
Unesco geoparken: erkenning van geologisch erfgoed
Nieuwe impuls voor een muienradar

Veldwerk in tijden van corona – deel 2
Vening Meineszprijs voor reiziger tussen aarde en Mars
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 Diversiteit / Dit is de eerste keer dat ik namens het 
bestuur bericht. Om mijzelf aan u voor te stellen: ik ben Anne 
Pluymakers, ik heb in Utrecht gestudeerd en ben daar ook 
gepromoveerd, op de effecten van CO

2
 op breuk- en compactiege-

drag van anhydriet. Na een verblijf van drie jaar in Oslo (onder-
zoek naar CO

2
 en schalies) ben ik sinds 2018 terug in Nederland, 

met een project over porievloeistofchemie en carbonaat. Sinds 
februari 2020 heb ik een upgrade ondergaan van postdoctoraal 
onderzoeker naar assistent-professor bij de TU Delft, met als 
specialiteit Experimental Fluid-Rock Interactions. De kers op de 
taart: sinds afgelopen zomer ben ik bestuurslid van het KNGMG. 
Binnen het bestuur hebben we allemaal ons eigen aandachtsge-
bied, en vanzelfsprekend ben ik de eerste lijn richting universi-
teit, studenten en academici. Verder maak ik me in het dagelijks 
leven sterk voor diversiteit en inclusiviteit. Dat doe ik ook bin-
nen het KNGMG. 

Het zijn interessante tijden wat betreft 
diversiteit en inclusiviteit. Dankzij het 
vele beeldbellen hebben we opeens een 
beeld van de thuissituatie van collega’s 
en zakelijke contacten. Of ze huisdieren 
hebben, soms alleen te zien als een wap-
perende staart door het beeld, of te horen als geblaf op de ach-
tergrond, maar ook een glimp van hoe partners en kinderen 
eruit zien. En daarnaast weten we meer dan we wellicht hadden 
willen weten over alle mogelijke smaken op interieurgebied. 
Deze inkijkjes in het huiselijk leven tonen dat er altijd diversi-
teit bestaat, en soms meer dan verwacht. In die zin maakt het 
ons leven interessanter. 

Maar niet alleen zichtbaarheid van diversiteit is een openba-
ring. Er zijn legio artikelen te vinden over hoe de coronapande-
mie bestaande verschillen uitvergroot. Hoe COVID-19 ervaren 
wordt, wat er moeilijk gaat en wat makkelijk, is voor elke situa-
tie anders. Oog hebben en blijven houden voor hoe anderen 
dezelfde crisis ervaren is en blijft belangrijk, en ook lastig – 
zeker nu de coronamaatregelen veel langer duren dan we ooit 
hadden kunnen denken. Respect hebben voor andermans stand-
punten zonder daarbij eigen moeilijkheden te bagatelliseren 
creëert extra spanningen. De een vindt het heerlijk om zijn/haar 
kind elke dag een stukje groter te zien worden, de ander heeft 
een rondrennende, babbelende bliksemflits die de energie niet 
kwijt kan. Zorgtaken worden achter de ene voordeur evenredig 
verdeeld, achter andere deuren niet. 

Een korte zoektocht op het web laat zien dat hierover al veel 
wordt geschreven. Zo heeft de Universiteit Utrecht zelfs een Gen-
der, Diversiteit en COVID-19 Hub1 geopend, met korte blogposts 

over de effecten van COVID-19 op deze zaken. Het brede scala 
aan artikelen laat zien dat er veel over te zeggen is – zowel in 
positieve als negatieve zin. Een eerste studie geeft aan dat man-
nen 22 procent meer zorgtaken op zich nemen dan vóór de 
coronapandemie, en 17 procent meer huishoudelijke taken. 
Tegelijk verschuift de werkdag van vrouwen veelal naar avond- 
en weekenduren. Expat- en migrantenfamilies hebben extra 
zorgen doordat familieleden niet bij kunnen springen bijvoor-
beeld na een geboorte, met daarnaast de zorgen om familie in 
een thuisland, waarheen niet meer op stel en sprong terugge-
vlogen kan worden.  

Dat diversiteit veel brengt is ook precies wat het eerste half jaar 
KNGMG bestuur mij heeft geleerd. In een tijd waarin ik continu 
in mijn stille thuiskantoor zit, ondergedompeld in videobellen 
met academische collega’s en studenten, brengt het KNGMG 

bestuur mij in contact met het reilen en 
zeilen van de geo-gemeenschap in Neder-
land met al z’n facetten. Van diepe tot 
ondiepe ondergrond, en van universiteit 
tot bedrijfsleven, elke maand speelt er iets 
anders. Het helpt om over de randen van 
het eigen vakgebied heen te kijken, en 

door deze bredere blik wordt mijn creativiteit aangewakkerd. 
Diversiteit loont. 

Juist in deze tijden waarin diversiteit ook tot extra stress leidt, 
en waarin we noodgedwongen in kleinere bubbels verkeren, 
moeten we oog houden voor het feit dat we allemaal anders 
zijn. We moeten proberen te blijven luisteren, en uit onze eigen 
belevingswereld te stappen. Het luisteren naar andermans ver-
haal zorgt er ook voor dat we onze eigen (COVID-19)-zorgen in 
een ander perspectief kunnen plaatsen. De optimist in mij 
hoopt dat de tijdelijk verhoogde zichtbaarheid, en ook het tij-
delijk uitvergroten van de verschillen, leidt tot meer activisme, 
en dat er zowel in privé- als werksferen meer tolerantie ont-
staat voor diversiteit, ook als we – ooit – allemaal weer op kan-
toor mogen zitten.

Anne Pluymakers

1: Gender, Diversiteit en COVID-19 Hub
www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/gender-and-
diversity/gender-diversiteit-en-covid-19
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precies wat het eerste half jaar 
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Vening Meineszprijs voor reiziger 
tussen aarde en Mars

Tjalling de Haas van de Universiteit Utrecht 
(departement Fysische Geografie) heeft van 
NWO de Vening Meineszprijs voor aardweten-
schappen gewonnen. Hij ontvangt de prijs van 
10.000 euro voor zijn baanbrekende onderzoek 
naar puinstromen. Voor zijn planeetonderzoek 
maakt De Haas gebruik van geomorfologische 
vergelijkingen tussen de aarde en Mars. De 
uitreiking van de prijs had oorspronkelijk tij-
dens het NAC in 2020 moeten plaatsvinden, 
maar werd vanwege de coronapandemie ver-
schoven naar april 2021. 

De Haas slaagde erin een krater op Mars te laten vernoemen 
naar zijn voormalige woonplaats Bunnik

Foto: Universiteit Utrecht

Dr. Tjalling de Haas (1987) heeft zelfstandig een 
eigen laboratorium opgezet in Utrecht. Daar 
bootst hij op kleine schaal processen op berg-
hellingen na zoals puinstromen, die hij vervol-
gens in een voorspellend model kan stoppen. In 
gedachten reist hij zo moeiteloos heen en weer 
tussen aarde en Mars, tussen het Mars van vier 
miljard jaar en miljoenen jaren geleden en de 
aardse valleien en berghellingen van nu. De 
vraag naar het voorkomen van leven op Mars 
hangt nauw samen met de beschikbaarheid van 
water. De Haas heeft ontdekt dat in de miljoenen 
jaren puinstromen actief waren in inslagkraters. 
Identieke hellingen en puinwaaiers komen op 
aarde voor, waarschijnlijk zelfs met dezelfde fre-
quentie van ijstijden en warme perioden. 

Loopbaan
In 2010 studeerde hij cum laude af aan de Uni-
versiteit Utrecht, waar hij in 2015 ook cum laude 
promoveerde. Hij stelde op basis van satellietfo-
to’s van het oppervlak van Mars vast dat er in de 
afgelopen miljoen jaar regelmatig periodes met 
vloeibaar water waren. Daarvoor dacht men nog 
dat CO2-gas de puinstromen op Mars veroor-
zaakte. 
Hij heeft tot nu toe twee NWO-beurzen binnen-
gehaald: in 2016 een Rubicon-beurs, waarmee 
jonge onderzoekers ervaring kunnen opdoen in 
het buitenland; De Haas bezocht Durham Uni-
versity in Engeland. In 2018 won hij een Veni-
beurs. Daarvoor zoekt hij in twee Zwitserse puin-
stroomgebieden antwoord op de vraag waarom 
de ene puinstroom klein blijft en de ander uit-
groeit tot een allesvernietigende stroom. Als het 
volume van toekomstige puinstromen kan wor-
den ingeschat kan dat jaarlijks vele levens sche-
len.
Tijdens veldwerk gebruikt hij onder andere satel-

lietgegevens en drones. Deze gegevens werkt 
hij uit in het laboratorium waarna hij voorspellen-
de modellen opstelt: volgens de jury een zeldza-
me combinatie van kwaliteiten. De jury heeft dan 
ook hoge verwachtingen voor de toekomst. 
Tjalling kan succesvol internationale weten-
schappelijke samenwerking opzetten en is actief 
op het gebied van communicatie en kennisover-
dracht. Hij deed mee aan de serie Ware weten-
schap van De Volkskrant en werkte mee aan 
televisie-uitzendingen van bijvoorbeeld De Ken-
nis van Nu. Hij heeft Bunnik letterlijk op de kaart 
van Mars gezet: hij slaagde erin een krater op 
Mars te laten vernoemen naar zijn voormalige 
woonplaats. 

