhuisden de kernen
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meerdere keren binnen het complex van de
Emmamijn in Hoensbroek. In het depot in
Heerlen werden de boorkernen, voorheen
opgeslagen in mergelgroeves en de mijngangen van de staatsmijn Emma, per kernboring
uitgezocht en ondergebracht in de beschikbare rekken. Een omvangrijke actie! Toen TNO
de zaken later ging regisseren is er nog een
slag gemaakt om de kisten/boringen te voorzien van het nieuw ingevoerde barcodesysteem. In het millenniumjaar zijn alle kernen
van de exploratieboringen uit Limburg overgebracht naar het kernhuis in Zeist.

KERNHUIS IN ZEIST
Veel gesteentemonsters maakten zo een lange
en kronkelige reis door Nederland om uiteindelijk hun (voorlopig?) laatste rustplaats in
Zeist te vinden. Deze nieuwe opslagruimte
moest voldoen aan de volgende criteria:
* De locatie moest goed bereikbaar zijn, liefst
in de nabijheid van de hoofdvestiging van de
GDN in Utrecht;

* De constructie van het gebouw moest een
enorme vloerdruk kunnen doorstaan en er
moest ruimte zijn voor een extra etagevloer;
* Alle bestaande stellingen moesten hergebruikt kunnen worden in de nieuwe ruimte.
De in Zeist gevonden loods, een voormalige
drankenhal (geoloogvriendelijk dus), moest
volledig opnieuw ingericht worden. In 1999
werd een etagevloer ingebouwd, deels met de
stellages uit het kernhuis in Cruquius. Tegelijkertijd moest een bibliotheeksysteem ontwikkeld worden zodat iedere kist/doos een uniek
nummer kreeg, gekoppeld aan een uniek
nummer voor de vindplaats. Met het eenvoudige codeerboekje uit de jaren zesitg nog in
het achterhoofd was de digitale transformatie
naar een barcodesysteem voor de monsteropslag eenvoudig.
Alle monsters uit Haarlem/Cruquius werden
tijdelijk naar de voormalige Fokkerhangar op
Schiphol verhuisd. Er werd gebruikgemaakt
van karren van vier verdiepingen hoog

Nora Witmans en Harmen Mijnlieff
Met bijdrages van: Rob de Wilde, Erno Oele,
Cor van Staalduinen, Ab Boogaert en Cees Laban,
Paul Kisters en Henk Pagnier
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Kernen uit de Noordzee van Carboon en Peerm. In het midden Rotliegend zandsteen, rechts Zechstein.

(gehuurd van de bloemenveiling in Aalsmeer)
om de monsters te vervoeren en tijdelijk te
huisvesten. De stellingen in Haarlem en Cruquius werden afgebroken en vervolgens weer
in Zeist opgebouwd, waar inmiddels de bouw
van de etagevloer was gestart.
Honderdvijftig trailers reden eind 1999
wekenlang met opleggers vol monsters van
Schiphol naar Zeist. Hierna volgden de monsters en Carboonkernen uit Heerlen, en eind
2000 vond ook de lakprofielencollectie een
plek in het kernhuis te Zeist. Ook de labcollectie was daar inmiddels beland. Van 2001 –
2002 vond de grote verhuizing plaats van alle
monsters, kernen, lakplaten en lakprofielen
die door de opheffing van de districtkantoren
dakloos waren.
Als laatste immense klus wachtte naast het
inrichten ook het ompakken en (her-)coderen.
In 2003 werden alle monstercollecties geregistreerd en gehercodeerd. De hele verhuizing,
inclusief verbouwing van de loods in Zeist,
was binnen vijf jaar uitgevoerd. De klus is
geklaard en we kunnen tot op de dag van vandaag werken en onderzoek doen in een soepel
functionerend kernhuis waar al het materiaal
opvraagbaar en vindbaar is.

. kernhuis
In de nieuwe 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. De serie bijt het
spits af met een deel uit de kern van de put K0202 en de speurtocht naar het lokaliseren van de
echte Base Permian Unconformity.
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Schatten

van het Kernhuis:

		 K02-02

Grote trends / Het is een fantastische
kern, waarin de evolutie van het NoordwestEuropese Carboon-Perm bekken in de periode
Westfalien B/C tot en met Laat-Perm is te herkennen, van moerasfacies tot playa mudflats.
Ook de Base Permian Unconformity (BPU)
Links: Foto 2. Detailfoto van de bonte
kleisteen met intrigerende structuren en
kleuren. Dit wordt geinterpreteerd als een
zeer goed ontwikkelde ferralitic
bodemprofiel.

een grote variatie aan gesteenten, kleuren en
structuren te zien is, maar ook vanwege het
verhaal dat verstopt zit in het interval van
3974.43 tot 3982.90 meter AH DD (Foto 1).

2

3

Foto 5
Foto 4
1

Foto 2

Foto 3

Overzichtsfoto van het interval 3974.43 tot 3982.90
m AH DD van boring K02-02. Gemarkeerd zijn de
locaties van de detailfoto’s (foto 2 tot en met 5) en
de drie locaties van de drie potentiële
unconformities als kandidaat voor de Base
Permian Unconformity.

moet in de kern te zien zijn. Dit is een tijdshiaat van minimaal dertig miljoen jaar ten
gevolge van periodes van erosie en non-depositie gedurende de laatste fase van de Variscische (Hercynische) orogenese. Effecten, meerdere unconformities, gerelateerd aan deze
laatste Variscische fase worden al herkend in
het jongste Carboon en gaan door in het
Perm. In de kern zijn veel tijdshiaten en erosieve contacten te herkennen – maar welke is
de BPU?
Kernen beschrijven is observeren en registreren op elke schaal: grote trends van de onderste delen naar de bovenste delen van de kern
schetsen het grote beeld, maar zoals vaak zit
‘the devil in the details’ - of in correct Nederlands: Uit de verte lijkt het goed, maar van
dichtbij zie je dat er problemen zijn. Dit geldt
in het bijzonder voor wat wij het meest intrigerende deel van de kern vinden: het deel
rond de vermoede BPU. Niet alleen omdat er

