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 Het NAC-gevoel / De kelder van het congrescentrum 
Koningshof in Veldhoven. Iedereen die al wat langer het Neder-
lands Aardwetenschappelijk Congres (NAC) bezoekt kent deze 
plek. Na een dag vol wetenschappelijke aardigheden was het dé 
plek om te ontspannen, te dansen, maar ook om briljante idee-
en te ontwikkelen. Hoe vaak zijn daar alle overgebleven aardwe-
tenschappelijke vraagstukken niet opgelost! Het eerste NAC 
vond plaats in 1992, tot en met 2018 werd het elke twee jaar in 
Veldhoven georganiseerd. Sinds 2019 is het een jaarlijks congres, 
voorlopig steeds in een hotel in Utrecht. Het avondje NAC in 
2019 liet gelukkig zien dat het NAC-gevoel niet direct is gekop-
peld  aan een kelder in Brabant, maar vooral aan de deelnemers. 
In 2020 moest het congres helaas abrupt afgebroken worden 
vanwege direct ingaande coronamaatregelen. Dit jaar gaat het 
gelukkig weer door (8-9 april) zij het in digitale vorm. Het 
KNGMG is een van de founding fathers van het NAC, maar de rol 
die het speelt is wel veranderd door de tijd heen. Hieronder een 
korte terugblik, maar vooral ook een KNGMG vooruitblik op 
NAC 2021 en verder.

De eerste keer dat het NAC wordt genoemd in de voorloper van 
de Geo.brief (de Nieuwsbrief) is september 1991. Daarin staat dat 
NWO-stichting AWON, het KNGMG en INQUA-Nederland beslo-
ten hebben een NAC te organiseren met instemming van de 
KNAW. Het thema is ‘Modelleren en waarnemen in de Aardwe-
tenschappen’. Het congres wordt op 23 april 1992 geopend door 
Salomon Kroonenberg, destijds voorzitter van het KNGMG, en 
wordt bezocht door meer dan driehonderd mensen. Tot de 
negende editie blijft het organisatieteam van het NAC hetzelfde. 
Daarna wordt het NAC door wisselende partijen georganiseerd, 
waaronder ISES, het Darwin Center en Geowetenschappen 
Utrecht, maar nog wel gesponsord door het KNGMG. Sinds 2019 
is het een jaarlijks congres geworden, volledig georganiseerd 
door het Domein Exacte en Natuurwetenschappen van NWO, en 
sinds dit jaar ook niet meer gesponsord door het KNGMG. Een 
locatie in het centrum van het land maakt het beter bereikbaar 
en NWO heeft daarnaast tot doel een zo breed mogelijk aardwe-
tenschappelijk werkveld te bereiken.

De rol van het KNGMG is dus behoorlijk veranderd in de loop 
der tijd. We vinden het NAC echter nog steeds erg belangrijk, 
omdat het bijdraagt aan verschillende van onze doelen, zoals 
het bieden van mogelijkheden voor het opdoen van vakkennis, 
voor het ontmoeten van vakgenoten, voor het opbouwen van 
netwerken en voor het uitstralen dat aardwetenschappen 
belangrijk zijn voor de maatschappij. De warme band met het 
NAC is gelukkig niet verdwenen; het KNGMG speelt nog steeds 
een actieve rol op het NAC. Zo reiken we dit jaar wederom de 
Jelgersma- en Escherprijzen uit voor de beste Bachelor en Mas-
ter theses, organiseren we met GAIA een workshop over digi-
taal netwerken (actueler kan niet) en verzorgen we een keynote 
lezing. Meestal organiseren we ook een plenaire sessie, vrijwel 
altijd met een thema op het raakvlak van aardwetenschappen 
en maatschappij. Mij staat onze sessie met de Buzzmaster in 
2019 bijvoorbeeld nog helder voor de geest. Nieuw dit jaar is 
dat wij in plaats van direct het NAC te sponsoren KNGMG-leden 
een aantrekkelijke korting (33 procent!) aanbieden voor het 
NAC. Dit als extra service naar onze leden en uiteraard ook als 
extra stimulans om nieuwe leden te werven. De komende jaren 
willen we korting blijven geven voor het NAC en daarnaast heb-
ben we de ambitie om op de avond vóór het congres een PhD-
evenement te organiseren om op die manier het NAC voor de 
jonge onderzoekers nóg aantrekkelijker te maken. 

U merkt het, ik ben erg enthousiast over het NAC. Helaas zal 
het NAC-gevoel dit jaar minder/anders zijn, al doet NWO haar 
uiterste best om er een zo goed en zo leuk mogelijke congres 
van te maken. De inschrijving is inmiddels geopend en ik hoop 
velen van u te zien op het NAC – dit jaar online en volgend jaar 
weer ‘ouderwets gezellig’ in Utrecht.

Marc Hijma
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Het KNGMG speelt nog steeds een 
actieve rol op het NAC
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Een complex netwerk 
van vertakkende geulen 
doorsnijdt een schor in 
de Lagune van Venetië, 
Italië. 
Foto: Roeland van de 
Vijsel.

 De complexiteit van 
     geulnetwerken

Het is iedere aardwetenschapper vast wel eens opgevallen: de diversiteit van 
de geulnetwerken die sedimentaire landschappen doorsnijden bij laagtij, te 
zien bij de schorren en slikken van de Zeeuwse delta of de kwelders en 
wadplaten van de Waddenzee. Geulenstelsels vervullen een belangrijke rol in 
de kustbescherming die schorren en slikken kunnen bieden. Roeland van de 
Vijsel onderzocht de afgelopen jaren bij NIOZ in Yerseke de vorming van 
geulnetwerken in getijdengebieden voor zijn promotieonderzoek. Om het 
functioneren van hedendaagse en toekomstige kustgebieden beter te 
begrijpen, liet hij zich inspireren door de geologische ontwikkeling van zulke 
landschappen, beginnend in het Precambrium.

.promotie
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Schorren en slikken zijn intergetijdengebie-
den; bij hoogtij kunnen deze ecosystemen 
overstromen en bij laagtij droogvallen. Schor-
ren zijn door vegetatie begroeid terwijl slik-
ken onbegroeid zijn. Soms vormen de geulen 
in deze kustecosystemen een complex vertak-
kend netwerk; de grootste geulen (soms wel 
honderden meters breed) splitsen zich op in 
steeds kleiner wordende zijgeulen, tot aan de 
kleinste kreekjes die met één stap over te ste-
ken zijn (zie foto pagina 3). Geulenstelsels 
kunnen echter ook juist verrassend eenvou-
dig zijn en uit parallel lopende geulen 
bestaan die met welhaast wiskundige regel-
maat over het landschap verdeeld lijken te 
zijn. Wereldwijd spelen schorren en slikken 
een belangrijke rol in de bescherming van 
dichtbevolkte kustlijnen tegen de overstro-
mingsrisico’s die door klimaatverandering 
steeds aanzienlijker worden. Aangezien geu-
lenstelsels bepalend zijn voor de manier 
waarop stormvloeden het land bereiken, voor 
de afwatering na een overstroming en voor de 
aanvoer van sediment, is het van groot belang 
om te begrijpen hoe geulnetwerken, variërend 
van ‘simpel’ regelmatig tot uiterst ‘complex’ 
vertakkend, worden gevormd en hoe ze functi-
oneren. Dit is de onderzoeksvraag die tijdens 
mijn promotieonderzoek bij het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ) in Yerseke centraal heeft gestaan.

 Geologische tijdschalen / De geolo-
gische geschiedenis van sedimentaire land-
schappen op Aarde suggereert dat biologische 
processen een belangrijke invloed hebben op 
de ruimtelijke structuur van geulenstelsels. 
Eerdere studies hebben laten zien dat sedi-
mentaire getijdenlandschappen in het Pre-
cambrium (meer dan 540 miljoen jaar gele-
den) veelal werden doorsneden door brede 
geulen met weinig vertakkingen. In het Pre-
cambrium speelde vegetatie nog nauwelijks 
een rol; het sediment werd voornamelijk 
gekoloniseerd door cyanobacteriën en andere 
primitieve organismen. Ook is door eerder 
onderzoek aangetoond dat geulnetwerken in 
de loop van de daaropvolgende miljoenen 
jaren steeds complexer werden (geulvertak-

kingen, meanders) en dat deze landschaps-
ontwikkeling zich gelijktijdig met de evolutie 
van landplanten voltrok. Eerdere studies in 
hedendaagse schorren bevestigen het idee dat 
vegetatie de complexiteit van geulnetwerken 
verhoogt. Tijdens mijn promotieonderzoek 
heb ik geprobeerd te begrijpen waarom vege-
tatie hiervoor zo belangrijk is.

 Zelforganisatie / Op een halfuur rij-
den vanaf het NIOZ in Yerseke, op de slikpla-
ten van het Schelde-estuarium, zijn de prach-
tigste geulpatronen te vinden. Vanuit de 
lucht gezien vormen de afwisselende rechte 
geulen en naastgelegen sedimentaire richels 

een keurige “streepjescode” (zie foto onder). 
De richels kleuren donkergroen doordat ze 
zijn begroeid door draadvormige algen (Vau-
cheria sp.). Samen met collega’s van het NIOZ 
heb ik gedurende een paar jaar veldmetingen 
gedaan om de ontwikkeling van dit geulpa-
troon te doorgronden. Uit mijn analyses van 
hoogtemetingen en luchtfoto’s blijkt dat het 
regelmatige patroon (de geulen hebben een 
constante afstand van zo’n 2,5 meter tot 
elkaar) ‘spontaan’ op het slik is ontstaan. Om 
deze patroonvorming beter te begrijpen heb 
ik naast veldmetingen ook laboratoriumexpe-
rimenten uitgevoerd. De resultaten laten zien 
dat algen het sediment stabiliseren, wat de 
ophoping van sediment bevordert, waar de 
algen vervolgens weer van profiteren doordat 
ze bovenop deze sedimentophopingen min-
der aan overstroming zijn blootgesteld. Direct 
náást deze sedimentophogingen wordt algen-
groei juist belemmerd, doordat de waterstro-
ming met grotere snelheid om de ophogingen 
heen wordt geleid wat weer leidt tot de uitslij-

Eerdere studies bevestigen het 
idee dat vegetatie de complexiteit 
van geulnetwerken verhoogt. 