Vening Meineszprijs
De prijs is vernoemd naar professor Felix Vening 
Meinesz (1887-1966), één van de grondleggers 
van de Nederlandse aardwetenschappen en van 
NWO zelf. In zijn nalatenschap bepaalde hij dat 
NWO een prijs moest uitreiken voor jonge talen-
ten in de Nederlandse aardwetenschappen. 
NWO reikt de prijs eens in de twee jaar uit. Kan-
didaten kunnen alleen worden voorgedragen als 
ze korter dan zes jaar geleden zijn gepromo-
veerd. 
Oorspronkelijk zou NWO de prijs hebben uitge-
reikt op 12 maart 2021 tijdens het Nederlands 
Aardwetenschappelijk Congres NAC. Deze bij-
eenkomst werd stilgelegd voordat de prijs kon 
worden uitgereikt. De prijsuitreiking vond nu 
plaats op 8 april 2021 tijdens het digitale NAC.

Bron: NWO
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Erkenning van 
geologisch erfgoed
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Wereldwijd zijn de geoparken van Unesco in opkomst. Deze 
groeiende beweging helpt niet alleen geologisch erfgoed te 
erkennen en te beschermen, ook dragen de lokale en regionale 
initiatieven bij aan de mondiale opgaven van duurzaamheid, 
welzijn en leefbaarheid. De waarden en idealen van Unesco zijn 
daarbij leidend. Ook in Nederland zijn er een aantal gebieden die 
streven naar de status van een Unesco geopark. Het Nederlands 
Forum Unesco Global Geoparks bundelt deskundigheid van 
verschillende Nederlandse organisaties om deze nieuwe 
initiatieven te begeleiden. De komende tijd doet het Forum 
verslag van deze ontwikkelingen in de Geo.brief. Marike 
Bontenbal biedt een eerste kennismaking met de Unesco 
Geoparken, en de Nederlandse gebieden in het bijzonder.

.geopark

Unesco Global Geoparken zijn gebieden, 
erkend door Unesco, waar geologisch erfgoed 
en landschappen van internationale waarde 
op een integrale manier worden beheerd. Cen-
traal staan behoud, educatie en duurzame ont-
wikkeling. De geologische geschiedenis, de cul-
tuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de 
natuur bepalen samen de identiteit van het 
gebied. In een geopark maken inwoners, 
ondernemers, lokale instellingen en scholen 
samen dit verhaal zichtbaar. Het betrekken 
van inwoners en het creëren van lokaal draag-
vlak zijn van cruciaal belang. Door kennis over 
het gebied te delen en de regionale identiteit 
te versterken zal de bereidheid toenemen om 
zorgvuldig met het geologisch erfgoed en de 
omgeving om te gaan, zo is de gedachte.  
Al in 2001 begonnen de eerste geoparken in 
verschillende landen zich te verenigingen in 
een netwerk, dat inmiddels is uitgegroeid tot 
het Global Geoparks Network. De groei van 
het aantal geoparken is ongekend geweest. 
Twintig jaar verder mogen in totaal 169 gebie-
den in 44 landen zich Unesco Global Geopark 
noemen. Het ontstaan van het netwerk laat 
meteen ook het karakter zien van de geopar-
ken: het zijn lokale initiatieven die ‘van 
onderop’ groeien, en die aangezwengeld en 
beheerd worden door de betrokkenen in het 

gebied. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Unesco Werelderfgoedlijst, wat meer een 
staatsaangelegenheid is, spelen nationale 
overheden daarom over het algemeen een 
veel kleinere rol in het aanwijzen, ontwikke-
len en beheren van Unesco Geoparken.

 Typen Unesco-gebieden / Bij het 
grote publiek is de VN-organisatie Unesco 
vooral bekend vanwege de Unesco Werelderf-
goederen. Inderdaad: cultuur en erfgoed zijn 
sleuteldomeinen van de organisatie – maar dit 
geldt tevens voor onderwijs, wetenschap en 
communicatie. Ook onderwerpen als ecologie, 
biodiversiteit, en de rol die wetenschappelijke 
kennis kan spelen bij de aanpak van samenle-
vingsvraagstukken zijn belangrijke Unesco-the-
ma’s. Unesco is de enige VN-organisatie met 
een mandaat voor aardwetenschappen. 
Unesco kent drie soorten gebiedsaanduidin-
gen: Werelderfgoederen, Biosfeergebieden en 
Geoparken. De meer dan tweeduizend Unes-
co-sites wereldwijd vormen samen een gebied 
zo groot als China. Op deze plekken wordt 
gewerkt aan het beheer en behoud van cul-
tuur en natuur, het beschermen van biodiver-
siteit en geologische schatten, het bevorderen 
van regionale identiteit en het in harmonie 
laten leven van de mens met de natuur. De 

België heeft sinds 2018  
een eerste Unesco Global Geopark, Famenne 
Ardenne, met de Grotten van Hotton. 
Foto: Geopark Famenne-Ardenne

UNESCO GEOPARKEN

 
Erkenning van 
geologisch erfgoed
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Unesco-gebieden zijn niet alleen ’s werelds 
mooiste gebieden, ze hebben ook een belang-
rijke functie als levend laboratorium en meet-
station, om bijvoorbeeld de impact van kli-
maatverandering op lokaal niveau te monito-
ren. 

 Legitimiteit / De Unesco Geoparken vor-
men het jongste maar snelst groeiende gebie-
dennetwerk van Unesco. Naast internationaal 
erkende betekenis van het geologisch erfgoed 
moeten geoparken ook aantoonbaar aandacht 
hebben voor het behoud van het landschap, 
archeologie en de bevordering van duurzaam 
toerisme. Het geologisch erfgoed is zowel in 
het verleden als in het heden bepalend 
geweest voor een sterke regionale identiteit.
In 2015 is het internationale netwerk van geo-
parken onder de vlag van Unesco verder 
gegaan. Dit geeft enerzijds legitimiteit: de 
beslissing voor toetreding van nieuwe geopar-
ken wordt door de 193 lidstaten van Unesco 

Overzicht van de locaties van Unesco geoparken 
wereldwijd. Jaarlijks komen daar nieuwe 
geoparken bij. Sinds de totstandkoming van deze 
kaart in 2020 is het aantal geoparken gegroeid tot 
169. 

gevalideerd. De wereldgemeenschap kijkt dus 
toe. Daarnaast wordt er een verbinding 
gelegd met de waarden en idealen van de VN, 
waar de geoparken wereldwijd aan bijdragen: 
het streven naar welzijn, het beschermen van 
onze planeet en het werken aan een duurza-
me toekomst. Anderzijds blijft het van belang 
dat de geoparken in lokaal beheer blijven en 
zich autonoom kunnen ontwikkelen. De 
democratische opzet van het geoparkennet-
werk waarborgt dit: besluitvorming vindt 
plaats tijdens internationale vergaderingen, 
waarbij elk van de geoparken een stem heeft. 

 Geopark de Hondsrug / De Honds-
rug is op dit moment het enige Unesco Global 
Geopark in Nederland. De Hondsrug vormt 
een uniek cultuurhistorisch en geologisch 
gebied met een duidelijke eenheid. Het 
gebied is als ‘megaflute’ ontstaan in de Saale-
ijstijd. Of liever gezegd, als meerdere megaf-
lutes, kaarsrechte en evenwijdige ruggen, die 
samen het Hondsrugcomplex vormen. Ner-

gens elders in Europa is een vergelijkbare 
lineaire landschapsvorm in deze grootte te 
vinden, en wereldwijd bestaat alleen in Cana-
da een megaflute van vergelijkbare omvang. 
Daarnaast is de Hondsrug een goed voorbeeld 
van hoe de geologie in grote mate het lokale 
landschap verklaart, alsook de plek van de 
oorspronkelijke nederzettingen en de ligging 
van archeologische vondsten en cultuurhisto-
rische elementen. Geologie, natuur, land-
schap, archeologie, en cultuurhistorie gaan in 
dit geopark dan ook hand in hand. 
Geopark de Hondsrug doorliep een periode 
van zeven jaar tussen de start van de procedu-
re om het gebied aan te merken als geopark, 
en de uiteindelijke toekenning in 2013. Het 
toekennen van deze internationale status is 
een tijdrovend proces, niet alleen om een aan-
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vraagdossier aan te leggen en de internationa-
le geologische betekenis aan te tonen, onder-
steund door wetenschappelijke inzichten, 
maar ook om als project te gaan draaien, waar-
bij een diverse groep belanghebbenden betrok-
ken is. Zo ligt het geopark in twee provincies 
en in zeven gemeenten. Inwoners, scholen, 
ondernemers en maatschappelijke organisa-
ties worden betrokken bij het initiatief. Ook is 
er een wetenschappelijke commissie.