Arretjescake / Rond dit deel van de
kern verandert de kleur rood van de paarsrode kleur van de Carboon kleistenen naar de
typische ‘steenrode’ kleur van de kleistenen
van het Rotliegend. Onderin zijn de prachtige
roodbont gevlekte intervallen te zien (Foto 2)
die als fossiele bodems, typerend voor Laat
Carboon afzettingsmilieus, worden geïnterpreteerd. We zien vervolgens drie verschillende grof-klastische intervallen: een onderste,
rode conglomeraat bedset, met hoekige kleisteen intraclasten (Foto 3) aan de basis, dan
een afwisseling van conglomeraat met mooie
afgeronde witte kwartsklasten in een roodbruine matrix met een textuur die een beetje
doet denken aan arretjescake (Foto 4), en als
bovenste volgt een rode, zeer grove zandsteen
met wat kleine grindkorrels. In het conglomeraat is een discontinuïteit te zien, die sub-verticaal slingert en gevuld lijkt met dezelfde
roodbruine matrix.
Het grof-klastische interval dat daarna volgt
is een circa drie meter dik, lichtgrijs pakket
beginnend met een conglomeraat met enkel
extraklasten, vrijwel allemaal kwartsgrind,
die verfijnen via een pebbly sandstone naar
een medium-grained sandstone. Er is in dat
pakket duidelijke horizontale tot low-angle
laminatie te herkennen. Op de grens van grijs
naar steenrood, precies op de plek waar een
kernplug is genomen, is de overgang van de
grijze pebbly sandstone naar een circa één
centimeter dikke rode pebbly sandstone (Foto
5). Dit laagje gaat over in horizontaal gelamineerde tot licht wavy-laminated steenrode
kleisteen met millimeter- tot centimeter-dikke licht zandige kleisteen-intercalaties.
Ondanks het gebrek aan dateringsmogelijkheden menen wij dat laatstgenoemde kleisteen
een typische representant is van de playa
mudstones van de Rotliegend Silverpit Formatie. Kijkend naar de composite well log is de
BPU geplaatst onder het interval van de
onderste laagopeenvolgingen van door hema-
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Voor een periodieke column over de mooiste
stukken kern uit de 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?
Al meerdere decennia zijn wij werkzaam in
de geologie van de diepe ondergrond van
Nederland en wij hebben het voorrecht gehad
om frequent naar kernmateriaal te kunnen
en mogen kijken. Van die honderden meters
kern die we hebben gezien zijn er een aantal
die we als heel mooi beschouwen. Daarbij
moeten we de conclusie trekken dat mooi een
combinatie is van de esthetische kwaliteit én
het verborgen verhaal, die, als we het verhaal
er goed uit destilleren, een stukje bijdragen
aan het oplossen van de puzzel die de ondergrond voor ons is.
We willen starten met een deel uit de kern
van de put K02-02. K02-02 is een evaluatieboring van de NAM, gezet in 1991 op het K02-A
gasveld, waarin de reservoirsectie, bestaande
uit versteende Rotliegend- en Carboon-sedimenten, uitgebreid is gekernd. De kern is
gedetailleerd beschreven en figureert ook in
een flink aantal publicaties, waaronder het
hoofdstuk Silesian in de boeken ‘Geology of
the Netherlands’ en ‘Permian Rotliegend of
the Netherlands’.

. kernhuis
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Van links naar rechts. Foto 3: Basale deel van het ‘arretjescake’-conglomeraat met hoekige kleiintraclasten.
Foto 4: Hematiet gecementeerde conglomeraat dat op arretjescake lijkt. Foto 5: De basale Rotliegend kleiige, pebbly sandstone
met de zandsteenklasten, en het erosievlak dat onze voorkeur heeft als de BPU.

tiet gecementeerd congomeraat (foto 3). Dit
zou een prachtvoorbeeld zijn van een basaal
conglomeraat dat een significante erosieperiode markeert, in dit geval de Saalische unconformity. Het hele conglomeraat zou dan behoren tot het Permische Rotliegend en naar verwachting een redelijke laterale continuïteit
hebben. Echter, in onze beleving wringt er
wat. Het grijze conglomeraat heeft de ‘look &
feel’ van een typisch Carboon-conglomeraat
waarvan er dieper in de kern ook veel te zien
zijn. Dit is moeilijk eenduidig te beargumenteren, maar één van de argumenten, die zelfs
met het blote oog duidelijk is te zien, is mouldic porisity, waarschijnlijk een gevolg van het
oplossen van veldspaatkorrels en gesteentefragmenten die veel voorkomen in Carboonsedimenten.

Wie van de drie? / Kijken we nu met
een andere blik naar dit interval, dan is te stellen dat in de paarsrode bonte kleisteen, de fossiele bodem, heel veel tijd is gecondenseerd.
In het erosievlak onder het arretjescake-conglomeraat is tijd kwijt (unconformity 1). De

rode kleur van de matrix van dat conglomeraat is grotendeels te wijten aan hematietcementatie. We denken dat dit een ijzerkorst
is, ook een soort bodem. Dit zou betekenen
dat ook in dit interval veel tijd is verstopt. De
basis van het grijze conglomeraat steekt
scherp af tegen het onderliggende en is te
interpreteren als een erosieve basis; hierbij is
dan weer (gecondenseerde) tijd weg (unconformity 2). Dan als laatste de overgang naar het
‘Rotliegend rood’ (unconformity 3). Daar zit
die centimeter-dikke rode pebbly sandstone
met een strakke basis naar de onderliggende
grijze pebbly sandstone. In het rode zandsteenlaagje zit een zandsteen-klast die heel
veel lijkt op de onderliggende grijze zandsteen
(Foto 5). Dit is ook de enige zandsteen klast in
het hele interval.
We hebben dus drie potentiële unconformities: aan de basis van het arretjescake-conglomeraat, aan de basis van het grijze conglomeraat en aan de basis van het rode centimeterdikke pebbly sandstone laagje. Een typisch
“Wie-van-de-drie” vraagstuk (voor de ouderen
onder ons). Enige actie op de vraag “wil de

echte BPU nu opstaan” zal weinig effect sorteren. Onze voorkeursinterpretatie is dat de
echte BPU onder de centimeter-dikke pebbly
sandstone (Foto 1, unconformity 3) zit. De
basis van het grijze conglomeraat zou misschien een laat-Carboon of zelfs een vroegPerm unconformity kunnen zijn, die in de
Westfalien D sequentie insnijdt, waarbij in
Westfalien D de accomodatieruimte of sedimentatiesnelheid laag en erratisch was. De
basis van het arretjescake-conglomeraat is dan
een erosief contact aan de basis van een fluviatiele geul die na lange tijd op deze plek van
de begroeide floodplain gaat stromen. Voor
het gebruik van een sequentie als deze voor
gas- of aardwarmtewinning heeft de keuze
van de positie van de BPU veel invloed omdat
die de aanwezigheid en dus de laterale continuïteit en connectiviteit tussen putten van
het, voor ons, pre-BPU conglomeraat (Saalische fase) sterk beperkt. Enfin, zo zouden wij
deze puzzel oplossen. Nu eens zien hoelang
dit puzzelstukje op z’n plaats blijft.
Harmen Mijnlieff en Nora Witmans

Als bouwsteen is de Burgsteinfurt-kalkareniet echter op behoorlijke schaal toegepast
in het noordelijk deel van het Münsterland
en ondermeer gebruikt in muren van verschillende kerken, huizen in Langenhorst
en Burgsteinfurt, en het waterslot in dat
laatste stadje. Er is één toepassing bekend
in Nederland: de toren van de Grote Kerk in
Enschede. Hier maakt hij de bulk uit van de
onderste vier geledingen van de toren uit
de dertiende eeuw. De bovenste geleding,
een verhoging van de toren uit de vijftiende
eeuw, is uitgevoerd in Bentheimer zandsteen (en na de stadsbrand van 1862 ook
daarin hersteld), terwijl bij de restauratie
van 2005 Baumberger steen is gebruikt.
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. stukje steen