Parallel lopende geulen vormen een regelmatig ruimtelijk patroon op een slikplaat in het 
Schelde-estuarium, België; Donkergroene banden zijn verhoogde sedimentrichels, begroeid 
door algenmatten (Vaucheria). Foto: Jim van Belzen (NIOZ Yerseke)
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ting van geulen. Deze zogenoemde “biogeo-
morfologische” interacties tussen algengroei, 
sedimentdynamiek en waterstroming zijn 
lokaal dus bevorderlijk voor algengroei en op 
verdere afstand juist belemmerend. Hieruit 
heb ik geconcludeerd dat het geulpatroon 
waarschijnlijk is ontstaan door zelforganisa-
tie, het proces waarin kleinschalige interac-
ties kunnen leiden tot de spontane vorming 
van grootschaliger regelmaat. Het was al 
bekend dat zelforganisatie de ruimtelijke 
structuur van tal van natuurlijke systemen 
kan verklaren, variërend van zebrastrepen tot 
vegetatiegroei op de steppe. Mijn onderzoek 
heeft aangetoond dat dit proces eveneens een 
verklaring is voor regelmatige geulpatronen 
in getijdengebieden. 

 Precambrische gelijkenis / Tijdens 
mijn onderzoek vond ik sterke overeenkom-
sten tussen de richel- en geulpatronen in het 
Schelde-estuarium en fossiele landschapsvor-
men uit het Precambrium. Door sediment-
kernen die we in sedimentrichels op de slik-
plaat hadden verzameld met röntgenstraling 
te fotograferen, werd een horizontale 
gelaagdheid zichtbaar met de karakteristieke 
golvende structuur van de Vaucheria-matten 
(zie foto rechtsboven). Deze structuur is ver-
gelijkbaar met de gelaagde ‘microbialieten’ 
die al sinds het Precambrium in fossiele 
vorm bewaard zijn gebleven. Eerdere geologi-
sche studies hebben laten zien hoe zulke 
microbialieten worden gevormd onder 
invloed van sedimentstabilisatie door primi-
tieve organismen en dat deze biogene 
gesteenten eveneens vaak door regelmatig 
verspreide geulen werden doorsneden. De 
slikplaatpatronen die ik heb bestudeerd lij-
ken dus een hedendaags equivalent te zijn 
van de sedimentaire structuren van honder-
den miljoenen jaren geleden. Mijn bevindin-
gen wijzen zelforganisatie dus aan als verkla-
ring voor moderne regelmatige geulpatronen 
en impliceren ook dat zelforganisatie moge-
lijk gedurende een aanzienlijk deel van de 
geologische geschiedenis van de Aarde een 
belangrijke landschapsvormende rol heeft 
gespeeld.

 Van simpel naar complex / Hoe zit 
het nu met de ruimtelijk complexere patro-
nen? Om deze te begrijpen ontwikkelde ik 
een wiskundig model om het ontstaan van 
geulpatronen te kunnen simuleren. Dit 
model berekent het geullandschap dat ont-
staat door de biogeomorfologische interacties 
zoals hiervoor beschreven. De modelbereke-
ningen laten inderdaad zien dat lokale sedi-
mentstabilisatie door algen (of planten) en 
waterstroomversnelling rond deze biologisch 
gestabiliseerde richels leiden tot een regelma-
tig patroon van alternerende geulen en 
richels. Wanneer vervolgens de sterkte van de 
biogeomorfologische interacties in het model 
toeneemt, wordt het geulpatroon steeds com-
plexer tot uiteindelijk een sterk vertakkend 
netwerk ontstaat (zie figuur 1). Dit komt 
doordat sterkere interacties zorgen voor hoge-
re sedimentrichels en diepere geuluitslijting. 

De richels worden hierdoor zo steil, dat het 
water óók van de richels afstroomt, haaks op 
de oorspronkelijke (primaire) stroomrichting. 
Hierdoor ontstaat een secundair geulpatroon 
van regelmatig verspreide geulvertakkingen, 
ingebed in het primaire (oorspronkelijke) 
geulpatroon. Dit proces kan zich nog vaker 
herhalen, oftewel waterstroming die van de 
secundaire geulrichels afvloeit kan de vor-
ming van een tertiair geulpatroon opwekken, 
enzovoorts (zie figuur 2). Mijn modelresulta-
ten laten zien dat één enkel zelforganisatie-
proces kan leiden tot een breed scala aan 
patronen, van simpel tot uiterst complex, die 
sterke overeenkomsten vertonen met de geu-
lenstelsels op ‘echte’ slikken en schorren. 

 De rol van vegetatie / Wat kunnen we 
nu concluderen met betrekking tot de rol van 
vegetatie? Mijn modelresultaten laten zien dat 
geulpatronen ruimtelijk complexer worden 

Met je voeten in de klei. Roeland van de Vijsel bereidt een experiment voor om te onderzoeken  
hoe Vaucheria-algen (de groene matten op de foto) de stevigheid van het onderliggende sediment 
beïnvloeden. Rechts: Röntgenfoto van een sedimentkern afkomstig uit een door algen 
gekoloniseerde sedimentrichel. De donkere, horizontale laagjes zijn het gevolg van jarenlange 
sedimentaccumulatie en -stabilisatie door Vaucheria; de golvende textuur van de algenmatten is  
in de gelaagdheid terug te zien. De röntgenfoto is aangepast en met toestemming overgenomen uit 
de publicatie van de Vijsel et al. (2020).
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worden verklaard door middel van het zelfor-
ganisatieprincipe dat  
ik in mijn onderzoek heb gevonden.

 Demping van golven / Ook met het 
oog op de toekomst is het van groot belang 
om de ruimtelijke complexiteit van getijden-
landschappen zoals slikken en schorren goed 
te begrijpen. Hoe beïnvloedt de structuur van 
het geulnetwerk de demping van golven en 
stormvloeden en de aanvoer van sediment? 
En heeft de complexiteit van het kustland-
schap invloed op de bestendigheid van deze 
ecosystemen tegen klimaatverandering? Het 

als de biogeomorfologische interacties sterker 
worden, en een manier om deze interacties te 
versterken is het verhogen van de sediment-
stabiliteit. In een steviger bodem kunnen die-
pere geulen worden uitgesleten en kunnen 
hogere sedimentrichels worden opgebouwd. 
Daarmee neemt de stroomsnelheid toe van 
het water dat van deze richels afstroomt 
(haaks op het primaire geulpatroon) en neemt 
ook de kans op geulvertakking toe. Het was al 
bekend dat sedimentstevigheid wordt beïn-
vloed door zowel fysische karakteristieken (bij-
voorbeeld korrelgrootte en bodemcompactie) 
als door biologische processen. Cyanobacteri-
en en andere primitievere organismen die in 
het Precambrium leefden, verstevigden het 
sediment doordat ze korrels konden samen-
binden met hun filamenten of doordat ze een 
lijmachtige substantie produceerden. De plan-
tensoorten die zich in de loop van miljoenen 
jaren op Aarde ontwikkelden konden door 
hun uitgebreide wortelstelsels het sediment 
echter nog verder verstevigen. Het simultane 
complexer worden van geullandschappen en 
de evolutie van landplanten, zoals eerdere 

De slikplaatpatronen lijken dus een 
hedendaags equivalent te zijn van 
de sedimentaire structuren van 
honderden miljoenen jaren geleden. 

wiskundige model dat ik heb ontwikkeld kan, 
dankzij een sterk geïdealiseerde opzet, 
inzicht geven in dit soort vragen. Op de lange 
termijn kan dit bijdragen aan een meer 
natuurlijke en duurzame manier om onze 
dichtbevolkte kustgebieden te beschermen 
tegen overstromingen.

Roeland van de Vijsel

Roeland van de Vijsel verdedigt zijn proefschrift op 
19 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn 
onderzoek werd gefinancierd door het NWO-project 
“The New Delta” (projectnummer 869.15.003). Zijn 
proefschrift is online beschikbaar via:  http://hdl.
handle.net/11370/45b1eea8-a2e4-4ea6-bad2-
d544a3fc9745

> van de Vijsel, R.C. (2021). Biophysical self-
organization of coastal wetlands: Unraveling spatial 
complexity on tidal flats and marshes, from the 
Precambrian to today. University of Groningen.
> van de Vijsel et al. (2020). Estuarine biofilm patterns: 
Modern analogues for Precambrian self-organization. 
Earth Surface Processes and Landforms 45 (5), 1141-
1154. https://doi.org/10.1002/esp.4783

Figuur links: Complex geulenstelsel in een wiskundig gemodelleerde schor met vegetatiedichtheid weergegeven. Planten 
groeien goed (groen) op hoger gelegen delen en groeien niet of nauwelijks (grijs) in de dieper gelegen geulen. 

Figuur rechts: lokale biogeomorfologische interacties tussen algengroei, sedimentdynamiek en waterstroming. Blauwe 
pijlen geven de waterstroomrichting aan; groene lijn geeft de zone aan waarin algengroei en sedimentstabilisatie elkaar 
positief beïnvloeden; rode lijnen geven de zones aan waarin algensterfte en sedimenterosie elkaar versterken. Foto is 
aangepast en met toestemming overgenomen uit de publicatie van de Vijsel et al. (2020). Rechtsboven: deze interacties 
kunnen een regelmatig geulpatroon teweegbrengen. Linksonder: dezelfde interacties kunnen zich herhalen, maar nu 
stroomt het water van de richels van het primaire geulpatroon af. Rechtsonder: dit vertakkingsproces kan zich steeds 
herhalen, een geulpatroon vormend dat is opgebouwd uit regelmatige patronen op meerdere ruimtelijke schalen. 
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In de serie Schatten van het Kernhuis schrijven auteurs voor 
de Geo.brief over de aardwetenschappelijke pareltjes die 
bewaard worden in het kernhuis van de Geologische Dienst 
Nederland in Zeist. In deze vijfde aflevering verlekkeren Sytze 
van Heteren en Ad van der Spek zich aan de rijke collectie 
lakprofielen van de Nederlandse ondergrond. 