 Nederlandse initiatieven / Naast 
Geopark de Hondsrug zijn er andere gebieden 
in Nederland die de ambitie hebben zich te 
ontwikkelen tot volwaardig geopark. Deze 
gebieden (zie kader) spannen zich al enkele 
jaren in om aan de kenmerken van de Unesco 
Global Geoparken te voldoen, zodat een Unes-
co-status kan worden aangevraagd. 
Wetenschappelijke en praktijkkennis en -des-
kundigheid vormen de basis waarop aanvra-

Voorkant brochure van kandidaat-geopark 
Schelde Delta. De aanpassing aan een 
veranderend klimaat in verleden, heden en 
toekomst is een leidend thema van het geopark. 
Beeld: Schelde Delta

OP WEG NAAR
GEOPARK  
SCHELDE 
DELTA

On the tides of  
time and climate

     

Kandidaat-
geoparken  
in Nederland
Schelde Delta 
De Schelde Delta is een grootschalig, 
grensoverschrijdend initiatief waarbij de 
Nederlandse provincies Noord-Brabant en 
Zeeland samenwerken met de Vlaamse 
provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen 
en West-Vlaanderen. Centraal staat het 
getijdegebied van de Schelde en de omlig-
gende omgeving (zoals de Brabantse Wal), 
waarin de invloed van de zee en de rivie-
ren samen met de invloed van de mens de 
vorming van het landschap hebben 
bepaald. Zie: www.scheldedelta.eu  

Peelhorst en Maasvallei
Het breukenstelstel van de Peelrandbreuk 
is de geologische basis voor het geopark-
initiatief Peelhorst en Maasvallei. Het 
breukenstelsel, dat nog steeds actief is, 
omvat horsten en slenken en gaat gepaard 
met het unieke verschijnsel van de drassi-
ge wijstgronden. Archeologische vind-
plaatsen en de ligging van cultuurhistori-
sche elementen zoals molens, kerken en 
verdedigingswerken kunnen tevens aan de 
hand van het breukenstelsel geduid wor-
den. Zie: www.peelhorstenmaasvallei.nl 

Heuvelrug, Gooi en Vecht 
Kandidaat-geopark Heuvelrug, Gooi en 
Vecht is ontstaan uit een fusie van twee bur-
gerinitiatieven voor het oprichten van geo-
parken in respectievelijk de Gooi & Vecht-
streek en de Heuvelrug. Samen wordt nu 
verder gewerkt om het brede palet aan aard-
kundige monumenten, geosites, waterwe-
gen, archeologische vindplaatsen, natuurge-
bieden en landgoederen in de regio onder 
te brengen in een Unesco geopark. Zie:  
www.geopark-heuvelrug.nl

gen voor een Unesco geoparkstatus worden 
beoordeeld en toegekend. Unesco laat zich 
hierin adviseren door de International Union 
of Geological Sciences (IUGS). In Nederland 
zijn verschillende organisaties vertegenwoor-
digd in het Nederlandse Forum Unesco Global 
Geoparks. Het Forum begeleidt kandidaat-
geoparken in het voorbereiden van een nomi-
natie en adviseert over de haalbaarheid van 
initiatieven. Leden zijn de Geologische Dienst 
Nederland, de Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed, NBTC Holland Marketing, het KNGMG, 
de Nederlandse Unesco Commissie en Geo-
park de Hondsrug. Ook is een aantal onafhan-
kelijk deskundigen betrokken.
Om te beoordelen of een gebied in aanmer-
king komt voor Unesco Geoparkstatus, wordt 
gekeken naar een aantal criteria. Het voor-
naamste is dat gebieden geologisch internati-
onaal onderscheidend zijn, en een (deels) 
beschermde status genieten. Daarnaast wordt 
gekeken naar de kwaliteit van de landschap-
pelijke en culturele gebiedskenmerken, moge-
lijkheden voor educatie, onderzoek en duur-
zame ontwikkeling. Een goede beheersstruc-
tuur en lokaal draagvlak voor het initiatief 
zijn tot slot ook belangrijke criteria.  

Marike Bontenbal

Marike Bontenbal is senior beleidsadviseur bij de 
Nederlandse Unesco Commissie en secretaris van 
het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks 
(NFUGG). Deze bijdrage is de eerste van een serie, 
verzorgd door het NFUGG, over de Unesco 
geoparken in Nederland en elders in de wereld.

Website: 
www.unesco.nl/nl/dossier/geologisch-erfgoed

Meer info: 
Unesco Geoparken: 
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/
environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks  
Global Geoparks Network: 
www.globalgeopark.org
Nederlands Forum Unesco Global Geoparks: 
www.unesco.nl/nl/nederlands-forum-unesco-global-
geoparks
Unesco in Nederland: 
www.unesco.nl
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Nieuwe impuls  
 voor een
muien
 radar

Ondanks hun verraderlijke karakter zijn 
muien (‘rip currents’ in het Engels) slechts een 
lokaal, natuurlijk fenomeen van zeewaarts 
gerichte stromingen die plaatsvinden in het 
ondiepe deel van de kust. Over het algemeen 
worden muien aangedreven door het breken 
van golven, maar ze vinden plaats op plekken 
waar golven juist niet breken. Ogenschijnlijk 
lijken dit dus veilige plekken om het zeewater 
te betreden, maar vervolgens raken veel zwem-
mers verrast wanneer ze merken dat ze de 
open zee op drijven. Er kan een negatieve spi-
raal ontstaan wanneer ze tevergeefs tegen de 
sterke stroming in proberen te zwemmen: ze 
raken uitgeput en komen daardoor in de pro-
blemen. In veel van deze gevallen kunnen red-
dingsbrigades op tijd uitrukken - maar niet 
altijd. In Nederland werken de reddingsbriga-
des veelal op vrijwillige basis en zijn dus niet 
permanent op stranden aanwezig. 
Een duidelijk recept wanneer muien ontstaan 
is er niet, maar vaak heeft het te maken met 
een combinatie van verschillende processen, 
zoals de wind, het getij en de golven. Bij het 
breken van golven over ondiep gelegen zand-
banken vindt er transport van water richting 
het land plaats. Het water zoekt vervolgens een 
weg terug naar de zee. Vaak vindt dit plaats bij 
dieper gelegen geulen tussen de ondiepe zand-
banken, waar geen golven breken (zie figuur 
1). Een aflandige wind en/of een ebstroming – 
de getijfase tussen hoog en laag water – kan 
dit effect verder versterken. De werking van 
muien is echter slechts lokaal: zodra je als 
zwemmer de virtuele lijn passeert waar golven 
breken, neemt een mui snel in kracht af. In 
dat geval volstaat het om in een zijwaartse 
richting te zwemmen en je door de brekende 
golven terug naar het strand te laten brengen. 

 Extreem drukke stranden / In de 
warme zomer van 2020 werd er massaal 
gebruik gemaakt van de recreatiemogelijkhe-
den aan de Nederlandse kust. Deels werd dit 
gedreven door de warme temperaturen, maar 
ook door de reisbeperkingen vanwege de coron-
apandemie, waardoor veel Nederlanders de 
zomervakantie in eigen land vierden. Het leid-
de er toe dat stranden extreem druk waren. Met 

Over de hele wereld komen muien voor in de ondiepe delen van 
de kust. Waar en wanneer een mui zich exact ontwikkelt is 
lastig te voorspellen – desondanks is het een bekend en veel 
bestudeerd natuurlijk fenomeen onder kustwaterbouwers, met 
name in relatie tot het recreatieve gebruik van het strand. Veel 
strandgebruikers zijn echter niet goed op de hoogte van wat 
een mui is, hoe een muit ontstaat en hoe groot de risico’s zijn, 
wat in sommige gevallen tot onnodige slachtoffers heeft geleid. 
Het ontwikkelen van een muienradar zou daarom een nieuwe 
stap kunnen zijn om de veiligheid op stranden te vergroten, 
schrijft Roderik Hoekstra van Deltares.

Druk zomerstrand bij Scheveningen, Den 
Haag. Een muienradar kan helpen de 
veiligheid voor strandbezoekers te verhogen.
Foto: Flickr / Aram Zucker-Scharff

. onderzoek
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de enorme toeloop van strandgebruikers neemt 
de kans op ongelukken bij gevaarlijke omstan-
digheden in zee, zoals bijvoorbeeld muien, toe. 
Reddingsbrigades hebben afgelopen zomer een 
recordaantal reddingsacties uitgevoerd. Vaak 
heeft dit er toe geleid dat zwemmers gered kon-
den worden, maar er zijn helaas ook slachtof-
fers te betreuren. Dit heeft geleid tot een nieu-
we discussie om meer te doen aan preventie en 
beheersing van de gevolgen van gevaarlijke situ-
aties aan de kust
De vrijwilligers van de reddingsbrigades zijn 
ervaren mensen die vaak al hun hele leven in 
de buurt van de zee hebben gewoond. Ze ken-
nen de gevaren van de zee en zijn in staat om 
gevaarlijke situaties te signaleren en waarschu-
wingen te plaatsen. Muien passen zich echter 
niet aan het werkschema van een reddingsbri-
gade aan en zijn voor het ongeoefend oog van 
de gemiddelde strandgebruiker moeilijk waar-
neembaar. Een risico op ongelukken blijft.