Kalkareniet van Burgsteinfurt /
In Twente en de Achterhoek staat een aantal gebouwen die deels zijn opgetrokken uit
weinig verbreide, in het verleden lokaal toegepaste bouwstenen van net over de Duitse
grens. De Vredener zandsteen (GeoBrief
2018-7) is daar een voorbeeld van. Een ander
voorbeeld is de kalkareniet van Burgsteinfurt. De stenen van de Burgsteinfurt Formatie komen voor tussen Burgsteinfurt en
Ochtrup, en zijn afgezet in het Boven-Santonien tot Onder-Campanien. De harde kalksteen is grijs-geel tot okerkleurig. Vaak gaat
het om vrij platte blokken. De steen bestaat
uit wisselende hoeveelheden kwarts, calciet
en kleimineralen. Al sinds de jaren zestig
bestaan van deze steen geen ontsluitingen
meer. Des te opmerkelijker dat de Burgsteinfurt Formatie pas in 2007 is geïntroduceerd.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland

Boven: Parement van de Grote Kerk in Burgsteinfurt, Duitsland
Onder: Detail van de Burgsteinfurt kalkareniet in de Grote Kerk in
Enschede

. geofoto
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Ongeveer 34°33’13” Noord en 38°16’13” Oost
Een natuurlijke oase gelegen langs de zuidrand van de Palmyriden,
een Laat Tertiaire plooigordel met voornamelijk Mesozoïsche tot
Onder-Tertiaire kalken (zichtbaar in heuvels op de achtergrond), ontwikkelde zich reeds 2000 jaar voor Christus (vC) als een belangrijke
pleisterplaats voor handelskaravanen en nomaden. Door de strategische ligging tussen de Middellandse Zee en Mesopotamië groeide
deze nederzetting vanaf 200 vC gestaag uit tot een belangrijke handelsstad, Palmyra.
De Romeinen veroverden Syrië in 64 vC, maar Palmyra bleef een onafhankelijke handelspartner totdat de stad door de keizer Tiberius werd
ingenomen in 14 na Christus (nC). Vervolgens begon een periode van
grote bloei, die meer dan tweehonderdvijftig jaar duurde en waarbij
het inwoneraantal opliep tot ruim tweehonderdduizend. De stad
kreeg verschillende grote tempels, een theater, brede straten en lange
colonnades binnen een omringende stadsmuur, alles opgetrokken in
Grieks-Romeinse stijl en met lokale gele kalksteen als bouwmateriaal.
Palmyra onttrok zich aan het Romeinse Rijk rond 270 nC, kort nadat
de zelf uitgeroepen koningin Septimia Zenobia de macht naar zich
toe trok. Echter, een paar jaar later werd de stad door de Romeinen
heroverd, geplunderd en gedeeltelijk verwoest.
Vanaf 634 nC behoorde Palmyra tot verschillende Arabische kalifaten,
en de stad was tot in de late Middeleeuwen min of meer bewoond. De
fraaie ruïnes werden ‘herontdekt’ door westerse reizigers aan het
einde van de zeventiende eeuw. De laatste bewoners van Palmyra verhuisden rond 1930 naar de moderne plaats Tadmur, grenzend aan de
oostkant van de oude stad. Na omvangrijke opgravingen door Franse,
Zwitserse, Poolse en Syrische archeologen in de periode 1930 - 1970
werd de ruïnestad in 1980 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst
geplaatst, waarna het toerisme sterk toenam tot ongeveer 150.000
bezoekers per jaar.
Het strijdtoneel van de in 2011 ontvlamde Syrische burgeroorlog
bereikte Tadmur in mei 2015. Mede in verband met het militaire
vliegveld waren er felle gevechten en bombardementen, en Tadmur
kwam meermaals in andere handen. Tijdens het relatief korte bewind
van Islamitische Staat (IS) werden delen van Palmyra moedwillig opgeblazen of kapot geschoten. Het museum, met daarin vele beelden,
werd bijna geheel vernield, en de prominente oud-directeur van de
archeologische dienst onthoofd.
In het centrum van bijgaande foto, gemaakt juni 2009, staat de tot
dan toe prachtig bewaarde Baalshamin-tempel, waarvan de oudste
delen dateren van de tweede eeuw voor Christus. Deze tempel werd in
augustus 2015 door IS opgeblazen. Na de herovering van het gebied in
de loop van 2017 door het Syrische leger (met Russische hulp) werd
vastgesteld dat de Baalshamin-tempel door IS was gereduceerd tot een
hoop puin. Van de grootste tempel van Palmyra (tempel van Bel) staat
alleen nog het toegangsportaal overeind. Ook de graftorens op de kleine heuvel, rechtsachter op de foto zichtbaar, zijn met de grond gelijk
gemaakt.
Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com

Stad van Duizend Zuilen
Palmyra, Syrië
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. onderzoek

Geodiversiteit:

		kansen voor
landschapsbescherming
Met het concept geodiversiteit is de variatie van landschappen op
aarde in kaart te brengen en te kwantificeren. De methode biedt
mogelijkheden voor het beter beschermen van landschappen,
ecosystemen en cultureel erfgoed, betogen onderzoekers Harry
Seijmonsbergen en Kenneth Rijsdijk (Universiteit van Amsterdam).

Zonsondergang op Balanced
Rock met het La Sal gebergte
op de achtergrond, Utah,
Verenigde Staten.
Foto: Diana Robinson / Flickr

Landschappen zijn zeer divers en kunnen op
korte afstand veranderen. Van het Nederlandse laagland, met onder andere een duin- en
strandwallenlandschap, een rivierenlandschap, stuwwallen en dekzandruggen, ben je
binnen een dag in het Zwitserse hooggebergte, waar abrupte afwisselingen van geplooide,
overschoven en door breuken van elkaar
gescheiden gesteenteformaties het landschap
domineren. Deze landschappelijke verandering is de optelsom van variatie in de componenten geologie, geomorfologie, bodems en
hydrologie en wordt samengevat met de term
geodiversiteit.
Geodiversiteit kan, net als biodiversiteit (het
aantal dieren of plantensoorten per oppervlakte-eenheid), worden gekwantificeerd en
in kaarten worden weergegeven. Een hoge
geodiversiteit betekent veel variatie in de
componenten per gekozen oppervlakte-eenheid. Over het algemeen heeft een gebergtelandschap een hoge geodiversiteit, terwijl een
homogeen vlak landschap met een beperkt
aantal bodemtypen en landschapsvormen een
lage geodiversiteit kent.
Het concept geodiversiteit is in de jaren
negentig ontwikkeld door Australische
natuurbeheerders en wordt sindsdien
gebruikt om de variatie van de abiotische
natuur te karakteriseren (Gray, 2003). Zo
wordt geodiversiteit als onderdeel van
natuurbeheer bijvoorbeeld gebruikt om cultureel erfgoed te documenteren, te behouden
en in natuur- en cultuureducatie toe te passen. Sinds kort wordt geodiversiteit ook in
onderzoek naar biodiversiteit toegepast (Brilha et al., 2018). Uiteraard vereisen correlaties
tussen biodiversiteit en geodiversiteit transparante, herhaalbare en universeel toepasbare methoden.