.kernhuis

Eigenlijk staat het kernhuis van de Geologi-
sche Dienst op de verkeerde plek. Bij dit lui-
lekkerland denk je eerder aan het eveneens 
Utrechtse Kockengen, met opzet zo genoemd 
door de Bisschop van Utrecht om Middel-
eeuwse pioniers tot een bezoek te verleiden. 
Onze favoriete gangen in de spreekwoordelij-

ke snoepwinkel doen denken aan een biblio-
theek. Je ziet de houten ruggen van ontelbare 
panelen met elk een eigen boodschap.
De lakprofielencollectie in het kernhuis 
bestaat uit twee delen: hele platen uit putten 
en groeves, en smalle stroken als spiegels van 
gestoken boorkernen. Veel van de platen laten 

spectaculaire Pleistocene geologie zien, met 
stuwing en vorstwiggen. Het Holoceen is min-
der goed vertegenwoordigd in de collectie. Te 
weinig putten en te alledaags? Sedimentoloog 
Bert van Straaten dacht over dat laatste al 
vroeg anders. Eind jaren vijftig legde hij  
de geschiedenis van onze strand wallen in  
lak vast.
De geheimen van het lakken ontfutselde hij 
aan het Delftse Shell-laboratorium. Daar was 
men een Duitse methode uit 1949 gaan kopië-
ren. Ook Joost Terwindt werkte al met Shell 
samen. Met Eppo Oomkens, die enkele jaren 
later een belangrijke bijdrage leverde aan de 
bepaling van de enorme voorraad Gronings 
gas, bestudeerde hij afzettingen in de putten 
van de Haringvlietsluizen. Daar was het ver-

Net een boekenkast: 
een paar uitstekende 
exemplaren geven  
een deel van hun 
geheimen prijs.  
Foto: André Slupik

Lakprofielen
SCHATTEN VAN HET KERNHUIS
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Bij de verhuizing van de RGD-
collectie naar Zeist eindigde  
een flink aantal lakprofielen op  
de stapel ‘onbekend’.

nieuwing troef. Er werden zelfs in situ erosie-
proeven gedaan op de bodem van het estuari-
um. Begin jaren zestig ontwikkelde Terwindt 
samen met collega’s van de Deltadienst een 
nieuw recept voor lakprofielen dat voor klei 
en nat zand beter werkte dan het origineel.

 Te kust en te keur / In de loop der 
jaren nam het aantal enthousiaste lakkers toe. 
Saskia Jelgersma bracht de sedimentaire 
schoonheid van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen in beeld, en vooral Tom Roep en 
Dirk Beets werden tijdens hun kustonderzoek 
rondom Alkmaar pleitbezorgers voor deze 
mooie manier van sedimentologisch archive-
ren.
Toen Dirk Beets Hoofd Kartering werd bij de 
Geologische Dienst is lakken van gestoken 
boringen gemeengoed geworden. Drie jonge 
RGD-geologen, Thomas de Groot, Aleid Bosch 
en Wim Westerhoff, werden steeds enthousi-
aster én steeds bedrevener. Wim Westerhoff is 
de methode tijdens zijn hele loopbaan blijven 
gebruiken. Hij lakte zich van Laat Holoceen tot 
Vroeg Pleistoceen steeds verder terug in de tijd.

Ook zeekernen werden zo vereeuwigd. Dat 
kreeg vaart toen Sha Li Ping in de jaren tachtig 
onder leiding van Poppe de Boer met zijn pro-
motieonderzoek aan buitendelta’s bezig was. 
In het Harlingse kernhuis van Rijkswaterstaat 
Friesland lagen in die tijd veel boorkernen, ver-
zameld om geschikt zand te vinden voor de 
versterking van Waddenzeedijken. Aleid Bosch 
haalde de mooiste exemplaren naar het RGD-
districtskantoor Oosterwolde. Uit wat over-
bleef, selecteerde Ad van der Spek boringen 
langs raaien tussen Ameland en het vasteland. 
Die zijn allemaal gelakt. Met het boorschip 
Heffesant werden ook nieuwe boringen gezet. 
Op het wantij bij Ameland werd zelfs een 
dikke dennenstam doorboord. Het verdacht 
bekend geurende hout is als snippers en losse 
vezels op een paneel geëindigd.

 Van plaat naar strook / Ook aan uni-
versiteiten werd veel gelakt, vooral tijdens de 
glorietijd van de sedimentologie in Nederland. 
Er zijn indrukwekkende verzamelingen 
gelijmde bodems en ondergronden in Wage-
ningen, Amsterdam, Groningen en Utrecht. In 

Utrecht legde Janrik van den Berg samen met 
collega’s heel wat Nederlandse sedimentaire 
structuren vast. Hij maakte er met Allard Mar-
tinius een schitterende atlas van. Afdrukken 
van putten voor de Oosterscheldekering zijn 
zo over de hele wereld klassiekers geworden.
Gelakte boringen zijn veel moeilijker te begrij-
pen dan de nu beroemde Zeeuwse panelen. 
Strookjes van tien centimeter breed hebben 
context nodig. Zijn convolute structuren écht 
of zijn ze het gevolg van vibrerend boren? 
Heeft een gemeen gat in het wegdek richting 
de beschrijfruimte een kern zo door elkaar 
geschud dat die in het oog springende cross-

Van Pleistoceen rivierzand 
(rechtsonder) tot modern 
duinzand (linksboven): 
vijfendertig meter aan 
lakprofiel van Groot Berkheide 
bij de Wassenaarse Slag.
Foto: Ad van der Spek
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bedding is ontstaan door transport op vier 
wielen? En hoe zit het met abrupte overgangen 
aan de basis van zoveel gelakte meters? Maar 
weinig mensen weten van kerndelen die recht-
op in een storthoop werden gezet om uit te 
lekken. Foto’s en platen van putten voor het 
Helderse fregatdok en de Wijkertunnel bieden 
nog steeds veelzeggende aanknopingspunten. 
Die moeten we vooral niet vergeten.

 Schatten uit het rek / Bij de verhui-
zing van de RGD-collectie naar Zeist eindigde 
een flink aantal lakprofielen in hun verpak-
kingsplastic op de stapel ‘onbekend’. Daar zat 
uniek werk van Van Straaten bij: bescheiden 
strookjes hardboard van vijftien bij veertig 
centimeter. Ad van der Spek herkende ze 
direct aan de met stift vermelde Haagse 
straatnamen. Heel wat duin- en strandzand 
heeft hij voor een tweede keer verlijmd, dit-
maal onder elkaar op standaardplaten die 
precies in de nieuwe rekken pasten.
Van deze nu goed gedocumenteerde collectie 
is het maar een paar meter door het gang-
pad lopen naar zeven recentere platen uit 

Wassenaar die we als boeken uit de stalen 
schappen trekken. Hun verhaal begint voor 
de oorlog, als in de waterleidingduinen een 
reeks boringen wordt gezet die volgens de 
beschrijvingen onder andere afzettingen uit 
het vroegste deel van het Midden-Holoceen 
bereiken. Ze vormen de schakel met een net-
werk van intrigerende getijgeulopvullingen 
onder de Zuid-Hollandse vooroever die de 
daar in 2000 geschoten ondiepe seismiek 
opvallend verlevendigen.
Op verschillende vooroorlogse locaties zijn in 
het huidige millennium opnieuw boringen 
gezet om dateerbaar materiaal te bemachti-
gen. Sommige oude boorplekken bleken niet 
meer toegankelijk. Duinen zijn nu eenmaal 
weerbarstig mobiel, en je vindt tegenwoordig 
zomaar bos waar vroeger een meer open 
duinvallei het beeld bepaalde. Op basis van 
sonderingen werd Groot Berkheide bij de 
Wassenaarse Slag geselecteerd, hoewel ook 
daar de oorspronkelijke plek onbereikbaar 
was. Vlak in de buurt was de geologie volgens 
een grillige conusweerstandsgrafiek vrijwel 
identiek aan de gehoopte situatie. Ondanks 

de gedwongen verplaatsing werd de steekbo-
ring een voltreffer. Nu, vele jaren later, is de 
kern beschreven, gelakt, bemonsterd, én 
gedateerd met 14C en OSL (Optical Stimulated 
Luminescence).

Vijfendertig meter lakprofiel begint in Pleis-
toceen rivierzand met daarop een dunne laag 
bijna even oude rivierklei. De volgende een-
heid in de tijd is de gewenste getijgeulopvul-
ling die de connectie vormt met de ondiepe 
seismiek iets verder naar het westen. De toen 
nog landwaarts migrerende kustlijn kwam in 
het Midden-Holoceen voorbij en liet het latere 
Groot Berkheide als een mariene vooroever 
achter. Noordzeesedimenten, deels stormach-
tig neergelegd, gaan op één van de panelen 
over in een mooie verlandende serie.
De kustlijn zette zo’n 5000 jaar geleden koers 
richting zee, het gevolg van een overdadig 
sedimentaanbod dat enkele duizenden jaren 
zou duren. De Oude Rijn sprak ook een 
woordje mee. De nieuwe monding die de 
rivier koos, was als locatie voorbestemd. Een 
al bestaande getijgeul in het Hollandse getij-
bekken werd verdiept onder invloed van een 
toenemend rivierdebiet na een serie avulsies 
tussen Utrecht en Woerden. Door de rivier 
aangevoerde klei kon tot rust komen in de 
beschermde kustparallelle strandvlakte tus-
sen twee strandwallen. Veenvorming liet niet 
lang op zich wachten, en tien meter door 
oude bodems opgesplitst duinzand vormt de 
kers op de taart: 2000 jaar wind en stilte.
Tegenwoordig wordt het eeuwenlang vastge-
legde duin in de buurt van Groot Berkheide 
lokaal weer losgelaten. Stuifkuilen die door 
zware machines werden opgestart, vormen 
het deeltijdse werkterrein van amateurar-
cheologen. Botjes en scherven schrijven 
dezelfde tijd als zandkorrels en organische 
resten. Ze passen perfect bij een bijzondere 
gelakte kern, gestoken op een bijzondere plek 
in een bijzonder landschap en nu te vinden 
in een bijzonder waardevol archief.