 Muien voorspellen / Met computermo-
dellen is het mogelijk om stromingen in de zee 
te simuleren en voorspellen, mits daarvoor de 
juiste gegevens ter beschikking zijn. Zulke voor-
spellingen kunnen een effectief middel zijn 
voor bijvoorbeeld Reddingsbrigade Nederland 
om beter in te kunnen schatten waar en wan-
neer er een mui plaatsvindt.  Omdat de ligging 
van de zeebodem in hoge mate bepaalt waar 
een mui zich vormt, is een correcte schematisa-
tie van de zeebodem van cruciaal belang voor 
een model. Echter, het ondiepe deel van de zee-
bodem is continu aan verandering onderhevig 
door golven en getij, terwijl het inmeten van de 
ligging van de zeebodem met een boot of jetski 
arbeidsintensief en duur is. 
In 2012 is er nabij Egmond een onderzoek uit-
gevoerd waarbij op experimentele wijze is 
geprobeerd om bodemgegevens af te leiden uit 
camerabeelden met behulp van algoritmes. De 
camerabeelden werden gemaakt door een serie 
camera’s die voor onderzoeksdoeleinden aan de 
kust van Egmond waren geïnstalleerd. Het voor-
deel van deze techniek is dat het veel minder 
arbeidsintensief is dan periodiek uitvaren om 
metingen te doen: de camera’s doen in feite het 
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werk. Deze afgeleide bodemgegevens werden in 
een model ingevoegd, zodat muien konden 
worden voorspeld. De resultaten werden 
getoond in een muienradar. 
Deze toepassing werkt, maar is destijds niet ver-
der ontwikkeld. De toepassing bleek moeilijk 
schaalbaar en de resultaten waren niet altijd 
consistent. Daarnaast werkt het camerasysteem 

slechts lokaal en is het onderhoudsgevoelig. 
Opschaling naar andere kustgebieden zou een 
forse investering betekenen.

 Nieuwe technieken / De incidenten 
in 2020 hebben voor een nieuw momentum 
gezorgd om de strandveiligheid verder te ver-
beteren. Deze wens valt samen met een actue-
le trend waarbij we steeds beter in staat zijn 
om gegevens af te leiden uit satellietbeelden. 
Deze beelden worden continu verzameld door 
satellieten en onder andere door Google gra-
tis ter beschikking gesteld voor onderzoek. Bij 
Deltares zijn wij op dit moment bezig met 
het ontwikkelen van algoritmes om bodemge-
gevens uit satellietbeelden af te leiden. Satel-
lietbeelden bieden een groot voordeel: ze wor-
den regelmatig en over de hele wereld verza-
meld, waardoor de schaalbaarheid groot is. 
Ondanks dat er nog stappen moeten worden 
gezet om accurate bodemgegevens uit satel-
lietbeelden af te leiden, die we vervolgens in 
een model zouden kunnen toepassen, levert 
deze techniek mooie kansen op. Onze ambitie 
is dat we een systeem ontwikkelen dat 24/7 
muien voorspelt voor de Nederlandse kust; 
een Muienradar 2.0 (zie figuur 2). Met de Mui-
enradar 2.0 kunnen strandwachten beter 
inschatten waar en wanneer muien optreden. 
Het voorspellingssysteem is verder ook inte-
ressant voor zwemmers, surfers en badgasten 
zodat zij zelf ook een betere inschatting kun-
nen maken om wel of niet de zee in te gaan.
In het aanstaande zomerseizoen willen we 
een pilot starten om potentiële eindgebrui-
kers van de muienradar te laten kennismaken 
met deze nieuwe informatievoorziening. Wij 
staan open voor suggesties om dit project 
mogelijk te maken, zodat we het gebruik van 
onze kust weer een stukje veiliger kunnen 
maken!     

 
Roderik Hoekstra

Roderik.Hoekstra@deltares.nl

Figuur 1. Hoe als zwemmer te ontsnappen uit een mui.
Illustratie: Reddingsbrigade Egmond

Figuur 2. Een voorbeeld van de Muienradar 2.0.
Illustratie: Deltares 



Het wetenschappelijk belang van het wereldwijde 
onderzoeksprogramma IODP (International 
Ocean Discovery Program) werd afgelopen 
februari weer eens onderstreept toen de gedetail-
leerde bevindingen van de boorkern afkomstig 
uit de Chicxulub-krater in Mexico werden gepre-
senteerd. Deze boorkern bood wetenschappers 
een inkijkje in de periode direct na de inslag van 
de meteoriet 66 miljoen jaar geleden. De boor-
kern leverde nieuw sterk bewijs dat de impact het 
einde van de dinosauriërs inluidde.
De nieuw aangekondigde ArcOP boormissie, 

gepland voor augustus 2022, is bedoeld om de 
periode na het Krijt, en de klimaatverandering tij-
dens het Cenozoïcum in het bijzonder, beter te 
kunnen bestuderen. Het internationale team, 
geleid door prof. Rudiger Stein (MARUM, Bre-
men Universiteit) en prof. Kristen St. John 
(James Madison University, VS), hoopt rond de 
900 meter aan boorkernen van de Arctische 
oceaanbodem nabij de Lomonosovrug te verza-
melen. De fysieke boorexpeditie zal circa zeven 
weken gaan duren, het bestuderen van de aan 
boord gehaalde sedimentkernen waarschijnlijk 
vele malen langer.

 Polaire versterking / Dat de keus 
door onderzoekers opnieuw is gevallen op de 
Arctische Oceaan is niet verwonderlijk. Het 
Noordpoolgebied wordt beschouwd als het 
meest gevoelig voor de wereldwijde klimaatver-
andering. Door de polaire versterking, het feno-
meen dat een toename van broeikasgassen leidt 
tot een grotere temperatuurverandering in pool-
gebieden vergeleken met de rest van de aarde, 
wordt het Noordpoolgebied sterk door klimaat-
verandering beïnvloed – wat ook weer verder bij-
draagt aan klimaatverandering. Desondanks is 
de Arctische Oceaan een van de laatste grote 
regio’s op aarde waarvan de klimaatgeschiede-
nis door de geologische tijd heen slechts mond-
jesmaat bekend is. Pas in 2004 kwam hier veran-
dering in door de succesvolle IOPD-expeditie 
ACEX, het begin van een hernieuwde interesse 
en exploratie van het Arctisch gebied. Sindsdien 
hebben meerdere expedities het Noordpoolge-
bied bezocht, maar ACEX was de eerste, en ook 
enige, waarbij boorkernen uit de Arctische oce-
aan zijn gehaald.
De ArcOp boorexpeditie wordt dan ook 

. nwo

ArcOP: een nieuwe boorexpeditie naar 
de Arctische Oceaan
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De locatie van het geselecteerde werkgebied voor 
de ArcOP boorexpeditie. De boorsite van de ACEX-
expeditie in 2004 is gemarkeerd met een ster.
Bron: IODP / ECORD

Het Noordpoolgebied wordt 
beschouwd als het meest gevoelig 
voor de wereldwijde 
klimaatverandering

Ruim vijftien jaar na de eerste boorexpeditie naar de Arctische Oceaan staat een nieuwe, interna-
tionale boorexpeditie in de planning: ArcOP. De expeditie, gepland voor 2022, heeft als hoofddoel 
om boorkernen uit de oceaanbodem nabij de Lomonosovrug op te halen. Onderzoekers hopen 
daarmee de transitie van het klimaat tijdens het Cenozoïcum, van het zeer hete Paleogene kli-
maat tot de start van de ijstijden, beter te kunnen doorgronden. 

beschouwd als een nieuwe stap om een meer 
gedetailleerde reconstructie van de klimaatge-
schiedenis van de Arctische oceaan over de 
afgelopen vijftig miljoen jaar te kunnen maken. 
In deze tijdsperiode vonden een aantal promi-
nente veranderingen in het wereldwijde klimaat 
plaats, waaronder de transitie van de hete broei-
kaswereld aan het begin van het Cenozoïcum 
naar de start van de Kwartaire ijstijd. “Een com-
plete serie  klimaatgegevens van het Cenozoï-
cum in het Arctisch gebied is noodzakelijk om 
de gevoeligheid van het klimaatsysteem, onder 

IODP-boorschip Joides Resolution.
Foto: Arito Sakaguchi / IODP



Europees samenwerkingsproject EXCITE 
van start
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. nieuws

Een nieuwe samenwerking tussen vijftien 
Europese onderzoekscentra gespecialiseerd 
in elektronen- en X-ray microscopie is sinds 1 
mei officieel van start. Het EXCITE project 
streeft naar een laagdrempelige toegang van 
hoogwaardige microscopiefaciliteiten in Euro-
pa voor onderzoek en technologische ontwik-
keling omtrent aardse materialen. Dr. Oliver 
Plümper (Universiteit Utrecht) licht de plannen 
aan de Geo.brief verder toe.