Geodiversiteitskaart / In een geografisch informatie systeem (GIS) kunnen
bestaande thematische geologische, geomorfologische, bodem- en hydrologische kaarten
worden samengevoegd tot een geodiversiteitskaart. Hierbij wordt de variatie van elke component per gridcel berekend door het aantal
keren dat een eenheid voorkomt op te tellen

Landschappen met variatie in geodiversiteit: vulkanisme (Tenerife, Spanje), hooggebergte en
alpenweide (Oostenrijk), aride vormen en processen (Egypte), glaciale vormen en processen
(Verenigde Staten), massabewegingen (Peru) en eolische vormen en processen (Brazilië).
Illustratie en foto’s: Harry Seijmonsbergen

binnen een gridcel. Vervolgens wordt een
totaalscore berekend door de afzonderlijke
scores op te tellen, waarna klassen worden
gedefinieerd die variëren van zeer lage tot
zeer hoge geodiversiteit. De manier waarop
dat wordt gedaan hangt samen met de
beschikbaarheid, schaal en kwaliteit van de
beschikbare kaarten.
De methodiek om geodiversiteit te kwantificeren hangt ook af van de toepassing. Voor
landschapsbescherming is bijvoorbeeld een
unieke ontsluiting met fossielrijke lagen een
belangrijke component, terwijl deze informatie nauwelijks een rol speelt in onderzoek
naar verbanden tussen geodiversiteit en biodiversiteit. Criteria zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke waarde, zeldzaamheid, kwetsbaarheid en ‘mate van aantasting’ kunnen

additioneel worden gehanteerd als weging,
om zo een classificatie te verkrijgen die kan
worden gebruikt om variatie in kwaliteit van
geodiversiteit te berekenen.

Delfstoffen / Mensen benutten allerlei
functies en hulpbronnen van geodiversiteit in
een landschap. Veel van deze bronnen worden irreversibel onttrokken aan het landschap, meestal met negatieve effecten. Voorbeelden zijn het grootschalig winnen van
delfstoffen uit de ondergrond, zoals veen,
bruin- en steenkool, olie en gas, en een scala
aan zeldzame aardmetalen, die bijvoorbeeld
in smartphones en windturbines worden
gebruikt. Het gevolg van mijnactiviteiten is
dat de geodiversiteit in een gebied sterk verandert, en zelfs kan toenemen, terwijl de
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Beeld van de Yanacocha goudmijn nabij de stad Cajamarca in Peru verkregen via Google Earth. Deze
grootste open pit mijn op het Zuid-Amerikaanse continent is twaalf kilometer lang en vijf kilometer
breed en beïnvloedt alle componenten van geodiversiteit.
Kleine foto: Euyasik / Wikimedia

kwaliteit van het leefgebied voor de mens
afneemt.
Bovenstaande luchtfoto toont een open pit
goudmijn nabij de stad Cajamarca in Peru,
die geodiversiteit, biodiversiteit en daarmee
lokale ecosysteemfuncties sterk heeft verstoord. Door zijn afmetingen heeft de mijn
een enorme impact op de omliggende glaciale hellingen, wat heeft geleid tot het verdwijnen van lokale veentjes. Ook zijn rivieren en
grondwater vervuild door gebruik van chemicaliën. Belangrijke ecosysteemfuncties worden hierdoor bedreigd, zoals de bufferende
functie van de Jalca-graslanden om water vast
te houden. Dit wordt nog eens versterkt door
kunstmatige verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van begrazing en landbouw, en door het verdwijnen van gletsjers en
smeltwater. Door veranderingen in geodiversiteit te monitoren, kan de mate van landschapsverandering worden gekwantificeerd

en kunnen beschermende maatregelen worden getroffen.

Onbeschermde status / Omdat de
componenten van geodiversiteit zoals landschapsvormen, bodems, minerale grondstoffen en zoet water internationaal niet effectief
beschermd zijn, worden ze vaak zonder voorbehoud ontgonnen (Schrodt et al., 2019). Verstoring van geodiversiteit, bijvoorbeeld door
afgraving van zand, kan gepaard gaan met
een aaneenschakeling van onvoorziene gevolgen. De toenemende wereldwijde vraag naar
zand voor de bouwindustrie, vooral om beton
te maken, heeft tot gevolg dat er wereldwijd
zand wordt afgegraven. Illegale zandwinningen langs de Brahmaputra en Ganges in India
hebben al geleid tot versterkte laterale erosie
en verlies van landbouwgrond. In Suriname
vermindert het lokaal onttrekken van zand
voor de kust de beschermende functie van de

kust, waardoor verzilting en kustafslag plaatsvinden en de visserij negatieve effecten ondervindt. Recentelijk is het smelten van de ijskap
en de gletsjers op Groenland gekoppeld aan
de enorme voorraad zand- en grindhoudende
smeltwaterafzettingen die vrij zouden komen
en zouden kunnen worden gebruikt om aan
de groeiende wereldwijde vraag naar zand
tegemoet te komen (Bendixen et al., 2019).
Bodems uit bosecosystemen worden afgegraven om organische stof en nutriënten te verrijken op geterrasseerde landbouwgebieden.
De vraag naar water voor irrigatie/landbouw
heeft geleid tot het wereldwijd bouwen van
stuwdammen, sluizen en dijken die de
natuurlijke kringloop van wateren hebben
veranderd.
Nederland is bij uitstek een goed voorbeeld
van manipulatie van de geodiversiteit. Sinds
de Middeleeuwen zijn veengebieden afgegraven waardoor, in combinatie met verlaging
van de grondwaterstand, bodemdaling en zetting zijn opgetreden. Een recenter voorbeeld
is de langdurige gaswinning in Groningen die
heeft geleid tot het inzakken van ondergrondse gesteenteformaties, en daarmee tot bodemdaling en schade aan infrastructuur aan het
oppervlak.
Uit deze voorbeelden blijkt dat wereldwijd
grote gebieden transformeren, waarbij de
natuurlijke balans tussen erosie, transport en
accumulatie van sedimenten verstoord raakt.
Het is nodig om onderdelen van geodiversiteit te kwantificeren om na te kunnen gaan
welke onderdelen waar en hoeveel bijdragen
aan geodiversiteit, waardoor maatregelen ter
bescherming van landschappen en ecosystemen effectief en efficiënt kunnen worden
genomen.