Sytze van Heteren en Ad van der Spek



NAC 2020 / Op donderdag 12 en vrijdag 13 
maart zou het mede door het KNGMG georga-
niseerde jaarlijkse Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres (NAC) worden gehouden 
in Utrecht. In de namiddag van donderdag 12 
maart hield premier Mark Rutte zijn eerste 
persconferentie naar aanleiding van maatre-
gelen tegen de verspreiding van het coronavi-
rus. Hierin werd aangekondigd dat evenemen-
ten met meer dan honderd personen moesten 
worden afgelast. Het NAC met zijn enkele hon-
derden bezoekers werd per direct stilgelegd. 
Voor het KNGMG had dit voornamelijk als 
consequentie dat de jaarlijkse Escher- en Jel-
gersmaprijs niet konden worden uitgereikt. 
Gelukkig zou het hoofdbestuur samen met de 
IngeoKring en de Central Dredging Associati-
on in mei – direct na de jaarvergadering –  
een symposium houden in Delft getiteld ‘The 
Future of Sand’ waar ruimte zou zijn voor 
deze uitreikingen. Voor dit symposium stond 
immers ook de uitreiking van de Van Water-
schoot van der Gracht Penning op de agenda. 
De maatregelen werden echter verlengd en 
ook dit symposium (inclusief jaarvergadering) 
moest worden uitgesteld.
Het toeval wilde dat de onderwerpen van de 
winnende Bachelor en Master thesis beide 
een sedimentologische inslag hebben. Terwijl 
de winnaars nog in afwachting waren van 
nieuws vanuit het hoofdbestuur over een 
derde uitreikmoment, organiseerde de Sedi-
mentologische Kring een speciaal online sym-
posium voor de prijswinnaars, zodat ze hun 
winnende werk konden presenteren. Het 

hoofdbestuur is de Sedimentologische Kring 
hier erg erkentelijk voor.

Jelgersmaprijs en Escherprijs /  
De Jelgersmaprijs voor de beste Nederlandse 
aardwetenschappelijke Bachelor thesis 2018-
2019 is gewonnen door Marije de Vos van de 
VU Amsterdam met haar thesis ‘Evolution of 
the upper Yangtze River – reconstruction of 
the paleo-connection between the Upper 
Yangtze River and Red River’. Ze werd in haar 
onderzoek begeleid door Klaudia Kuiper en 
Jan Wijbrans. Een interview met Marije is te 
lezen in Geo.brief 3-2020. Lonneke Roelofs 
van de Universiteit Utrecht is de winnaar van 
de Escherprijs 2018-2019 met haar Master the-
sis ‘Levee morphology and evolution in the 
fluvial-tidal realm’. De begeleiding van Lon-
neke bestond uit Maarten Kleinhans, Marcio 
Albernaz en Harm Jan Pierik. Een interview 
met Lonneke over haar onderzoek staat in 
Geo.brief 2-2020.

Van Waterschoot van der Gracht 
Penning / Cees Laban heeft in 2020 de Van 
Waterschoot van der Gracht Penning toege-
kend gekregen. Deze hoogste onderscheiding 
binnen het Nederlandse aardwetenschappelij-
ke werkveld heeft Cees gekregen voor zijn 
baanbrekende werk omtrent het geologisch 
karteren van de bodem van de Noordzee. Cees 
is hier in de jaren zestig mee begonnen en hij 
heeft het fundament gelegd voor werk dat tot 
op de dag van vandaag relevant is en zeer veel 
wordt gebruikt. In Geo.brief 7/8-2020 is uitge-

. kngmg
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breid stilgestaan bij het werk van Cees en 
komt hij ook zelf aan het woord. 

The Future of Sand symposium / 
Nadat dit in mei geplande symposium niet 
door kon gaan is er hard nagedacht over een 
alternatief. Er waren immers al sprekers gere-
geld en tientallen mensen hadden zich inge-
schreven. Gekozen werd voor 26 november. 
Samen met Rijkswaterstaat hebben we het 
symposium weten te transformeren in een 
dagdurend online-event met internationale 
sprekers vanuit industrie, beleid, academia, 
onderzoeksinstituten en bestsellerauteur 
Vince Beiser. Met 200 online bezoekers was 
het een waar succes. Voor wie het symposium 
gemist heeft, op de KNGMG website is een 
link naar een videoregistratie te vinden.
Direct na de lunchpauze werd de Van Water-
schoot van der Gracht Penning aan Cees 
Laban uitgereikt door onze voorzitter Bob 
Hoogendoorn, voorafgegaan door een lauda-
tio uitgesproken door Sytze van Heteren. De 
inhoud van Cees’ werk sloot goed aan bij het 
onderwerp van het symposium, wat ook gold 
voor de onderwerpen van de winnaars van de 
Jelgersma- en Escherprijs.  
Deze werden uitgereikt aan Marije de Vos  
en Lonneke Roelofs door de respectievelijke 
juryvoorzitters Romée Kars en Koen van 
Toorenenburg. Koen had tevens lovende 
woorden voor de Escherprijs’ ‘runner-up’  
Sadhana Nirandjan (VU Amsterdam). Nadat 
de drie studenten ieder één minuut spreek-
tijd mochten benutten om  zichzelf te etale-
ren vervolgde het symposium. 

Staringlezing & Paleontologiesym-
posium / Op 30 oktober heeft Jelle Reumer, 
emeritus hoogleraar vertebratenpaleontolo-
gie, de Staringlezing gegeven naar aanleiding 
van zijn nieuwste boek ‘Gids voor de Winters-
wijkse steengroeve. Fossielen en mineralen’. Zijn 

Het afgelopen jaar gaat voor de meeste mensen de boeken in als 
een zeer merkwaardig jaar, waarin gemaakte plannen fluïde bleken 
te zijn en vaak moesten worden uitgesteld. Dit geldt ook voor het 
KNGMG. In dit jaarverslag blikken we terug op het turbulente jaar.



lezing werd gecombineerd met een symposi-
um, waarin paleontologisch onderzoek in 
Nederland zo breed mogelijk werd geëtaleerd. 
Deze middag werd in hybride vorm gehou-
den, grotendeels online en gedeeltelijk op 
locatie bij Deltares in Delft. 
Voorafgaand aan de Staringlezing en het Pale-
ontologiesymposium vonden de eerste uitrei-
kingen van ons nieuwe eerbewijs ‘Kern van 
het KNGMG’ plaats. Deze eerste eerbewijzen 
werden in ontvangst genomen door Els Ufkes 
en Wim Dubelaar. Voor een uitgebreider ver-
slag over deze uitreiking en de lezingen zie 
Geo.brief 2021-1.
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van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd 
over een specifiek onderwerp binnen de aard-
wetenschappen. Deze artikelen worden gese-
lecteerd door topwetenschappers. Op de 
KNGMG website zijn inmiddels aanbevolen 
artikelen te vinden over de onderwerpen zee-
spiegelverandering, planetaire geologie, zand, 
en aardbevingen.

Netherlands Journal of Geoscien-
ces (NJG) / Het jaar 2020 was het laatste 
jaar van Johan ten Veen als NJG hoofdredac-
teur. Onder hem zijn interessante werken 
gepubliceerd, met als belangrijkste wapenfeit 
in 2020 het lijvige special issue over geother-
mie. Het bestuur bedankt Johan voor zijn 
jarenlange inzet.

Geo.brief / Ondanks de lastige werkom-
standigheden afgelopen jaar bij zowel de 
redactie, vormgever als de drukker, is het 
toch gelukt om een prachtige jaargang neer 
te zetten. Daar is het bestuur de redactie zeer 
erkentelijk voor en daarvoor worden ze bij 
deze bedankt.

BUVOO / In 2020 heeft het hoofdbestuur  
de organisatie BUVOO ingehuurd om de 
leden administratie op zich te nemen. Tevens 
zijn we overgegaan op automatische incasso, 
wat het overmaken van lidmaatschapskosten 
moet vergemakkelijken. BUVOO kan gecon-
tacteerd worden via: 
ledenadministratie@kngmg.nl 
We willen alle leden die dit nog niet gedaan 
hebben vriendelijk verzoeken over te gaan 
op een automatische incasso. Op de KNGMG 
website kunnen onder de menukeuze ‘Lid 
worden’ bij de paragraaf ‘Machtiging’ 
instructies worden gevonden voor het rege-
len van een automatische incasso. Natuurlijk 
blijft het, indien gewenst, altijd mogelijk de 
contributie zelf over te maken.

Financiën / Het financiële boekjaar 2020 
is afgesloten met een positief saldo. Dit komt 
mede door lagere kosten voor activiteiten en 
publicaties dan begroot. De grootste uitgaven 
zijn die voor de Geo.brief, op afstand gevolgd 
door administratiekosten en de kosten van 
symposia. De inkomsten uit dividenduitke-
ring van Shell-aandelen zijn substantieel gere-
duceerd, en de verwachting is dat dit ook in 
2021 zo blijft. Desalniettemin is ook voor het 
boekjaar 2021 een sluitende begroting opge-
steld. Een uitgebreider financieel verslag zal 
in de komende Geo.brief verschijnen. 
Het KNGMG bedankt Shell en TNO voor het 
sponsoren van respectievelijk de Escherpijs  
en Jelgersmaprijs en bedankt de begunstigers 
EBN, NAM, TNO, Total E&P Nederland, Win-
tershall, Panterra en Deltares voor hun bijdra-
gen. Verder bedanken we TNO voor de werk-
tijd van de hoofdredacteur van de Geo.brief 
en de secretaris van het hoofdbestuur. Delta-
res en Rijkswaterstaat worden bedankt voor 
de organisatie rondom de Staringlezing en 
het The Future of Sand symposium. Als laatste 
wordt NWO bedankt voor de bijdragen aan de 
Geo.brief.

Kay Koster
secretaris

De website is moderner en 
overzichtelijker geworden

Het bestuur bedankt Helena van der Vegt 
(Deltares en actief KNGMG lid) voor haar inzet 
om zowel de Staringlezing met symposium 
als het ‘The Future of Sand’ symposium in 
goede digitale banen te leiden.