Verspreid over het Europees continent zijn ver-
schillende microscopiefaciliteiten van wereld-
klasse te vinden, bijvoorbeeld in Utrecht, Gent of 
Grenoble. Aan hoge kwaliteit zit echter een prijs-
kaartje: geen enkele universiteit kan het zich 
veroorloven om de vele verschillende microsco-
pietechnieken onder één dak te brengen.
Door het nieuwe, driejarige samenwerkingspro-
ject EXCITE (Electron and X-ray microscopy 
Community for structural and chemical Imaging 
Techniques for Earth materials), dat wordt geleid 
door de Universiteit Utrecht, ontstaat een nieuwe 
onderzoeksinfrastructuur tussen vijftien instituten 
in negen landen, vertelt Plümper. “Het hoofddoel 
is erop gericht om structureel, gezamenlijk toe-
gang te bieden tot de verschillende hoogwaardi-
ge microscopiefaciliteiten binnen Europa. De Uni-
versiteit Utrecht beschikt bijvoorbeeld over 
geavanceerde elektronenmicroscopen; we willen 
graag dat iedere aardwetenschapper hiervan 
gebruik kan maken. Zo hebben de verschillende 
partners elk hun eigen specialiteit. In EXCITE 
bundelen we de kennis en ervaring van al deze 
instellingen.”

 Open access / Twee keer per jaar 
kunnen onderzoekers een voorstel indienen om 
gebruik te mogen maken van de verschillende 
faciliteiten. Wordt het voorstel akkoord bevon-
den, dan zijn de kosten voor het gebruik al 
gedekt, benadrukt Plümper. “Voor kleinere uni-
versiteiten of startende onderzoekers is het vaak 
moeilijk om de financiën rond te krijgen voor het 
gebruik van deze dure technieken. Binnen Exci-

te hebben we het geld beschikbaar om aan 
iedere onderzoeker toegang te bieden. Ook 
hopen we komende jaren remote access verder te 
ontwikkelen, dus dat je niet meer fysiek in 
Utrecht aanwezig hoeft te zijn om met een elek-
tronenmicroscoop te werken. Dat is nu al nuttig 
in de coronatijd, maar er zijn meerdere voorde-
len, zoals het verminderen van reiskosten en het 
reduceren van CO2-uitstoot.”
Verder werkt EXCITE open access: alle data die 
binnen het project worden gegenereerd zullen, 
na verloop van een bepaalde tijdsperiode, open-
baar worden gemaakt. Plümper: “Omdat het 
een enorm grote dataset zal opleveren, is nog 
niet precies duidelijk hoe dit er in de praktijk uit 
zal komen te zien. Ook werken we de komende 
jaren in verschillende groepen aan verdere tech-
nologische ontwikkelingen, zoals standaarden, 
of het doorontwikkelen van machine learning, 
kunstmatige intelligentie om data automatisch te 
analyseren.”

 Educatie / In het eerste jaar van het 
project zal veel aandacht worden besteed aan 
het op de kaart zetten van de verschillende facili-
teiten binnen EXCITE, onder andere met hulp van 
educatieve video’s. “We willen duidelijk vertellen: 
wat kan EXCITE voor jou betekenen? Educatie en 
outreach zijn noodzakelijk om de volgende gene-
ratie van gebruikers aan te trekken: als we niet 
vertellen wat er met de faciliteiten is te doen, zul-
len er ook geen mensen op af komen. Uiteindelijk 
zullen de gebruikers het succes van dit project 
bepalen.”

Bjinse Dankert

andere voor CO2, te kunnen achterhalen. Pre-
cieze kennis van de snelheid en schaal van 
klimaatverandering in omstandigheden die 
heel anders zijn dan die van vandaag is van 
belang om antropogene en natuurlijke kli-
maatverandering van elkaar te kunnen onder-
scheiden. Dat stelt ons beter in staat om toe-
komstige klimaatverandering te kunnen 
inschatten,” zegt Ruediger Stein.

 ECORD / De uitvoering van de 
ArcOP-boorexpeditie is in handen van een 
internationaal samenwerkingsverband tussen 
IOPD-partners ECORD  (European Consorti-
um for Ocean Research Drilling), SPRS (Swe-
dish Polar Research Secretariat) en AMS (Arc-
tic Marine Solutions). ECORD, opgericht in 
2003, is een consortium van zeventien Euro-
pese landen en Canada dat een belangrijke 
onderzoekspartner van het IODP is. Nederland 
doet mee aan ECORD via de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO).
Minimaal drie schepen zijn voor ArcOP nodig: 
twee ijsbrekers zullen het wetenschappelijk 
boorschip ondersteunen om het boren naar 
de zeebodem mogelijk te maken in een 
gebied dat nog altijd door ijs wordt bedekt. 
Deze aanpak werd ook tijdens de ACEX-boor-
missie in 2004 gehanteerd. De potentiële 
boorsites op de Lomonosovrug zijn geselec-
teerd mede op basis van seismische surveys 
die afgelopen jaren door onderzoeksschip 
Polarstern zijn gemaakt. “De ArcOP expeditie 
vertegenwoordigt een unieke samenwerking 
die nodig is voor ambitieuze en spraakmaken-
de wetenschappelijke projecten,” onder-
streept ECORD directeur Gilbert Camoin. 

Bron: NWO / ECORD

G
eo

.b
rie

f 3
 / 

20
21



12

G
eo

.b
rie

f 3
 / 

20
21

Russische kolenmijn ‘Pyramiden’   
 Spitsbergen
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 ongeveer 78°39’22” Noord en 16°19’10” West /  
Tijdens zijn derde expeditie om een noordoostelijke passage naar Azië te 
vinden ontdekte Willem Barentsz in juni 1596 een aantal eilanden op 600 
kilometer ten noorden van Noorwegen. Hij gaf deze grote archipel (in 
totaal 62 duizend vierkante kilometer) de naam Spitsbergen vanwege het 
ruige landschap. Verhalen over rijke walvisgronden rondom Spitsbergen 
voerden Nederlandse walvisvaarders naar dit gebied, en reeds in 1614 
stichtten zij een permanente nederzetting genaamd Smeerenburg in het 
noordwestelijk deel van de archipel. De walvisstand liep echter snel terug, 
zodat Smeerenburg rond 1660 weer werd verlaten. Het onherbergzame 
Spitsbergen, dat voor zestig procent is bedekt door gletsjers en ijs, raakte 
daarna min of meer in de vergetelheid, tot aan het begin van de twintigste 
eeuw. 
De Spitsbergen archipel vormt het opgeheven noordwestelijke deel van het 
enorme Barents Zee continentaal plat (450 duizend vierkante kilometer). 
De sokkel van dit gebied bestaat uit gedeformeerde Precambrische tot 
Onder Paleozoïsche gesteenten. De post-Caledonische stratigrafie bestaat 
uit een aantal megasequenties, van Devoon tot Vroeg-Tertiaire ouderdom, 
gescheiden door belangrijke discordanties. Ontsluitingen van rijke koolla-
gen trokken al vroeg de aandacht van mijnbouwers. In 1906 startte de 
Amerikaanse ondernemer John Munro Longyear een mijn in Paleocene 
koollagen op het hoofdeiland.
Nadat het ‘Store Norske Spitsbergen Kullkompani’ het mijnbedrijf van 
Longyear in 1916 kocht werd Noorwegen in één klap de belangrijkste eco-
nomische macht op Spitsbergen, en werd Longyearbyen de hoofdstad van 
de eilandengroep. In 1920 kwam het ‘Svalbard Treaty’ tot stand (Svalbard 
is de lokale naam voor Spitsbergen, vrij vertaald als ‘koude kust’). Hierin 
werd vastgelegd dat de eilanden behoren tot het koninkrijk Noorwegen, 
maar dat andere naties ook economische activiteiten mogen ontwikkelen. 
Alleen Rusland heeft hier gebruik van gemaakt, door de winning van 
Paleocene kolen in Barentsburg (gekocht van het Nederlandse bedrijf 
NESPICO in 1932, en nog steeds in gebruik) en Carboon kolen in Pyrami-
den (gekocht van een Zweedse onderneming in 1927, en gestopt in 1998).
Bijgaande foto van Pyramiden, genomen in 2011, toont een deel van de ver-
laten mijninstallaties, gelegen langs een nauwe fjord op bijna honderd 
kilometer van open zee. In hoogtijdagen werkten hier meer dan duizend 
mensen. De overdekte houten gang leidt naar de mijningang in de berg-
wand; parallel hieraan ligt een transportband voor kolen. De totale pro-
ductie van de mijn wordt geschat op meer dan tien miljoen ton kolen, 
waarvan negentig procent werd verscheept en de overige tien procent 
lokaal werd gebruikt voor stroomopwekking en verwarming. Een aantal 
belangrijke geologische eenheden is ook zichtbaar op de foto: de rotswand 
met witte tekst Миру Mир (Russisch voor ‘Wereld Vrede’) bestaat uit oost 
(= rechts) hellende Devonische zandstenen, met daarop fijnkorrelige sedi-
menten met rijke, maar verbreukte koollagen van de Billefjorden Groep 
(Onder Carboon). Deze pre-rift opeenvolging wordt discordant bedekt door 
post-rift carbonaten van de Gipsdalen Groep (Onder Perm), die de top vor-
men van de markante berg (hoogte 750 meter) links op de foto.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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Financieel jaarverslag 2020
We kunnen terugkijken op een gezond financieel jaar voor ons genootschap. Het boekjaar 
2020 is afgesloten met een positief saldo van €1690. Dit positieve saldo is mede bereikt door 
lagere kosten voor activiteiten en publicaties dan begroot.