Geodiversiteitsvariabelen / Er is
ook een positieve ontwikkeling. Recentelijk is
onderkend dat geodiversiteit een essentiële
rol speelt in het functioneren van ecosystemen (Schrodt et al., 2019). Deze internationale groep van aard- en natuurwetenschappers
stelt voor om een lijst samen te stellen met
zogeheten ‘Essential Geodiversity Variables’
(EGVs) om de gevolgen van niet-duurzame

. onderzoek
worden aan de beschikbaarheid van delfstoffen in een gebied, aan toegang tot voldoende
oppervlakte en/of grondwater, en aan mogelijkheden voor landbouw, waarbij de chemische en fysische bodemeigenschappen en toegankelijke landschapsvormen (riviervlaktes,
kustvlaktes, vulkanisch moedermateriaal) van
belang zijn. Een ander voorbeeld is SDG vijftien, leven op land, dat vaak wordt aangehaald in combinatie met alle componenten
van geodiversiteit.

Geoparks / Op dit moment wordt er
door de Verenigde Naties op wereldwijde
schaal gewerkt aan het instellen en onder-

houden van United Nations Global Geoparks.
Er zijn mondiaal reeds 147 van deze geoparken in 41 landen die onder andere zijn beoordeeld op hun geodiversiteit. Binnen deze geoparken wordt actief aan bescherming van
‘geosites’ gewerkt en is er aandacht voor
onderwijs- en voorlichtingsactiviteiten. Echter, in de meeste gevallen is de geodiversiteit
fragmentarisch gedocumenteerd. Op Europees niveau is het niet veel beter. Er is een
wirwar aan nationale wetten en regelgeving
om verandering van de bodem (bijvoorbeeld
erosie, verzakking, chemische degradatie) te
beperken of mitigeren, terwijl richtlijnen
voor geologie, geomorfologie en hydrologie in
dezelfde gebieden ontbreken. Een beter alternatief is om richtlijnen te ontwikkelen voor
geodiversiteit als geheel en deze actief te
monitoren en te beschermen. Behalve de politieke wil zijn daar monitoringstechnieken
voor nodig, waarbij ‘remote sensing’ technologie een belangrijke bijdrage kan leveren. Dit
is nog een uitdaging, maar er ligt zeker een
taak voor de aardwetenschappen om deze
technieken te ontwikkelen en toe te passen.
Het is zeker dat, als dit gebeurt, de biodiversiteit daar ook positief van zal profiteren. Ons
project ‘Global Geodiversity’ zal kunnen helpen om geodiversiteit wereldwijd op de kaart
te zetten.
Harry Seijmonsbergen en Kenneth Rijsdijk
A.C.Seijmonsbergen@uva.nl

De geodiversiteitskaart naast een hoogtemodel van Afrika. In grote lijnen komen de variatie in hoogteligging en
de mate van geodiversiteit goed overeen. Zo heeft bijvoorbeeld de Afrikaanse slenkregio duidelijk een hogere
geodiversiteit, net zoals het Atlasgebergte in Marokko. De Sahara is over het algemeen minder divers, wat
samenhangt met minder variatie in bodem en beperkte invloed van de hydrologie. Opgemerkt dient te worden dat
de beschikbaarheid van goede inputkaarten sterk varieert, wat effect kan hebben op de uiteindelijke
geodiversiteitskaart.

Geodiversiteitskaart: Versteegh, H. (2018). Quantification and analysis of global terrestrial geodiversity. Unpublished
Master thesis Earth Sciences, Universiteit van Amsterdam, 77 pagina’s.
Hoogtemodel Afrika: U.S. Geological Survey’s Center for Earth Resources Observation and Science (EROS), 1996.
https://databasin.org/datasets/2965da954b114ff3b47621e99e3b29ba

Website: www.biomac.org
> Bendixen N. et al. (2019). Promises and perils of
sand exploitation in Greenland. Nat. Sustain. 2,
98-104.
> Brilha, J. et al. (2018). Geodiversity: An integrative
review as a contribution to the sustainable
management of the whole of nature. Environ. Sci.
Policy 86, 19-28.
> Gray, M. (2013). Geodiversity. Valuing and
Conserving Abiotic Nature (Wiley, London).
> Schrodt, F. et al. (2019). Geodiversity is essential.
PNAS 33, 16155-16158.
> Seijmonsbergen, A.C. et al. (2010). A potential
geoconservation map of the Las Lagunas area,
northern Peru. Environmental Conservation, 1-9.

17
Geo.brief 8 / 2019

ontginning en exploitatie te monitoren en te
reguleren. Essentiële variabelen bestaan reeds
langer voor de oceaan (Essential Ocean Variables), voor het klimaat (Essential Climate Variables) en voor biodiversiteit (Essential Biodiversity Variables). Schrodt et al. tonen hoe
essentiële individuele componenten van geodiversiteit kunnen helpen om de veranderingen in de Sustainable Development Goals
(SDGs) van de Verenigde Naties te kunnen volgen. De zeventien gedefinieerde SDGs zijn
globale duurzaamheidsdoelen die elk door
een onderdeel of meerdere onderdelen van
geodiversiteit ondersteund kunnen worden.
Het eerste SDG, geen armoede, kan gekoppeld

. aankondiging

16e Nederlands Aardwetenschappelijk congres op 13 maart
Op donderdag 12 en vrijdag 13 maart vindt het
16e Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC) plaats in het Van der Valk Hotel in
Utrecht. NWO stak dit jaar het NAC met succes in een nieuw jasje en richt zich opnieuw
op de organisatie van een mooie, inhoudelijk
sterke netwerkbijeenkomst voor aardwetenschappers.
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Sinds de editie van 2019 heeft NWO de organisatie van het NAC op zich genomen en werd het
NAC een jaarlijks congres voor aardwetenschappers. De organisatie voor het NAC in 2020
is in volle gang; in ieder geval twee van de vier
keynote speakers zijn inmiddels bekend: Claire
Chenu, directeur onderzoek bij AgroParisTech,
en Anny Cazenave, directeur Laboratoire
d’Etudes en Géophysique et Océanographie
Spatiales. Voorzitter van de programmacommis-

Escher- en Jelgersmaprijs uit en het Netherlands
Journal of Geosciences beloont de beste publicatie. Tenslotte reikt NWO op het NAC nog een
poster- en fotoprijs uit.
sie en tevens dagvoorzitter is Boris Jansen, Ecosystem & Landscape Dynamics, Universiteit van
Amsterdam. Vanaf december kunnen abstracts
worden ingestuurd op een aantal keywords,
waarmee de programmacommissie de inhoudelijke thema’s van parallelsessies vast zal stellen.
NWO zal op het NAC wederom de Vening Meinesz prijs uitreiken. Deze prijs van tienduizend
euro is bestemd voor de beste aardwetenschapper die korter dan zes jaar geleden is gepromoveerd en werkzaam is in Nederland. De prijs is
vernoemd naar Felix Vening Meinesz, grondlegger van de Nederlandse aardwetenschappen én
van NWO.
Verder reikt het KNGMG traditiegetrouw de