Website / In de zomer van 2020 is de 
KNGMG website volledig vernieuwd. De web-
site is moderner en overzichtelijker geworden. 
Ook zijn gedigitaliseerde publicaties makke-
lijker te vinden, staan de jaarboeken uit het 
prille begin van het KNGMG nu online, en  
is de website voorzien van prachtige foto’s 
afkomstig uit de beeldcollectie van Jeroen 
Peters.

TOP 5 artikelen / Via de digitale nieuws-
brief en de vernieuwde website wordt sinds 
begin 2020 met enige regelmaat een top vijf 
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 ongeveer 35°46’56” Noord en 106°16’27” West /  
De Bandelier Tuff Formatie in New Mexico (Verenigde Staten) is een 
opeenvolging van Kwartaire tephra afzettingen, voornamelijk rhyoliti-
sche pyroklastische stromen (ignimbrieten) en puimsteen-rijke tuffen. 
Deze felsische aslagen zijn het gevolg van mega-erupties van de Valles 
Caldera (hoogte 2600 meter, diameter 22 kilometer) gelegen op de 
intersectie van de Rio Grande Rift en het Jemez tektonische lineament. 
De Valles Caldera vormt de kern van het Jemez Mountains Volcanic 
Field, een intracontinentale vulkanische provincie met een oppervlak 
van ongeveer 3000 vierkante kilometer die actief is sinds het Laat-Oli-
goceen, een tijdspanne van ruim 25 miljoen jaar.

De ontwikkeling van de Valles Caldera vertoont een aantal vulkanische 
cycli: groei van grote (gedifferentieerde) magmakamers, gevolgd door 
sterke updoming en enorme uitbarstingen met hoge explosiviteit. Erup-
ties gedurende de laatste tien miljoen jaar gingen gepaard met caldera-
vorming. Na pieken van activiteit rond 8,5 en 3,5 miljoen jaar geleden 
volgden in het Pleistoceen vrij kort na elkaar drie zeer heftige erupties, 
vastgelegd in de fijnkorrelige, glasrijke members van de Bandelier Tuff 
Formatie (ouderdom tussen haakjes): La Cueva Member (1,8 miljoen jaar), 
Otowi Member (1,6 miljoen jaar) en Tshirege Member (1,24 miljoen jaar).

Nabij de Valles Caldera is de Bandelier Tuff in het algemeen dikker, 
maar omdat deze Pliniaanse ‘fall-out’ afzettingen een onregelmatig 
paleoreliëf bedekten, zijn er grote laterale dikteverschillen aanwezig, 
van een tiental tot vele honderden meters. Het totale volume van deze 
formatie wordt geschat op minstens 400 kubieke kilometer. Ter verge-
lijking: tijdens de eruptie in 1991 van Mount Pinatubo in de Filipijnen 
– een van de grootste uitbarstingen van de twintigste eeuw – werd 
naar schatting tien kubieke kilometer aan materiaal uitgestoten.

Bijgaande foto is genomen in het Bandelier National Monument, ver-
noemd naar de Zwitsers-Amerikaanse archeoloog Adolph Bandelier 
(1840–1914) die deze locatie voor het eerst bezocht in 1880. De meer 
dan vijftig meter hoge wand langs de Frijoles Canyon wordt gevormd 
door de Tshirege Member, die hier – op een afstand van ruim twintig 
kilometer van de Valles Caldera – bestaat uit massieve ignimbrieten en 
(lapilli) tuffen met veel sanidien en kwarts fenokristen. 

De zachte puimstenen wand van de Frijoles Canyon zit vol met natuur-
lijke gaten ontstaan door verwering en/of (wind)erosie. Verder zijn er 
boven de twee bomen in het centrum van de foto, en rechts van de 
gerestaureerde hut, grotwoningen aanwezig langs de basis van het klif. 
Deze zogenaamde ‘cavates’ werden uitgehouwen door Pueblovolken 
(Anazasi) tussen 1150 tot 1550. Op de voorgrond is een klein deel zicht-
baar van het omvangrijke ‘Tyuonyi’ gebouwencomplex uit dezelfde 
periode, dat bestaat uit 400 kleine kamers die vooral werden gebruikt 
voor voedselopslag. Door toenemende droogte werden de Pueblovolken 
rond 1550 gedwongen om deze nederzetting te verlaten; zij verhuisden 
naar lagere delen van de Rio Grande vallei in het (zuid)oosten.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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Bandelier Tuff  
 New Mexico, Verenigde Staten
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schillende kerken natuursteensoorten uit Westfalen voor die 
uniek voor Nederland zijn. Behalve aan een specifieke kerk 
worden ze nergens anders aangetroffen, zoals de Vredener 
zandsteen aan de Oude St. Calixtuskerk in Groenlo (Geo.brief 
2018-7) of de kalkareniet van Burgsteinfurt aan de toren van 
de Grote Kerk in Enschede (Geo.brief 2019-8). Een derde voor-
beeld is de zandsteen uit de Haltern Formatie aan de Oude 
Helenakerk in Aalten. De Haltern zandsteen bevindt zich in 
de net boven het maaiveld uitkomende fundering van het uit 
1440-1450 daterende hoogkoor van deze kerk; de rest van de 
kerk is opgetrokken uit Römer tuf, met enkele blokken Bent-
heimer zandsteen. 

De zandsteen is afkomstig uit de Haltern Formatie, afgezet in 
het Boven Santonien - Onder Campanien (Krijt). De formatie 
komt globaal voor in het gebied tussen Borken in het westen, 
Recklinghausen in het zuiden, Dülmen in het oosten en Velen 
en Coesfeld in het noorden. Rond Reken en Haltern am See, in 
het zuiden van het Münsterland noord van de Lippe, bereikt 
de formatie de maximale dikte. De afzettingen bestaan uit 
zanden van verschillende korrelgrootte en ijzergehalte. Een 
deel is zeer zuiver, een deel okergeel tot bruin. De zanden 
worden in verschillende groeves tussen Schermbeck, Dorsten 
en Haltern am See ontgonnen ten behoeve van de bouw. In de 

zanden van de Haltern Formatie treden door verkitting met 
een silicabindmiddel of ijzer(hydr)oxides lokaal knollen, len-
zen en banken op. Fossielen zijn vrij zeldzaam, maar lokaal 
komt een rijke fauna voor met onder andere gastropoden, 
solitaire koralen en ichnofossielen. De kwartsietknollen met 
schelpfossielen staan bij verzamelaars wel als Halterner Knau-
ern bekend. 

De grotere lenzen en banken kwartsitische zandsteen, bij-
voorbeeld van de Annaberg ten westen van Haltern am See, 
zijn als bouwsteen gebruikt. In Haltern zelf is er niet zo veel 
van te zien. Veel ouds is er niet meer, al bestaat de boven het 
maaiveld uitstekende fundering van de St. Sixtuskerk uit 1885 
uit Haltern zandsteen, mogelijk een restant van een oudere, 
in 1875 afgebroken voorganger. Veel mooier zijn allerlei vari-
anten van de Haltern zandsteen te zien aan de Romaanse 
toren van de zeventiende-eeuwse St. Peter in Recklinghausen, 
net ten zuiden van het verspreidingsgebied van de Haltern 
Formatie. Een groot deel van het parement is uit de steen 
opgetrokken. Napoleon gebruikte de stenen ook voor het pla-
veien van de weg van Wezel naar Münster. Maar waarom juist 
deze zandsteen in de Oude Helenakerk in Aalten is gebruikt, 
is vooralsnog onduidelijk.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Links: De Oude Helenakerk in Aalten. Rechts: Detail van de Haltern zandsteen aan de Oude Helenakerk.
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The world finds itself on the horns of a global dilemma: How to 
balance a rising demand for cheap and reliable energy against the 
damage that fossil fuels, which form the prime constituent of current 
sources, are inflicting on the climate? Unless CO2 is captured and 
stored in the subsurface (CCS), the emission targets of the Paris 
Agreement are entirely out of reach. While the first CCS projects are 
currently in planning, an ongoing investigation at the Vrije Universiteit 
suggests that the Dutch offshore could hold significantly greater 
volume potential for CCS, write Harry Doust and John Verbeek.

Growing chances
        for Dutch offshore 
  CO2 sequestration

. onderzoek

Tweede Maasvlakte, Rotterdam.  
CO2 captured from industry in the 
port of Rotterdam should be injected 
into depleted gas fields starting in 
2024.
Foto: BriYYZ / Flickr
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Many authorities warn quite specifically that 
the world is heading for a crisis of unparalleled 
scope if urgent and fundamental action is not 
taken to replace fossil fuels with more renewa-
ble sources. The energy industry has struggled 
with this issue for some years, but its rather 
sluggish reaction has been thrown into higher 
relief by increasing public awareness, reflected 
in the 2015 Paris Agreement that requires 
countries to commit to actions limiting global 
average temperature increase to 1.5 or 2 
degrees Celsius in relation to pre-industrial lev-
els. In this respect, the performance of both 
governments and energy companies are com-
ing under increasing public scrutiny.
Most governments have agreed to take reme-
dial steps and have set individual targets for 
reducing the levels of greenhouse gas emis-
sions (GGE) that arise from the use of fossil 
fuels. The dilemma is far from solved, howev-
er: There is little sign that in the short term 
sufficient and reliable alternative sources can 
be developed and become operational, and 
demand for fossil fuels is expected to remain 
for several decades (BP Energy Outlook). Thus, 
whilst the transition to more sustainable 
energy sources has commenced and is pro-
gressing well, in practice we shall continue to 

live with emissions, mainly in the form of 
CO

2
, for a number of decades to come. How 

can this be best mitigated?