Het succesvolle Zandsymposium dat door 200 
deelnemers bezocht werd, was door de samen-
werking met Rijkswaterstaat/de Lichtkogel zonder 
kosten voor KNGMG en haar leden. Ook het 
Paleontologie symposium, gekoppeld aan de 
Staringlezing, kon door de samenwerking met 
Deltares kosteloos aan de circa 120 bezoekers 
worden aangeboden. Het voor het Zandsymposi-
um begrote bedrag, inclusief een deel uit de 
reservering voor symposia, is gebruikt voor het 
samen met het Duitse DGGV georganiseerde 
GeoUtrecht 2020 symposium (meer dan 600 
deelnemers uit 54 landen). 
Er is in 2020 een hoger bedrag dan begroot aan 
subsidies uitgegeven, vanwege sponsoring van 
twee bijzondere boeken: een boek over de Win-
terswijkse steengroeve van prof. Jelle Reumer, 
inmiddels gepubliceerd, en een nieuw boek 
over Geology of the Netherlands, waaraan nog 
wordt geschreven. 
De administratiekosten zijn dit jaar hoger uitge-
vallen dan begroot. Met name in de opstartfase 
van de samenwerking met het bureau dat de 
ledenadministratie heeft overgenomen, was een 
groter aantal uren nodig dan verwacht. In de 
tweede helft van het jaar zijn de maandelijkse 
kosten sterk gedaald.
Aan de opbrengstenkant was de onverwachte 
reductie in dividenduitkering op de Shell aande-
len een tegenvaller. De contributie-inkomsten 
vielen echter iets hoger uit. Uit het resultaat is 
€2000 toegevoegd aan de reservering voor het 
lustrum in 2022, wat het totaal op €4000 brengt. 
Het KNGMG voert voor de European Federation 
of Geologists (EFG) tegen vergoeding korte 
onderzoeken uit. Twee van deze onderzoeken 
zijn afgesloten, en de teveel betaalde voorschot-
ten zijn uit de daarvoor aangelegde reservering 
terugbetaald. Een nieuw EFG project ‘ENGIE’ is 
in 2020 opgestart. 

    Sluitende begroting / Voor het boek-
jaar 2021 is wederom een sluitende begroting 
opgesteld. De grootste uitgaven zijn aan de Geo.
brief. NWO heeft de intentie uitgesproken haar 
bijdrage aan de Geo.brief over de komende 
jaren af te bouwen. Desondanks is voor 2021 
nog de gebruikelijke bijdrage begroot. De NJG 
bijdrage is lager dan in voorgaande jaren vanwe-
ge de nieuwe opzet en het open access beleid. 
Het is de verwachting dat deze bijdrage de 
komende jaren verder wordt afgebouwd. Er zijn 
plannen voor twee symposia en een aantal 
andere activiteiten, waarvoor een bedrag is 
opgenomen in de begroting. De dividendinkom-
sten zullen naar verwachting op het lage niveau 
van eind 2020 blijven. 

 Dankwoord /Het KNGMG dankt Shell en 
TNO voor het sponsoren van respectievelijk de 
Escherprijs en de Jelgersmaprijs en dankt de 
begunstigers EBN, NAM, TNO, Total E&P Neder-
land, Wintershall, Panterra en Deltares voor hun 
bijdragen. Verder bedanken we TNO voor het 
beschikbaar stellen van werktijd voor de hoofd-
redacteur van de Geo.brief en voor de secretaris 
van het hoofdbestuur. Rijkswaterstaat/de Licht-
kogel wordt bedankt voor de organisatie rond-
om het Zandsymposium en Deltares voor de 
organisatie rondom de Staringlezing en het 
Paleontologie symposium. Tot slot zijn we NWO 
erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage aan de 
Geo.brief.

Annemieke van den Beukel 
penningmeester

Staat van baten en lasten

Baten 2020 (€) Begroot 2020 (€) 2019 (€) Lasten 2020 (€) Begroot 2020 (€) 2019 (€)

Lidmaatschappen 55.973 54.000 54.302 Publicaties 41.351 48.000 44.381

Bijdragen Publicaties 12.000 12.000 12.000 Activiteiten/uitgereikte prijzen 3.675 8.250 3.328

Subsidies voor activiteiten 4.000 4.000 4.000 Verenigingskosten 8.039 9.000 9.024

Rentes/Dividend 4.627 9.000 9.291 EFG projectkosten 1.794

Deelnemersbijdragen & activiteiten 5.000 1.065 Administratie 12.979 10.000 9.886

EFG projecten 6.797 Verleende subsidies 2.341 750 542

Uit reservering symposia 2.000 2.000 Symposia 6.525 6.500 3.570

Uit reservering divers 4.447 5.000 Dotatie reserveringen 2.000 2.000 2.000

Uit reservering EFG 2.480 Afronden EFG projecten 2.480 1.500

Diversen 85 Website vernieuwing 4.447 5.000

Subtotaal 85.527 91.000 87.540 Subtotaal 83.837 91.000 74.524

Exploitatiesaldo 1.690

Totaal 85.527 91.000 87.540 Totaal 85.527 91.000 74.524

* Stichtersaandelen 
5.504 stuks aandelen A 
Royal Dutch Shell PLC 
tegen nominale waarde

* Actuele waarde op 
31-12-2020: €80.413

. kngmg
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Balans per 31 december 2020

Bezittingen 31/12/2020 (€) 31/12/2019 (€) Schulden en vermogen 31/12/2020 (€) 31/12/2019 (€)

Financiële vaste activa Eigen vermogen

Stichtersaandelen * 1.561 1.561 Stand per 01-01 101.636 88.621

Exploitatiesaldo 1.690 13.016

Totaal liquide middelen 158.456 162.256 103.326 101.637

Vorderingen 3.725 1.055

Reserveringen 39.735 46.662

Schulden op korte termijn 20.680 16.573

Totaal 163.741 164.872 Totaal 163.741 164.872

Begroting 2021

Baten (€) Lasten (€)

Contributies en begunstigers 54.000 Geo.brief 38.000

Bijdragen publicaties 12.000 NJG 4.000

Subsidie voor Escherprijs 4.000 Activiteiten, symposia en uitgereikte prijzen 9.000

Deelnemersbijdragen & subsidies activiteiten Verenigingskosten 8.000

Rentes/Dividend 3.050 Administratiekosten 11.500

EFG projecten 4.000 Subsidies 1.000

EFG projecten 3.000

Lustrum 2.000

Onvoorzien 550

Totaal 77.050 Totaal 77.050

Staat van baten en lasten

Baten 2020 (€) Begroot 2020 (€) 2019 (€) Lasten 2020 (€) Begroot 2020 (€) 2019 (€)

Lidmaatschappen 55.973 54.000 54.302 Publicaties 41.351 48.000 44.381

Bijdragen Publicaties 12.000 12.000 12.000 Activiteiten/uitgereikte prijzen 3.675 8.250 3.328

Subsidies voor activiteiten 4.000 4.000 4.000 Verenigingskosten 8.039 9.000 9.024

Rentes/Dividend 4.627 9.000 9.291 EFG projectkosten 1.794

Deelnemersbijdragen & activiteiten 5.000 1.065 Administratie 12.979 10.000 9.886

EFG projecten 6.797 Verleende subsidies 2.341 750 542

Uit reservering symposia 2.000 2.000 Symposia 6.525 6.500 3.570

Uit reservering divers 4.447 5.000 Dotatie reserveringen 2.000 2.000 2.000

Uit reservering EFG 2.480 Afronden EFG projecten 2.480 1.500

Diversen 85 Website vernieuwing 4.447 5.000

Subtotaal 85.527 91.000 87.540 Subtotaal 83.837 91.000 74.524

Exploitatiesaldo 1.690

Totaal 85.527 91.000 87.540 Totaal 85.527 91.000 74.524
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 Euville / De Late en Midden Jura leveren een tweetal kalk-
stenen die als bouwsteen zijn gebruikt: een oölithische en een 
crinoïdenkalksteen. Deze laatste, door de Fransen encrinite of 
entroquite genoemd, is afgezet in het Oxfordien en wordt ont-
gonnen bij Commercy in het Département Meuse, de stad van 
de madeleines uit Proust’s ‘À la recherche du temps perdu’: de 
steen van Lérouville op de linkeroever, die van Euville op de 
rechteroever. Die laatste is hier te lande veruit het meest 
gebruikt, maar beide stenen lijken sterk op elkaar en kunnen 
best verward zijn, te meer daar ze van dezelfde overslagplaat-
sen op transport gingen. 

De steenwinning legde het kleine Euville geen windeieren. 
Nadat Robert II van Saarbrücken, graaf van Braine en heer 
van Commercy, in 1497 een stuk bos waar zich al steengroeves 
bevonden aan de bewoners schonk en deze het verpachtten 
voor de winning van steen “Euville était qualifié de village le 
plus riche de France”. Ongetwijfeld overdreven, maar het illus-
treert het belang van de steenwinning voor de regio. Vanaf 
1840 groeit de productie aanzienlijk. Vanaf 1853 exploiteer-
den Civet Fils & Cie, vanaf 1895 ook Fèvre & Cie, de steen. 