Belangrijke deadlines voor de agenda zijn: 13
januari voor registratie met indiening van een
abstract, 9 februari als uiterlijke registratie. De
tarieven variëren van 25 tot 75 euro per dag, dus
maximaal 150 euro om het hele congres bij te
wonen, afhankelijk van de carrièrefase.
Voor registratie en verdere info over het NAC:
www.nacgeo.nl

Mededeling van uw penningmeester
Els Ufkes heeft het KNGMG te kennen gegeven
te willen stoppen met het voeren van de
KNGMG ledenadministratie. Els heeft na haar
tijd binnen het hoofdbestuur nog drie jaar lang
de ledenadministratie en de administratie van
EFG-projecten verzorgd voor het KNGMG. Het
afgelopen jaar is er hard gezocht naar geschikte
opvolging om Els’ taken over te nemen. De
gevonden oplossing is samenwerking met Vereniging Zonder Zorgen (VZZ), een administratiekantoor dat zich specifiek op verenigingen richt.
VZZ biedt het KNGMG een aantal diensten die
het bestuur als geheel zullen ontlasten voor een
vergoeding die past bij de begroting van ons
genootschap. Naast de ledenadministratie kan
VZZ in de toekomst onder andere ook assisteren bij het organiseren van evenementen en verbeteren van het online archief.

Deze samenwerking betekent dat per 1 januari
2020 alle ledenadministratie, communicatie over
lidmaatschappen en het factureren en innen van
contributies door VZZ zal worden verzorgd.
Hiervoor kunt u per 1 januari gebruik maken van
het volgende mailadres: lidmaatschap@kngmg.
nl
Het hoofdbestuur stelt alles in het werk om deze
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
We willen deze overgang ook gebruiken om een
aantal veranderingen door te voeren, onder
andere gericht op het efficiënter innen van de
contributiegelden. Een groot deel van de leden
betaalt op dit moment hun contributie al per
automatische incasso, dit bevalt goed. Vandaar
dat het KNGMG per 2020 overgaat op automatische incasso als standaard voor contributiebetalingen. U zult bij uw factuur in januari hiervoor
een machtiging ontvangen. Wij verzoeken u

deze te ondertekenen en te retourneren. Leden
woonachtig buiten de eurozone of zonder
Nederlandse bankrekening kunnen gebruik
maken van de creditcarddiensten welke worden
aangeboden door VZZ. Wel zullen de PayPal
diensten worden opgeheven.
Tot slot wil ik Els Ufkes hartelijk danken voor de
fijne samenwerking in de afgelopen drie jaar. Ik
heb besloten om na mijn termijn als penningmeester het bestuur te verlaten en heb Annemieke van den Beukel (Shell) bereid gevonden
om mijn taken over te nemen.

Gideon Lopes Cardozo,
penningmeester 2019

. museum
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De schitterende nieuwe jas
					van

Naturalis

Sinds eind augustus heeft het nieuwe Naturalis in Leiden de
deuren weer geopend. Het museum is groots vernieuwd en mag
gezien worden als een belangrijke speler onder de Nederlandse
educatieve musea. Al zal het huidige concept door vormgevers
meer op prijs gesteld worden dan door onderwijskrachten,
vermoedt Dick van Doorn na een uitgebreid bezoek.

De Afrikaanse olifant Kito vormt het
pronkstuk in de zaal Leven.
Foto: Mike Bink Fotografie

. promotie
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Het nieuwe Naturalis met rechts de oude
collectietoren.
Foto: scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architects

Duizelingwekkende hoogte in het atrium.
Foto: Dick van Doorn

Raak je niet geïmponeerd door de sterke uitstraling van het nieuwe Naturalis aan de buitenkant, dan doet het gebouw dat alsnog in
het grote atrium, dat tot duizelingwekkende
hoogte reikt. Komend vanaf station Leiden,
waar hooguit de gele panelen van het LUMC
ziekenhuis voor wat vrolijkheid zorgen,
springt de zacht-rozerode gevel van Naturalis
tussen de strakke kantoor- en universiteitspanden er uit. De crèmekleurige speklagen tussen deze Iraanse travertijn wekken op
afstand de indruk van sedimentologische
opeenvolging en structuren, van nabij zijn
het patronen die door modeontwerpster Iris
van Herpen zijn gecreëerd. Binnenin het
gebouw herhalen deze patronen zich, aangevuld met veel hout, verwerkt in imposante
trappen en gevels. Functioneel roestvrij staal
vormt de finishing touch. Het ontwerp van
Neutelings Riedijk Architecten is op het eerste gezicht een prachtig gebouw geworden.
Binnen is het atrium een absolute ‘eyecatcher’: de ruimte is over de volle hoogte open
met enorme wanden met een soort kattenogen/bloembladen, die vanuit het oosten en
westen de ruimte in licht doen baden. Ook
vanaf de zuidzijde levert de gevel, die deels
zicht levert op de oude collectietoren, nog
veel licht. Aan de noordzijde liggen de zalen

waar het allemaal gebeurt, met elkaar verbonden door een majestueuze houten trap
die diagonaal langs de verschillende niveaus
naar boven voert. Vanaf de trap blijft het atrium een visueel spektakel. Voor de bezoekers
die wat minder goed ter been zijn of een
(klein)kind in wandelwagen bij zich hebben
zijn er liften, al blinken die niet uit in veelheid en snelheid. Rond de hal liggen de kaartjesbalie, een uitgebreide winkel, het restaurant met buitenterras naar de parkeerplaats
achter het gebouw, de garderobe en toiletten
(zonder lage urinoirs voor kleine bezoekertjes, al schijnt dat bij de meisjes beter te zijn
geregeld!), toegang tot de wetenschappelijke
ruimtes en een ruimte met de on-Nederlandse naam: LiveScience. Op deze laatste ruimte
kom ik verderop terug. Op de negende verdieping zijn een bescheiden café met terras. Het
is de moeite waard om de Naturalis-app te
laden op een smartphone. De app leidt je
door het gebouw en levert veel info, ook de
website is zeer informatief. Wifi in het
gebouw functioneert goed en geeft makkelijk
toegang tot app en website.

Spiraal van leven / Naturalis raadt aan
om in LiveScience te beginnen, maar ik
besluit toch eerst de zalen te bezoeken in de

volgorde zoals aangeraden door de app. Als je
een kaartje hebt gekocht is de gang naar de
opgaande trap bovendien logischer dan terug
naar de ingang waar LiveScience vlak tegenaan ligt.
De eerste zaal heet Leven. Door een vrij donkere gang loop ik een grote, min of meer
opgaande spiraal binnen. Opgezet zeeleven
(dolfijn, haai, maanvis, zeeschildpad et cetera) steekt af tegen een groot beeldscherm met
prachtige onderwateropnames. Doorlopend
klim ik via zeehonden en meeuwen naar drogere voeten. Een keur van opgezette dieren
laat de rijkdom van het dierenrijk (en Naturalis) zien. Gegroepeerde katachtigen, hoefdieren, kleine knagers en het pronkstuk, een
Afrikaanse olifant, vormen de centrale spiraal, die eindigt in een veelheid aan vogels en
insecten. Het is vooral de schoonheid die hier
heerst, de logica is vaak ver te zoeken: zo
staan zebra en Amerikaanse bizon gebroederlijk naast elkaar en zijn leeuw en tijger op
hetzelfde platform verenigd, net als struisvogel, emoe en kasuaris. Zo ook de twintig soorten uilen en de Amerikaanse eekhoorn aan de
voet van de olifant. Uitleg ontbreekt bijna
geheel, laat staan naambordjes van de verschillende dieren. Wel zijn er weer prachtige
natuurfilms op grote schermen.