 Subsurface storage / In the last 
twenty years there has been an increasing 
conviction that emission targets needed to 
satisfy the Paris Agreement cannot be 
reached unless a significant percentage of the 
CO

2
 is captured and either utilised (CCUS) or 

stored in the subsurface (CCS). While the 
desirability of subsurface CO

2
 storage is not 

shared by all, and progress towards large-
scale injection worldwide appears to many 
people to be painfully slow, a few CCS pro-
jects are currently in planning or under con-
sideration in the Netherlands. All these pro-
jects assume that CO

2
 captured from industri-

al undertakings will be transported offshore 
and injected into depleted gas or oil fields as 
these become available, making use of exist-
ing infrastructure as much as possible. The 
most advanced project, PORTHOS, is centred 
on the Port of Rotterdam and aims for a start 
of injection in 2024, while ATHOS, centred on 
the Amsterdam-IJmuiden hub, aims for start-
up in 2027. Whilst these projects appear to 
encompass sufficient storage space to ade-

Figure 1. The DOCS concept: CO2 is injected into a saline formation in a deep 
syncline and allowed to slowly migrate up-dip below regional seal formations, 
making use of the potentially large available pore-space.

quately cover the likely domestic CCS needs 
in the coming decades, their timely availa-
bility must be considered, and from a larger 
point of view their volume potential is con-
strained. To make a serious impact on global 
emissions, sequestration of far greater vol-
umes will be required.

 DOCS initiative / At the Vrije Univer-
siteit (VU) we felt inspired to investigate the 
potential to broaden the options for storage 
presented by the current portfolio of deplet-
ed fields in the Netherlands, and we initiat-
ed a research programme into the possibili-
ties for injection outside depleted gas fields, 
and therefore outside conventional trap 
geometries. We call this initiative DOCS 
(Deep Offshore Carbon Storage). Worldwide, 
several projects are looking at this option, 
where the storage takes place in ‘saline aqui-
fers’, porous formations lying below exten-
sive sealing horizons. They include the Sleip-
ner project in Norway, active since 1996, 
where more than 10Mt CO

2
 has been inject-

ed into a dipping turbiditic sand body at 
depths of 800 – 1500 meter  (Furre et al. 
2017). Equinor, Shell and Total are currently 
in an advanced planning stage for a second 
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major saline aquifer project in the Norwegian 
North Sea (‘Northern Lights’), and aim for ini-
tial injection in 2024 (Furre et al., 2020).
In recognition of public concerns in the Neth-
erlands about the safety of CCS in general, all 
candidate fields for injection lie offshore, 
where any possible CO

2
 leakage to the surface 

poses no immediate health threats. Most of 
the gas and oil fields in consideration are 
located at depths of around three to four kilo-
metres in non-marine sands of the Permian 
and Early Triassic Rotliegend and Bund-
sandstein formations, trapped in fault-dip 
structures and sealed below salt or evaporitic 
shales respectively (de Jager and Geluk 2007). 
However, a number of mainly smaller but 
shallower fields occur, particularly in the 
southern offshore, where the reservoirs are 
Late Jurassic to Early Cretaceous in age. In 
these the traps are faulted anticlinal struc-
tures related to Late Mesozoic uplift and 
structural inversion. In DOCS we set out to 

investigate the potential for sequestration of 
CO

2
 not in the shallower traps at this level, 

but in the intervening synclinal depressions 
outside structurally high blocks. We wanted 
to know whether storage in these situations 
could provide viable and safe additions to cur-
rent options, perhaps crucially with signifi-
cantly greater volume potential.
CO

2
 would be transported by pipeline and 

injected into the storage formation in super-
critical state (Figure 1), where it would be 
allowed to migrate up-dip as a plume below a 
caprock claystone. Studies carried out else-
where (e.g. in Sleipner) suggest that move-
ment of the CO

2
 is likely to take place slowly, 

at rates dictated by the stratigraphy and for-
mation properties, and constrained by injec-
tion rates, capillary trapping, solution in for-
mation water and induced diagenesis. In high 
porosity sands at Sleipner the plume has 
migrated laterally about one kilometre since 
injection began.

 Favourable targets / In the period 
2019 – 2021 four MSc students (André Bults, 
Jon Wierenga, Alexandra Siebels and Michael 
Nolten) each interpreted one of four 3D seis-
mic data packages made available to the VU 
by Energy Beheer Nederland (EBN), which 
they complemented with well data accessed 
via the TNO Nlog package. The four areas are 
situated in the near offshore in the P and Q 
blocks close to Amsterdam and Rotterdam 
(Figure 2). The area encompasses parts of two 
NW-SE-trending Mesozoic rift-sag basins, the 
Broad Fourteens Basin and, further to the 
south (and partly onshore) the West Nether-
lands Basin. In both, the rift cycle is repre-
sented by Late Jurassic to Early Cretaceous 
non-marine sands and clays deposited in 
coastal plain environments, and includes a 
fluvial sandstone unit, the Nieuwerkerk For-
mation that forms a potential storage target. 
In the overlying sag cycle a southward-migrat-
ing transgressive interval of Early Cretaceous 
age includes a number of shore-face and 
coastal sand bodies collectively referred to as 
the Vlieland Sandstone Formation (Hern-
green and Wong 2007). 

According to our studies so far this appears to 
offer the most favourable target for storage. 
From the latest Jurassic to the Early Tertiary 
repeated phases of compression associated 
with collision events in the Alps led to inver-
sion of these basin areas, forming sharp, 
deeply eroded anticlinal culminations sepa-
rated by comparatively undisturbed synclines, 
which form the main focus for our ‘saline for-
mation’ studies. A separate potential target, 
the Brussels Sand Member, was identified in 
gently dipping Eocene rocks lying above a 
regional base Tertiary peneplanation uncon-
formity, but although the structure and stra-
tigraphy of this opportunity resemble those 
of Sleipner, its shallow burial raises questions 
as to whether stored CO

2
 can remain stored in 

supercritical condition.
 
 Further studies / Overall, the work 
confirmed the validity of the concept in the 
area in terms of both structure and stratigra-
phy (Figure 3), but further studies will be 
needed to reduce the multiple uncertainties 
and transform early indications into firmer 
locations. The target synclines are large and 
extend beyond the areas covered by the initial 
3D data packages, so that while the potential 
for significant volumes has been identified, 
possibly in the order of billions of tons of CO

2
, 

other data sets need to be interpreted so that 
the full geometry and integrity of the ‘traps’ 
can be defined. In comparison to sequestra-
tion in depleted fields, where storage poten-
tial has essentially been shown to work and 
data on reservoir and seal performance are 
available, dealing with saline formation trap-
ping involves considerably greater uncertain-
ty. Data from surrounding fields and wells 
must be extrapolated and, in combination 
with seismic interpretations, used to make 
predictions based on sophisticated experience 
in subsurface evaluation. The DOCS project 
focusses on formations that lie at depths of 
one to three kilometres where the reservoir 
formations have porosities of up to 26 percent 
and permeabilities of up to one Darcy, higher 
than those in depleted fields. On the other 
hand, as the injection takes place outside a 

Figure 2. Location map offshore southwest 
Netherlands showing the areas studied in the 
Broad Fourteens and West Netherlands basins 
during the first phase of DOCS.  
Base map after Remmelts (1995) & Afifi Ishak et al. (2017)
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conventional trap, the risk of leakage 
through the caprock over a much larger area 
must be considered. The Vlieland Sandstone 
is overlain by a thick cover of open marine 
shales, the Vlieland Claystone, but up-dip 
migration towards the anticlines often 
involves subcrop of the Vlieland Sandstone 
below the base Tertiary unconformity. We 
therefore must consider the sealing potential 
of the Paleocene to Eocene Lower North Sea 
Group. This has been the subject of a recently 
completed special study by Dirk Scholten dur-
ing the phase two studies, or DOCS2 as we 
call it.

 Valuable options / Other DOCS2 stud-
ies commenced in 2020 and have included 
reviews of the likely costs associated with vari-
ous transport and injection scenarios, and an  
evaluation of the practical issue of whether, 
given the existing time frame of initiatives in 
this area, saline formation storage could real-
istically contribute to CCS in the Netherlands. 
These studies, by Jasper Arendse and Natalia 
Dovgalenok respectively, concluded that DOCS 
is a viable proposition that would need six to 

seven years preparation and could be ready  
to contribute to storage by 2029. In addition, 
they noted that, given that saline formation 
CCS is free of possible timing and infrastruc-
ture constraints associated with plans for 
depleted field storage, it may well provide a 
valuable addition or alternative to the latter. 
We plan to start the next phase (DOCS3) early 
in 2021 with a new cadre of students. The pro-
jects will concentrate on (a) extending the off-
shore areas to be mapped and evaluated; (b) 
preparing preliminary geological and dynam-
ic models of injected CO

2
 plume development 

and; (c) expanding studies of retention integ-
rity of cap rock formations. DOCS3 is also 
involved in supporting a related project 
regarding the reservoir engineering aspects 
supervised by EBN. Results of that study will 
be applicable to the DOCS project. 

 Working as a team / So where are we 
with DOCS and what has it achieved so far? 
First and fore-most it has provided an 
extremely stimulating focus for MSc research 
projects at the VU, mainly, but not only, in 
the Earth Science Department, and our stu-

dents have reacted with great enthusiasm 
and application. Hardly surprising, as we 
believe firstly that CO

2
 sequestration in saline 

formations may prove to be a valuable option 
in overcoming the short-term needs of the 
energy transition in the Netherlands, and sec-
ondly because CCS operations in general are 
in all probability destined to become impor-
tant employers of those with broad subsur-
face skills. Working as a team, the students 
succeeded in achieving much more than they 
could have produced as individuals. All blue-
prints for successful future careers! 
Additionally, together with Geothermal stud-
ies, DOCS has provided a renewed focus for 
geological study of the Netherlands subsur-
face, thereby perhaps helping to address stu-
dents’ concerns about where geological skills 
can best be employed in a changing world. All 
in all, we feel it is important to continue 
building expertise in saline formation CCS in 
cooperation with EBN in support of local 
greenhouse gas emission reduction goals.
We wish to thank EBN, and particularly 
Guido Hoetz for making the seismic data 
available and for sharing our enthusiasm in 
the results so far. We are also grateful to Pro-
fessor Wim van Westrenen for his continued 
support at the VU and to Lucia van Geuns for 
supervising Natalia’s study and generally 
keeping our enthusiasm ‘real’.