Eind negentiende eeuw wordt de Euville op grote schaal 
gebruikt in België. Ook Nederland kent vele toepassingen, 
zowel voor nieuwbouw als restauratie; voorbeelden zijn res-
pectievelijk de Nieuwe Sint Bavokerk in Haarlem en de balus-
trades op veertig en zeventig meter op de Domtoren in 

Utrecht. Ook is de steen veel gebruikt voor beeldhouwwerk, 
zoals de monumenten van Lorentz in Arnhem en F.C. Donders 
in Utrecht, de beelden op de Amsterdamse Lyceumbrug en die 
op het dak van de Faculteit 3ME in Delft en het standbeeld 
van Bonifatius in Leeuwarden, om slechts enkele te noemen. 
In 1976 nam Rocamat – nu het grootste groevebedrijf van 
Frankrijk – de activiteiten van Civet en Fèvre in Euville over. 
Rocamat ontgint de steen ook nu nog.

Hoewel de steen overwegend uit schijfjes van zeeleliestengels 
bestaat, is nog een ander fossiel typerend: de naaldjes van zee-
egels. Soms zijn ze bijzonder fraai bewaard, zoals aan de 
entreepartij van het voormalige Loodswezen gebouw in Ant-
werpen. Ook schelpfossielen komen voor. Bij een deel van de 
blokken is de op termijn optredende granulaire desintegratie 
problematisch: de columnalia van de zeelelies komen als indi-
viduele korrels los. Dit gebeurt waar rond deze klasten alleen 
de eerste generatie cement aanwezig is. Deze rand van calciet-
kristallen breekt op en onthecht van de klasten, waarna deze 
loskomen. Waarschijnlijk speelt de anisotropie van de calciet-
kristallen hierbij een belangrijke rol. In een ander deel van de 
blokken is een tweede generatie calcietcement aanwezig, dat 
holtes tussen de klasten met omringend eerste generatie 
cement opvult. Dit houdt de steen alsnog bijeen. 

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Beeld op de Lyceumbrug, Amsterdam. Detail met zee-egelnaald (Loodswezen, Antwerpen).
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  Veldwerk 
in tijden van 
      corona

deel 2
Veldwerk: stenen zien in het echt, voelen, leren kijken, oog krijgen voor afmetingen in 
ruimte en tijd, voor variatie en variabiliteit op grote tot heel kleine schaal; plannen, 
organiseren. Maar toen arriveerde het coronavirus dat veldwerken tot stilstand  bracht. 
In Geo.Brief 2020-7/8 werd uiteengezet hoe een aantal Nederlandse universiteiten vorig 
jaar hun studenten een veldervaring aanbood, digitaal of op andere wijze. Ondanks het 
relatieve succes van de ontwikkelde alternatieven, was de boodschap vanuit de 
universiteiten duidelijk: voor onderwijs biedt digitaal veldwerk geen volwaardig 
alternatief. Tegelijkertijd is ook in het bedrijfsleven en in onderzoeksinstituten het 
gebruik van digitaal veldmateriaal al een tijdje aan een opmars bezig. Welke tools en 
methoden zijn er nu beschikbaar, wat zijn de voordelen? Anne Pluymakers en 
Annemieke van den Beukel maken een inventarisatie.

Augustus 2020: 
‘socially distant’ 
veldwerk in 
Frankrijk door TU 
Delft studenten, 
waar gewerkt werd 
in toen toegestane 
bubbels van drie. 
Foto: Jan Kees Blom

. veldwerk
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gebruiker fysiek het veld in, maar 
krijgt daarbij hulp van een virtuele 
veldwerkbegeleider

Onze rondgang langs bedrijven en universitei-
ten laat zien dat de meeste van hen vorig jaar 
kozen voor het organiseren van een digitaal 
veldwerk (Figuur 1). Het gros van de bedrijven 
koos voor betaalde software om een digitaal 
veldwerk te ontwikkelen, terwijl de meeste 
universiteiten hiervoor een scala aan openba-
re data inzetten. 

 Photogrammetry / Drie van de vier 
commerciële toepassingen gebruiken photo-
grammetry, waarmee 3D-modellen van out-
crops worden ontwikkeld. Verschillende in-
house, commerciële en academische pakket-
ten zijn daar inmiddels voor beschikbaar, met 
een steeds toenemend aantal te bezoeken 
locaties. Photogrammetry kan desgewenst 
uitgebreid worden met logs, seismiek, sam-
ples of andere data. Met deze technieken kun-
nen de gebruikers zelfstandig het veld in van-
achter hun eigen computer. 
In Geo.brief 2019-5 schreef Reinder Reinders-
ma (TNO) er al over: 3D-outcrop modellen zijn 
zeer veelzijdig toepasbaar, bijvoorbeeld als 
demonstratiemateriaal bij presentaties, als 
voorbeelden in het geologisch onderwijs, bij 
planningsoverleg voorafgaand aan groevebe-
zoek, of om te discussiëren over geologische 
interpretaties met collega’s. Er worden over-
lappende foto’s gemaakt, met een drone of 
met een camera, die met software worden 
gecombineerd in een 3D-model van de ont-
sluiting. Indien er zogenoemde Ground Con-
trol Points vooraf worden ingemeten met 
GPS-coördinaten, kan het model ook worden 
‘ge-georefereerd’ en worden geschaald, waar-
mee het ook ingeladen kan worden in GIS. In 
de afgelopen twee jaren zijn door TNO met 
camera’s en drones meerdere ontsluitingen 
vastgelegd op foto en video. Bij grotere ont-
sluitingen wordt een overzichtsmodel 
gemaakt waarin verschillende meer gedetail-
leerde deelmodellen zitten verborgen (Figuur 
2). In 2020 heeft TNO-GDN al geëxperimen-
teerd met een virtueel veldwerk voor colle-
ga’s, en in de toekomst kunnen digitale veld-
werken georganiseerd worden voor nieuwe 
collega’s, studenten en vakgenoten. 
Photogrammetry wordt inmiddels ook regel-

matig gebruikt binnen academisch onder-
zoek, zoals bij TU Delft veldwerk in Australië. 
Vorig jaar toonde onderzoeker Pim Kaskes tij-
dens het KNGMG Paleontologie symposium 
hoe hij met behulp van LiDar, drone photo-
grammetry en GPS gedetailleerde 3D-model-
len van het bonebed van een Triceratops-dino-
saurus in de Verenigde Staten maakte.

 Safari-project / Naast deze intern ont-
wikkelde applicaties bestaan er ook commer-
ciële en academische open applicaties geba-
seerd op photogrammetry. Zo is er bijvoor-
beeld het Safari-project van de Universiteit 
van Aberdeen in samenwerking met de Nor-
wegian Research Council, het Norwegian 
Petroleum Directorate en een consortium van 
vijftien olie- en gasbedrijven. Zowel academi-
sche partners als sponsors uit het bedrijfsle-
ven hebben toegang tot de databases. Force, 
een samenwerkingsverband in Noorwegen, 
organiseerde in 2020 een aantal virtuele 
excursies met behulp van Safari. Geologen 
van zowel Wintershall Dea als ONE-Dyas zijn 
mee geweest op excursie. In vier korte sessies 
werden onder andere continentale, mariene 
en diep-mariene ontsluitingen bezocht door 
zo’n honderd tot hondervijftig deelnemers. 
ONE-Dyas geoloog Aernout Korevaar is 
enthousiast over het gemak waarmee ver-
schillende typen ontsluitingen kunnen wor-

den bekeken: “De leerresultaten kunnen net 
zo goed zijn als voor gewone veldwerken. Mis-
schien zelfs beter, omdat het makkelijker is 
een overzicht te krijgen van de regionale geo-
logie door ‘rond te vliegen’ in de virtuele ont-
sluiting, zonder daar lange afstanden voor te 
hoeven rijden. Tegelijkertijd kun je de ontslui-
tingen ook op centimeter-schaal bekijken, 
zelfs op plekken waar je normaal niet dichtbij 
zou kunnen komen.”

3DGaia / Ook is er 3DGaia van Imaged Rea-
lity: een Virtual Reality platform dat 3D out-
crop data, satellite imagery, seismic images 
en well logs combineert met een geavanceer-
de user interface. Shell is een van de gebrui-
kers van dit platform. Het past binnen het al 
langer lopende ‘Digital Geology’ project van 
het bedrijf, waarin digital outcrop data wordt 
gecombineerd met geologische preparaten 

Figuur 1. Opsomming van onze rondgang langs bedrijven en universiteiten. De meeste universiteiten 
gebruikten een scala aan openbare data om een digitaal veldwerk te ontwikkelen. a) wel of geen digitaal 
veldwerk?; b) verschil tussen bedrijven en universiteiten; c) opsomming methodes gebruikt in digitaal 
veldwerk.
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zoals kernen, fossielen en slabs (zie ook het in 
2020 bij EAGE gepubliceerde boek “Digital 
Geology – Multi-scale analysis of depositional 
systems and their subsurface workflows”). Dit 
materiaal wordt gebruikt voor training van 
geologen en hun collega’s in exploratie en 
productie. Voordelen ten opzichte van fysiek 
veldwerk zijn een reductie in kosten en veilig-
heidsrisico’s, maar ook het kunnen vergelij-
ken van ontsluitingen van hetzelfde type 
afzetting uit verschillende gebieden. Daar-
naast is er geen tijdsdruk, en kunnen ontslui-
tingen bezocht worden waar, wanneer, en zo 
vaak als de werknemer nodig heeft. 