Rosse buurt / Door naar zaal De Verleiding, op de zevende verdieping. Een soort
winkelpassage etaleert de basis van al het
leven: verleiding, voortplanting en daaruit
voortkomend nieuw leven. Winkels met aanlokkelijke geuren, mooie geluiden, kadootjes,
sierlijke klederdrachten (bonte veren en dergelijke) helpen mannetjes en vrouwtjes elkaar
aan te trekken.
In een wat besmuikt opgestelde zone achter
het winkelcomplex, een soort rosse buurt,
kan de verleiding overgaan in de voortplanting. Alles wat nodig is voor seks, penissen en
vulva’s in soorten en maten, eicellen en spermatozoïden, is hier in veelvoud aanwezig.
Jonge kinderen die ter plekke door moeders
voorgelicht werden, tieners die giebelend
door de ruimte schoven en op de imposante
walvispenis wezen, het was het meest levendi-

Hangende witte haai.
Foto: Mike Bink Fotografie

In het oude Naturalis kon
je wat leren, in het nieuwe
Naturalis is het vooral
kijken.

Homo erectus / Van de zevende verdieping naar de vijfde, naar zaal De Vroege Mens.
Met een zeer aanschouwelijke projectie wordt
in grote stappen het verhaal van Eugène
Dubois vertelt, schedelkapje en femur zijn
zodanig naast een model van een mens
geplaatst dat de samenhang heel goed te zien
is. Veel toegankelijker dan in het houten kistje waar het vroeger in zat(!). De gebroeders
Kennis, bekend van figuren als Ötzi, hebben
een mooie vrouwelijke Homo erectus
gemaakt.
De naastliggende zaal laat ons land in De IJstijd zien. Hier schiet bij een geoloog het toch
wel erg moeizame vormgevingsproces een
beetje in het verkeerde keelgat. Middels de
wederom beperkte teksten, deels op volwasse-

nen-hoogte opgehangen, deels op de railing
om de maquette, wordt gerept over een lage
zeespiegelstand waardoor een oversteekje
naar Engeland te voet gemaakt kon worden
en waardoor we, dankzij de huidige vissers,
veel mammoetbotten uit de Noordzee vissen.
Maar vervolgens staat er een enorme maquette van Nederland in zijn huidige vorm, met
Wadden- en Zeeuwse eilanden, bedekt met
toendragewassen waar tussendoor de eerder
genoemde mammoeten sjokken, reuzenherten en wolvenroedels elkaar belagen, holenberen en wolharige neushoorns voedsel zoeken en als klapstuk een kudde wisenten en
oerrunderen als een soort Serengetitrek de
proto-Rijn proberen over te steken. Ik had de
ruime maquette van vele tientallen vierkante
meters liever gebruikt om Engeland, de
droogliggende Noordzee (met bewoonde Doggersbank) en de Nederlands/Noord-Duitse
laagvlakte vorm te geven met een (terugtrekkende) ijskap aan de noordzijde en toendraleven aan de zuidzijde. De prachtige skeletten
van een holenbeer, het reuzenhert en vooral
de mammoet geven de zaal wel een paar
imponerende voorbeelden van voorbije tijden.
De verlichting zou wat steviger mogen zijn,
onder meer vanwege de vele stellingen, die
nu slechts de omlijsting vormen, maar
vol met botmateriaal liggen (Naturalis heeft
met ruim negenduizend botten, één van de
grootste collecties ter wereld). Wat zijn we
dan toch een mammoetland bij uitstek.

Mijn van mineralen / Op de derde verdieping liggen de zalen over De Aarde en
Dinotijd. Geologenruimtes. De eerste zaal laat
middels mooie foto’s vulkanen op Hawaii en
de mid-Atlantische rug op IJsland tastbaar
worden. De instructieve film die plaattectoniek uitlegt is de moeite zeker waard; Naturalis zou eigenlijk de bezoekers hier eerst naar
toe moeten leiden, dan is de rest begrijpelijker. Na het opzetten van een helm met koplamp (best wel zwaar voor kleine hoofdjes, en
maar in een beperkt aantal aanwezig) kun je
de mijn van mooie mineralen in. Achter glas
liggen de topstukken uit de collectie, van diamant tot gips, van toermalijn tot malachiet,
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ge deel van het geheel aan tentoonstellingsruimtes.
Terug in het centrale gedeelte van de zaal
treffen we nesten, eieren en heel veel jonge
dieren aan. Het is betoverend zoals dat hele
proces van instandhouding van de soorten
werkt en mooi wordt getoond – maar ook hier
ontbreekt het vaak aan uitleg. Als ik twee
jochies (acht en tien jaar) en hun moeder
vraag wat ze ervan vinden, is het commentaar helder: in het oude Naturalis kon je wat
leren, in het nieuwe Naturalis is het vooral
kijken. Niet een reden om weer gauw terug te
komen. Andere omstanders laten vergelijkbare commentaren horen.
Ik ga naar zaal De Dood, op dezelfde verdieping. Donkerzwarte, opengewerkte metalen
wanden met daartussen vitrines leiden spiraalsgewijs naar een centrale projectieruimte.
Hier en daar ligt een dood dier, of staan
prachtige skeletten, in deze zaal vaker met
een naam en toenaam. De (verloren) strijd, de
dood, het afbraakproces door kraaiensnavels,
vossentanden, maden en bacteriën worden
hier mooi in beeld gebracht. Maar de soms
filosofische teksten, hoog in het metaal uitgestanst, zijn zelfs voor een gemiddelde volwassene nauwelijks te lezen. De rondom-projectie
toont in zachte pasteltinten het ontbindingsproces van onder meer een hert op een ook
voor kinderen dragelijke manier.

Links: Beeld van vrouwelijke Homo erectus, gemaakt door Adrie en Alfons Kennis. Foto: Koen Mol Fotografie
Rechts: Overzichtsfoto van de dinozaal. Foto: Mike Bink Fotografie
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gedegen koper en fluorescerende mineralen.
De opstelling is mooi, maar beperkt. De medewerkers van het voormalige Leidse Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie (één van de
voorlopers en pijlers van Naturalis) zullen het
wel een beetje treurig vinden.
In een kleine Japans Shintotempel met sprekende poppen wordt het verhaal van de meerval onder de eilanden vertelt, de bron van alle
aardbevingen. Helaas was de aardbevingsmachine vastgelopen toen ik in mijn eentje de
voorstelling had uitgezeten. Volgende keer
beter.