Harry Doust and John Verbeek

> BP Energy Outlook 2020. www.bp.com/global/pdfs
> De Jager, J. and Geluk, M.C., 2007. Petroleum 
Geology. In: Geology of the Netherlands (Wong, Th., 
Batjes, D. and de Jager). J. Royal Neth. Ac. Arts & 
Sci., p241-264
> Furre, A. K., Eiken, O., Alnes, H., Vevatne, J. N., & 
Kiær, A. F., 2017. 20 Years of Monitoring CO2-injection 
at Sleipner. Energy Procedia, 114, 3916-3926
> Furre et al., 2020. Planning deep subsurface CO2 
storage monitoring for the Norwegian full-scale CCS 
project. First Break, 38 (10), 55-60
> Herngreen, G.F.W. and Wong, Th. E., 2007. 
Cretaceous. In: Geology of the Netherlands (Wong, 
Th., Batjes, D. and de Jager). J. Royal Neth. Ac. Arts 
& Sci., p127-150
> NLOG: www.nlog.nlFigure 3. Representative interpreted seismic profile from the area showing 

potential trapping geometries and injection target areas.



Nieuw gezicht voor  

   Skull 21
Het grootste gedeelte van zijn bestaan - de Tri-
ceratops schedel is minstens 66 miljoen jaar 
oud - gaat rimpelloos voorbij, maar vanaf 
1870 begint een turbulente fase. Deze gaat 
van start met twee Amerikanen, Edward Drin-
ker Cope en Othniel Charles Marsh, en hun 
zogenoemde ‘Bone War’ die zich in het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw afspeelt. 

Skull 21 is de naam van een schedel van een Triceratops 
prorsus, een dinosauriër die tussen 68 en  66 miljoen jaar 
geleden leefde in wat nu het middenwesten van de 
Verenigde Staten is. Het verhaal achter dit bijzondere fossiel 
is dat van bezeten mannen, een ongelukkig transport naar 
Nederland en van de modernste restauratietechnieken.

De met de 
modernste 
technieken opnieuw 
gereconstrueerde 
Skull 21, een 
schedel van een 
Triceratops prorsus.
Foto: Kees de Jong / 
Science Centre Delft
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Het zijn de begindagen van de paleontologie, 
in het toen nog (letterlijk) Wilde Westen, toen 
daar in de bodem de eerste fossielen van dino-
sauriërs werden ontdekt. Cope, een religieuze 
onafhankelijke onderzoeker, en Marsh, een 
atheïst, stichter van het Peabody Museum 
(onderdeel van Yale University, New Haven) en 
de eerste hoogleraar paleontologie in de Ver-
enigde Staten, waren tegengestelde persoon-
lijkheden. Cope had weinig formele opleiding 
als paleontoloog, in tegenstelling tot Marsh. 
Marsh was langzaam en bedachtzaam, Cope 
was daarentegen intuïtief, opvliegend en had 
een enorme productie van artikelen, zo’n 
1400 over allerlei onderwerpen.
Wat beide mannen wel gemeen hadden: ze 
waren kundig. Cope was een erkend expert 
op het gebied van fossiele vissen, reptielen en 
amfibieën, Marsh op het gebied van fossiele 
paarden. En ook waren ze bloedfanatiek, vaak 
onaangenaam voor hun omgeving, en hebben 
beiden een fortuin opgestookt aan de strijd 
wie de meeste botten kon verzamelen en wie 
de meeste soorten kon benoemen.
In 1889, gedurende deze strijd, hoort een 
assistent van Marsh, John Bell Hatcher, van 
een paar fossiele hoorns, gevonden bij Lusk in 
Wyoming. Hatcher wordt naar de plek 
gebracht waar de hoorns gevonden zijn en 
ziet daar een nog half ingegraven schedel. Hij 
graaft, in de jaren die daarop volgen, (delen 
van) 32 schedels op waaronder Skull 21 in de 
Lance Creek Formatie.

Showpiece / In een eerste beschrijving 
van de vondsten wordt Skull 21 nog wel 
genoemd als een exemplaar van een Tricera-
tops brevicornus (na een herziening van de 
classificatie wordt Skull 21 hernoemd als een 
Tri prorsus), maar het fossiel verdwijnt in de 
vergetelheid, waar het pas begin jaren vijftig 
van de vorige eeuw weer uitkomt als Jan 
Umbgrove (hoogleraar geologie TH Delft)  
zich in New Haven meldt.
Umbgrove is na de Tweede Wereldoorlog op 
zoek naar imposante fossielen voor het Minera-
logisch Geologisch Museum (MGM). In 1950 is 
hij op bezoek bij het Peabody Museum (Yale 
University) in New Haven. Daar heeft hij zijn 

zinnen gezet op een dinosauriërschedel van het 
Peabody. “What we need is show specimens, 
large Dinosaur bones, skulls, etc.” zoals hij aan 
professor Dunbar (Yale) schrijft. Umbgrove wil 
fossielen uit de internationaal beroemde Timor-
collectie inzetten als ruilmiddel.
Maar voor Umbgrove slaat het noodlot toe in 
1951: hij krijgt een hersenbloeding en vervol-
gens neemt dr. Pieter Kruizinga, de gepensio-
neerde curator van het MGM, een deel van de 
taken van Umbgrove over. Als Yale nog geen 
aanstalten maakt om de ruil te bezegelen, 
stuurt Kruizinga een aantal kisten met fossie-
len uit de Timorcollectie richting New Haven. 
Daar zijn ze verrast door de fossielen en wor-
den ze gedwongen om actie te ondernemen. 
De schedel die Umbgrove oorspronkelijk 
wilde hebben (een aan Triceratops verwante 
Torosaurus) blijkt Yale toch niet te willen 
afstaan. De keuze valt dan op Skull 21, die 
dan al vijftig jaar vergeten in een hoekje van 
de opslag ligt. Dunbar voelt al aan dat, gezien 
de hoge kwaliteit van de Timorfossielen, deze 
ruil niet evenwichtig is. Uiteindelijk komt 
daarom ook een schedel van een Protocera-
tops, een veel kleinere sauriër, richting Delft. 

Uit de as herrezen / Er is wel een pro-
bleem. Sinds de vondst van Skull 21 in 1891 is 
er niks aan gedaan: de schedel is nog onge-
prepareerd. Pas halverwege 1954 kan prepara-
teur Clifford Allderige de schedel restaureren. 
Later datzelfde jaar arriveert Skull 21 dan ein-
delijk in Delft na een woelige reis. Een onfor-
tuinlijke combinatie van een ruwe zee en 
onzorgvuldig transport van de haven naar het 
museum leidt er toe dat de schedel ernstig is 
beschadigd. Kruizinga is nog lang bezig om 
de schedel opnieuw te restaureren. Pas in 
1956 kan Skull 21 aan het publiek worden 
getoond. Voor Umbgrove komt dit moment te 
laat: hij overlijdt in 1954. De reconstructie is 
het resultaat van de gecombineerde inzichten 
van Allderige en Kruizinga. De volgende zes-
tig jaar zal de schedel opgepropt staan tussen 
de vitrines van het MGM (zie foto rechts).
In 2014 wordt Skull 21 samen met de minera-
len- en ertscollectie van het MGM overgedra-
gen aan Naturalis in Leiden. Daar begint men 

met het verwijderen van alle gips en andere 
materialen, die Allderige en Kruizinga 
gebruikten voor hun reconstructie. Skull 21 
verdwijnt weer in de opslag nadat Naturalis 
zelf een aantal Triceratopsen in de Verenigde 
Staten ontdekt. 
Dit vormt de aanleiding om Skull 21 terug 
naar Delft te halen, hem volgens de nieuwste 
inzichten en technieken te restaureren, en 
hem weer een plaats te geven in het ver-
nieuwde MGM, dat onderdeel is van het 
Science Centre van de TU Delft. Skull 21 
moest als een Phoenix uit de as herrijzen. De 
uitgangspunten voor de restauratie waren al 
snel vastgesteld:
1.  Wat oorspronkelijk en wat nieuw materiaal 

is, moet duidelijk zichtbaar zijn.
2.  De geschiedenis van deze Triceratops moet 

Boven: Een graafploeg van de Amerikaanse 
paleontoloog Othniel Charles Marsh (achterste rij, 
midden) en assistenten; foto van een expeditie in 
1872, ten tijde van de ‘Bone War’. 
Onder: John Bell Hatcher.
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zichtbaar zijn: de gevolgen van 66 miljoen 
jaar ‘begraven zijn’ moeten gezien worden. 
Dit uitgangspunt levert nog flink wat dis-
cussie op in het restauratieteam. De rechter-
zijde van de kop met de oogkas was name-
lijk door de begravingsgeschiedenis inge-
drukt. De oogkas is hersteld maar verder is 
er zeer terughoudend gereconstrueerd.

3.  De restauratie wordt uitgevoerd met 
behulp van moderne technieken zoals 
3D-scannen, 3D-modelleren en 3D-printen. 

3D reconstructie / De eerste stap in het 
restauratieproces is een excursie naar het 
Peabody Museum in New Haven om zoveel 
mogelijk achtergrondinformatie over de sche-
del te verzamelen en ook om de in 1956 ach-
tergebleven fragmenten van Skull 21 op te 
halen. Verder wordt de referentieschedel – 
het genotype – van de Triceratops prorsus die 
in het museum staat, gescand. In München 

bevindt zich nog een schedel van T. prorsus die 
in de buurt van Skull 21 is gevonden. Ook die 
is, net als alle losse onderdelen van Skull 21, 
ingescand. Ondertussen heeft een klassieke 
preparateur alle aangebrachte gips en pleister 
verwijderd, inclusief nog veel overtollig sedi-
ment. Met name de oogkassen zijn verder 
geprepareerd, zo zijn bijvoorbeeld de door-
gangen van de oogzenuwen bloot gelegd. 
Toen de kaken onderhanden werden geno-
men, kwamen er tot onze verrassing flinke 
rijen met tanden tevoorschijn.  
In een volgende stap zijn de drie schedels aan 
de hand van referentiepunten opgemeten en 
vergeleken. Op basis hiervan is Skull 21 virtu-
eel in 3D gereconstrueerd en zijn alle losse 
schedeldelen in de reconstructie gepast. Ver-
volgens zijn de missende onderdelen virtueel 
van een botstructuur voorzien (zie foto 
rechtsonder) en is er een proefschedel 
geprint. Hierdoor werd er ervaring opgedaan 

met het 3D printen (was het juiste materiaal 
gekozen? Was de mate van detail voldoende? 
Waren de scans goed vertaald naar de print-
bestanden?) en kon de reconstructie geëvalu-
eerd worden. Op basis van deze proefschedel 
is er een definitieve reconstructie gemaakt, 
zijn de ontbrekende delen van Skull 21 
geprint en heeft de preparateur deze ingepast 
en van de schedel een geheel gemaakt.

Opgefrist fossiel / De restauratie van 
Skull 21 heeft een totaal opgefriste Triceratops 
prorsus met een nieuw uiterlijk opgeleverd:
1.  Het exemplaar blijkt groter dan ooit gedacht.

Links: De eerste reconstructie van Skull 21 zoals opgesteld in de jaren zestig in het Mineralogisch Geologisch Museum. Foto: TU Delft / Wikimedia
Rechts: Losse schedeldelen (bruin) zijn in de reconstructie gepast, en de missende onderdelen (grijs) zijn voorzien van een virtuele botstructuur. 
Foto: Kees de Jong

Het fossiel verdwijnt in de 
vergetelheid tot begin jaren  
vijftig van de vorige eeuw
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Van Waterschoot van 
der Grachtpenning 
2021 

Het hoofdbestuur van het KNGMG roept hier-
bij de leden van het Genootschap op om kan-
didaten voor de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning 2021 te nomineren.

In 1951 stelde het KNGMG een erepenning in, 
uit te reiken aan “een persoon die zich op 
wetenschappelijk, maatschappelijk of onderwijs-
kundig gebied voor de aardwetenschappen in 
Nederland uitzonderlijk verdienstelijk heeft 
gemaakt”. De penning is vernoemd naar Willem 
van Waterschoot van der Gracht (1873 – 1943): 
geoloog, mijnbouwer, jurist, directeur van de 
Rijksopsporing van Delfstoffen (de latere Geolo-
gische Dienst), medeoprichter van de American 
Association of Petroleum Geologists, en mede-
oprichter van het KNGMG. 

De toekenning van de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning gebeurd op voordracht van één of 
meerdere leden van het KNGMG. Op de KNGMG-
website staat een overzicht van degenen aan wie 
de penning in voorgaande jaren is toegekend. 

Voordrachten kunnen worden ingediend tot 1 
juli 2021 bij de secretaris van het genootschap, 
e-mail: kay.koster@tno.nl 

Kansrijke voordrachten zijn voorzien van een 
helder geschreven motivatie aangevuld met de 
nodige documentatie (CV, publicatielijst e.d.) en 
worden ondersteund door meerdere leden en/of 
instellingen.

2.  Het nekschild steekt niet meer plat naar 
achteren, zoals in de vorige reconstructie, 
maar is gebogen en staat rechtop als een 
kraag.

3.  De hoorns staan niet meer recht overeind, 
maar schuin naar voren.

4.  De schedel is veel groter geworden; de neus 
en hoornsnavel zijn op basis van metingen 
aan andere schedels vergroot. 

5.  De schedel is verder uitgeprepareerd; er is 
meer sediment verwijderd en dat heeft ver-
rassende resultaten opgeleverd: niet alleen 
een mooi herstelde oogkas waardoor de 
doorgang van de oogzenuw naar de herse-
nen is blootgelegd, maar ook kwamen er 
onder het sediment mooie rijen tanden 
tevoorschijn. CT-scans van de kaken hebben 
laten zien dat er nog meer rijen tanden in 
de kaak zitten. Uit monsters van die tan-
den kan in de toekomst het dieet van de 
Triceratops worden gereconstrueerd.

Door de grootte van de schedel weten wij dat 
het om een volwassen, wat ouder exemplaar 
van onbekende sekse gaat, maar de leeftijd is 
niet precies bekend. In levende lijve was de kop 
nog zo’n tien centimeter breder. Door de begra-
vingsgeschiedenis van de schedel is de hele 
rechterkant ingedrukt, waardoor de kaak 
eigenlijk niet meer goed past, en zijn delen van 
de schedel verbrijzeld en in duizenden kleine 

Flinke rijen met tanden kwamen tevoorschijn tijdens 
het verder prepareren van Skull 21. Foto: Kees de Jong

stukjes uiteengevallen. Deze kleine fragmenten 
zijn nu gevangen in een gesteentematrix, die 
deel uitmaakt van het fossiel. Aan de achter-
kant is ook duidelijk te zien dat het schild naar 
beneden is gedrukt. De schedel wordt nu in 
een meer natuurlijke positie tentoongesteld en 
heeft in de huidige opstelling in het MGM een 
spectaculaire belichting gekregen.

Conclusie: zodra we meer weten over deze soort 
en onze technieken nog verder zijn verbeterd, 
zal er ongetwijfeld weer een nieuwere versie van 
Skull 21 komen: een uitdaging voor toekomstige 
onderzoekers, technici en preparateurs!

Michael van der Meer en Kees de Jong 
TU Delft Science Centre

M.J.M.vanderMeer@tudelft.nl
zomertaling@planet.nl

Skull 21 is van dinsdag t/m zondag te bezichtigen in 
Science Centre Delft, Mijnbouwstraat 120 Delft 
Website: www.tudelft.nl/sciencecentre

De restauratie heeft een totaal 
opgefriste Triceratops prorsus met 
een nieuw uiterlijk opgeleverd
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In verband met de geldende coronamaatrege-
len biedt de Geo.brief agenda een overzicht 
van uitgestelde of online evenementen.

6 april 2021
KNGMG Noord lezing: First results from the 
SCAN geothermal exploration campain. De 
lezing wordt online gepresenteerd door Marten 
ter Borgh, Henk van Lochem, Johannes Rehling 
& Harmen Mijnlieff (EBN/TNO). Vanaf 17:00. 
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

8 – 9 april 2021
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 
(NAC) 2021. Info en aanmelden: nacgeo.nl

4 mei 2021
KNGMG Noord lezing: Geschiedenis van olie- 
en gasexploratie in Duitsland. De lezing wordt 
online gepresenteerd. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

17 – 21 mei 2021
Tenth International Symposium On Land Sub-
sidence (TISOLS): internationale conferentie 
over bodemdaling. Locatie: Delft
Info: tisols2020.org/tisols2020

13 – 14 september 2021
Uitgestelde Vlaams-Nederlandse natuursteen-
dagen: 7e editie, Universiteit Antwerpen, Ant-
werpen.
Info en aanmelden: bit.ly/2JWrqay

18 – 21 oktober 2021
Annual Meeting EAGE: De 82e EAGE Annual 
Conference met thema ‘Delivering for the 
Energy Challenge’. Locatie: Amsterdam RAI, 
Europaplein 24, Amsterdam.
Info: https://eage.eventsair.com/eageannu-
al2021/

13 november 2021
Uitgestelde reünie GeoVusie: viering van het 
achtste Lustrum van studievereniging GeoVU-
sie. Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, 
Wis- en Natuurkundegebouw. 
Info: www.geovusie.nl

De 17e editie van het Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres NAC vindt vanwege de 
coronabeperkingen in digitale vorm plaats op 
donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021. 
Eerder dit jaar werd het organiserende NWO 
getroffen door een digitale hack die de prakti-
sche voorbereidingen heeft bemoeilijkt.
Tijdens het komende NAC2021 worden in 
ieder geval twee onderdelen ingehaald van 
de editie vorig jaar, die noodgedwongen 
moest worden stilgelegd vanwege de corona-
lockdown: de uitreiking van de NWO Vening 
Meinesz prijs, en de voordracht van keynote-
spreker Anne Schulp (Naturalis / Universiteit 
Utrecht). In totaal zijn er dit jaar zes keynote 
sprekers, naast Anne Schulp zijn dat: Anne 
Pluymakers (TU Delft), Sjoerd Groeskamp 
(NIOZ), Tim van Emmerik (WUR), Karin van 
der Wiel (KNMI) en Henk Scholten (Geodan / 
VU). Er zijn ongeveer honderd voordrachten 
en 85 posters. 
Voorzitter van de programmacommissie en 
dagvoorzitter voor NAC2021 is Francien 

In 2022 bestaat het KNGMG 110 jaar – dat 
moet gevierd worden! Graag willen wij samen 
met onze leden nadenken over hoe we deze 
viering het beste kunnen invullen. 

Bij deze roepen we enthousiaste leden op om 
deel te nemen in onze jubileumcommissie, 
zodat we gezamenlijk binnenkort aan de slag 
kunnen gaan. Aanmelden? Dit kan via: 
kngmg@kngmg.nl

Het hoofdbestuur

. agenda
17e Nederlands Aard wetenschappelijk Congres 

110-jarig jubileum KNGMG

.personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
N. Wichern
J.H.P. van der Vaart

VERHUISBERICHT  
KNGMG-LEDEN
M.C.P. Sleutel
J.H. Braakman
I.V. Akker
A.M.P. Weert

OVERLEDEN
Henk J.T. Weerts 

. aankondiging
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Peterse van de Universiteit Utrecht. Er zullen 
meerdere prijzen worden uitgereikt zoals de 
Escher- en Jelgersmaprijs van het KNGMG en 
de NJG publicatieprijs.
Verder zijn er vijf workshops/paneldiscussie-
sessies gepland die ingaan op het bredere 
umfeld van de aardwetenschappen:
*  De discussiesessie Extinction Rebellion & 

Science4future gaat in op de rol van aard-
wetenschappers in het politieke debat over 
het klimaat en de ecologische crisis 
(moderator: Erik van Sebille);

*  KNGMG & GAIA workshop over netwerken 
(presentatie: Aletta Filippidou);

*  GAIA workshop over diversiteit en 
unconscious bias (presentatie: Femke Vos-
sepoel);

*  Do’s & Dont’s bij Virtueel Veldwerk 
(Hemmo Abels);

*  Presentatie van het sectorbeeld door ENW 
advies Tafel Aardwetenschappen en Plat-
form Aard- en milieuwetenschappen

Inschrijven is mogelijk via de NAC-website: 
www.nacgeo.nl
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