Klapstuk / Het klapstuk van het hele
museum, zeker voor de jonge liefhebbers, is
de Dinozaal. Een enorme ruimte die door
slim geplaatste en deels transparante wanden, waarop Jurassic Park-achtige taferelen
van grazende dino’s geprojecteerd worden, in
kleinere eenheden wordt verdeeld. Stegosaurus, Mosasaurus en Triceratops voeren de verwachtingsvolle bezoeker(tje)s naar de Tyrannosaurus Rex, Trix voor een grote schare trouwe kenners. Hier is de spanning van de jonge
gezichten af te lezen, hoe dicht kun je bij een
T-rex komen, met die enorme tanden en neusgaten? Alleen deze zaal is al de moeite van
een reisje naar Leiden waard. Hooguit dat de
volgers van Anne Schulp en zijn team zich
zullen afvragen waar straks de meerdere Tri-

ceratopsen en de Diplodocus of andere langnek uit de Jura plaats gaan krijgen. Het nieuwe Naturalis lijkt nu al te klein.
Die Triceratopsen worden uitgepakt in een
ruimte die ik aan het begin had overgeslagen:
LiveScience. Misschien is dit wel het meest
vernieuwende aan Naturalis: een grote ruimte waar meerdere wetenschappelijke disciplines hun ‘ding’ doen, waarbij het publiek ze
op de vingers mag kijken en vragen kan stellen, die ook uitgebreid beantwoord worden.
Het is een grote langwerpige ruimte, met een
klein amfitheater aan het begin waar presentaties gegeven kunnen worden. Langs de zijden hoge stellingkasten en vides waar van
alles is uitgestald: de genetisch gemanipuleerde koe Herman, een mineralentafeltje van
Willem I, opgezette dieren, herbariumbladen
met gedroogde bloemen en planten, kastjes
met honderden vlinders en insecten, het is er
allemaal. Aan het eind, deels afgeschermd
vanwege de herrie, bevindt zich de ruimte
waar vrijwilligers en beroeps de botten uit de
vindplaats in Wyoming (Trix en Triceratopsen) uit het gips zagen en schoonmaken. Hier
gingen mensen heel enthousiast weg. De
route naar deze ruimte, waar je trouwens
zonder kaartje naar binnen mag, pal naast de
hoofdingang, heeft nog lang niet iedereen
gevonden – maar is een echte aanrader.

Vormgevers / Naturalis biedt voor alle
schoolleeftijden educatieve programma’s en
workshops en staat nog altijd voor zijn hoofdtaak: beheer en bestudering van een collectie
met meer dan veertig miljoen objecten, één
van de grootste ter wereld. Naturalis is groots
vernieuwd en mag gezien worden als een
belangrijke speler onder de Nederlandse educatieve musea. Een enkele kanttekening is
denk ik op zijn plaats: het huidige concept
zal vermoedelijk door vormgevers meer op
prijs gesteld worden dan door onderwijskrachten. Als begeleiders niet zelf over een
brede kennis van flora en fauna beschikken
zullen veel jonge bezoekers met onbeantwoorde vragen weggaan. En dat is nou net
niet wat je van Naturalis verwacht.
Het kopen van een kaartje is een prijzige
zaak. Met een museumkaart is het bezoek
gratis, een jeugdmuseumkaart heb je er in
twee keer uit. Maar dat kinderen vanaf vier
jaar het volle pond moeten betalen, zestien
euro, zal vermoedelijk ook veel (groot-)ouders
ervan weerhouden om een paar keer per jaar
binnen te lopen, iets wat je in dit type museum juist zo graag zou willen.
Dick van Doorn

. personalia

7 januari 2020

NIEUWE KNGMG-LEDEN

KNGMG Noord lezing: “Education in Earth Sciences: Past, Present and Future”. De lezing
wordt gegeven door prof. Hans de Bresser (Universiteit Utrecht).
Vanaf 16:30 uur, hoofdkantoor NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

A.G. Abels
S. Carelsen
E.J. Heskes
R. Keijzer
J.D. van der Vlist
E.A.C. Neeft

15 januari 2020
Petroleum Geologische Kring lezing: spreker
Salma Ben Amor (Mazarine Energy) met presentatie “Tunisia Exploration”.
Van 17:00 – 19:00 uur, KIVI, Prinsessegracht 23,
Den Haag
Info: www.pgknet.nl

4 februari 2020

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
P.J.F.Bogaard
P.W. Huibregtse

OVERLEDEN

KNGMG Noord lezing: “Gold and Silver Mining,
Different Extraction Methods and Examples from
the Author’s working experience (mainly South
America)”. De lezing wordt gegeven door Ben
Suringar (Mining Engineer).
Vanaf 16:30 uur, hoofdkantoor NAM, Schepersmaat 2, Assen.
Info: www.kngmg.nl/kringnoord

Jan E. van Hinte
1935 – 2019
Op donderdag 7 november 2019 is Jan van
Hinte, emeritus-professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, overleden op 84-jarige leeftijd.
Zijn afscheid vond plaats op 15 november in
Amsterdam.

8 februari 2020

. van de redactie

Leidse Geologische Vereniging Diës Natalis
Lezingendag
Vanaf 10:00, Golden Tulip Hotel, Schipholweg 3,
Leiden
Info: www.lgvweb.nl

9 – 11 maart 2020
First EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing.
The workshop will cover four main topics: Geophysical Monitoring, Integration, Flow Measurements and Current Challenges and Needs.
Locatie: Hotel Casa Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4, Amsterdam.
Info: prod.eage.org

12 – 13 maart 2020
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres
(NAC) 2020. Hotel van der Valk, Winthontlaan
4-6, Utrecht.
Info: nacgeo.nl

14 maart 2020
Paleobiologische Kring: internationale fossielenbeurs.
Info: www.paleotime.nl

Johan E. Meulenkamp
1939 – 2019
Op zaterdag 16 november is Johan Meulenkamp, emeritus-professor aan de Universiteit
Utrecht, overleden op 80-jarige leeftijd. Zijn
afscheid vond plaats op zaterdag 23 november
in Utrecht.
Kenneth W. Glennie
1928 – 2019
Op zaterdag 23 november is Kenneth Glennie,
Honorary Professor of Geology aan Aberdeen
University, overleden op 95-jarige leeftijd. Zijn
afscheid vond plaats op 11 december in Crathes
(Schotland).

De volgende editie van Geo.brief zal uitgebreider stil staan bij hun overlijden.

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2019. Wij als
redactie hebben dit jaar genoten van de vele mooie
verhalen geïllustreerd met prachtig beeldmateriaal. We
willen iedereen bedanken voor hun bijdrage. Speciale
dank aan Timo Nijland, Wim Dubelaar en Jeroen Peters
voor hun vaste bijdragen en aan Wenche Asyee voor haar
serie over open data. Wij wensen allen goede feestdagen
en tot in het nieuwe jaar!
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