 PEEK / Met PEEK, een app ontwikkeld 
door Teun Vogel van Wageningen Universiteit 
(WUR), gaat een gebruiker wel fysiek het veld 
in, maar krijgt daarbij hulp van een virtuele 
veldwerkbegeleider. Docenten kunnen op een 
kaart een excursie klaarzetten met GPS-
gestuurde vragen. Studenten kunnen die in 
eigen tijd – en dus corona-proof! – lopen. Stu-
denten kunnen daarnaast ook zelf excursies 
ontwerpen, en klaarzetten voor familie en 
vrienden. PEEK werkt met vragen waarin 
foto’s en filmpjes zijn opgenomen, die pas 

beschikbaar zijn als de student op de juiste 
GPS-coördinaten aankomt (Figuur 3). Dit kun-
nen multiple choice vragen zijn of open vra-
gen, waarbij antwoorden getypt kunnen wor-
den, maar die ook (geannoteerde) foto’s en 
filmpjes kunnen bevatten. Het functioneert 
eigenlijk als een ‘lokale podcast’. Studenten 
kunnen naar buiten, de docent kan in een 
video alsnog bepaalde kenmerken van het 
landschap aanwijzen en bespreken - perfect 
voor “show en tell” type veldexcursies dus. 
Inmiddels heeft Wageningen Universiteit de 
app standaard opgenomen in het rijtje 
beschikbare tools voor docenten. 

 Remote Expert / De Remote Expert 
technologie van Fugro draait dit om: de bege-
leider is op locatie, en laat de gebruikers live 
mee kijken. Remote Expert is een draagbare 
computer in combinatie met een headset die 
iemand in het veld laat samenwerken met 
mensen op een andere locatie. De technologie 
is ontwikkeld om afgelegen projecten op loca-
tie te ondersteunen door experts, maar is ook 
toepasbaar voor virtuele bezoeken aan veldlo-
caties. In januari van dit jaar bezochten meer 
dan vijftig deelnemers een geotechnisch 

onderzoeksschip dat in de Zwarte Zee bezig 
was met geotechnische boringen en laborato-
riumonderzoeken. Met behulp van de Remote 
Expert kon iedere plek van het schip worden 
bezocht en alle vragen beantwoord. “De pan-
demie, in combinatie met nieuwe technolo-
gieën als Remote Expert, heeft ons laten zien 
dat het niet altijd nodig is om naar een pro-
jectlocatie af te reizen. Ik ben er zeker van dat 
we dit ook blijven doen als de pandemie voor-
bij is,” aldus Koen Hiemstra, Digitalisation 
Pilot Manager bij Fugro.

 Toegankelijke bronnen / Daarnaast, 
zoals het eerste artikel in Geo.brief 2020-07/08 
al aanstipte, hebben de universiteiten in het 
afgelopen jaar veelal gekozen voor Google 
Earth en Google Street View (UVA, VU, RUG, 
UU, TUD), gecombineerd met publiekelijk 
beschikbare informatie (geologische kaarten, 
DINOloket, Algemene Hoogtebestanden, 
SketchFab, etc.), al dan niet aangevuld met 
lokale informatie, hetzij verkregen via een al 
lopende inspanning om het veld te digitalise-
ren, aangevuld met snelle actie (VU), hetzij 
beschikbaar gesteld uit het persoonlijk 
archief van docenten. 

Figuur 3: De Peek-app. 
Bron: PEEK / WUR

Figuur 2. Voorbeeld van een digitale outcrop in 
ArcGIS. Het 3D-model wordt gebouwd met behulp 
van photogrammetry. 
Illustratie: TNO
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publiek toegankelijke bronnen als Google 
Earth en eigen materiaal als seismiek, putgege-
vens, en het archief van excursies. Marten ter 
Borgh, Principal Geoscientist: “Echt veldwerk 
en echte excursies waren, zijn en blijven 
nodig, maar digitale opties kunnen daaraan 
zeker complementair zijn”. Deltares heeft in 
2020 haar programma van veldwerken aange-
past of uitgesteld. SGS tenslotte ziet nog geen 
vraag van haar klanten naar digitale excursies.  

 Broodnodig / De industriële gebruikers 
van virtuele veldtechnieken zijn merendeels 
zeer te spreken over de mogelijkheden die 
deze bieden op het gebied van training en ken-
nisontwikkeling. Met name de laagdrempelig-
heid en de mogelijkheid om grote groepen 
mee te nemen tegen lage kosten en zonder vei-
ligheidsrisico’s worden genoemd als grote 
voordelen. 3D-photogrammetry maakt het 
mogelijk de ontsluitingen van meerdere kan-
ten te bekijken, uit te zoomen om een idee te 
verkrijgen van de regionale geologie, en weer 
in te zoomen op detail dat soms niet eens 

Zomer 2020: corona-proof het veld in met hulp van de PEEK-app, ontwikkeld door Wageningen Universiteit. 
Foto: Teun Vogel

zichtbaar is zonder het gebruik van drones.
Het grote verschil tussen universiteiten en 
bedrijven is natuurlijk dat de werknemers van 
bedrijven al een begrip hebben van 3D, schaal 
en heterogeniteit, door veldervaring uit het 
verleden. Virtuele bezoeken kunnen dan in de 
juiste context geplaatst worden. Desalniette-
min geven ook bedrijven aan dat fysiek veld-
werk broodnodig zal blijven voor specifieke 
onderzoeken en kennisvergaring. Zoals hoogle-
raar Douwe van Hinsbergen (Universiteit 
Utrecht) het verwoordt: “Het blijft zoiets als 
via een computerscherm naar een patiënt kij-
ken om aan de hand van een paar foto’s een 
diagnose te stellen en een behandelplan te 
maken. Het komt niet in de buurt van de wer-
kelijke ervaring in het veld, en de leercurve die 
daarbij hoort.” Bij alle gecontacteerde universi-
teiten klinkt dezelfde kritiek door: het debat 
mist, het testen van hypothesen, en het schei-
den van hoofd- en bijzaken. Bij een ontsluiting 
zijn er wel honderd dingen te bekijken en te 
meten, maar is er tijd voor tien. Toch geven 
ook universiteiten aan dat elementen van digi-
taal veldwerk bruikbaar zijn in veldwerkvoor-

bereiding. Het lijkt er dus op dat, versneld 
door de pandemie, virtuele methoden en tech-
nieken zich een permanente plaats hebben 
veroverd in het werkveld. Door snelle IT-ont-
wikkelingen en de toenemende populariteit is 
de verwachting dat verdere nieuwe mogelijk-
heden op het vlak van virtueel veldwerk zich 
in hoog tempo zullen aandienen.

Anne Pluymakers en  
Annemieke van den Beukel 

Mede mogelijk gemaakt (in willekeurige volgorde) 
door Bernd Andeweg (VU), Mark van der Meijde (UT), 
Jan Kees Blom (TUD), Erik Cammeraat (UvA), Douwe 
van Hinsbergen (UU), Erik Meijles (RUG), Teun Vogel 
(WUR), Kay Koster en Reinder Reindersma (TNO), 
FORCE, Jeroen Abels en Aernout Korevaar (ONE-
Dyas), Maarten Wachter (Wintershall Dea), Marten ter 
Borgh (EBN), Bob Hoogendoorn (Deltares), Ivo Vos 
(SGS), Myrna Staring en Koen Hiemstra (Fugro), Shell

Een overzicht van aanbieders van virtuele 
veldwerktechnieken is beschikbaar op de KNGMG 
website: www.kngmg.nl/veldwerk-in-tijden-van-corona
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 Wat voor gegevens? / Sinds 1946 worden op het vasteland 
van Nederland geohydrologische gegevens systematisch geregis-
treerd. Vanaf 1970 zijn deze beschikbaar gemaakt in de zogenaam-
de ‘blauwe mappen’ met informatie over doorlaatvermogen van 
watervoerende pakketten, chemische eigenschappen van het 
grondwater en de diepte van het grensvlak tussen brak en zout 
grondwater. Eind jaren tachtig is begonnen met de digitalisering, 
wat heeft geleid tot het hydrogeologische model REGIS II. De huidi-
ge versie 2.2 (2017) gebruikt een selectie van de meest representa-
tieve gegevens van de 500.000 boringen, 143.000 sonderingen en 
130 miljoen grondwatermetingen uit de DINO-database van TNO. 

 Waarvoor? / Grondwater wordt gebruikt als drinkwater, indus-
triewatervoorziening en in de landbouw. De eigenschappen van de 
ondergrond zijn van invloed op de samenstelling, kwaliteit en ande-
re dynamische aspecten van het grondwater. Daarnaast is grondwa-
ter van belang voor het in stand houden van de basisafvoer van 
beken, schept het de randvoorwaarden voor grondwaterafhankelijke 
natuur en bepaalt grondwater mede de waterhuishouding in stedelij-
ke gebieden. Het begrip van de dynamiek van de grondwaterstand 
en -samenstelling is van belang voor overheidsinstanties en weten-
schappelijke instituten. 

 Welke data is beschikbaar? / In de online database 
Grondwatertools worden twee datasets aangeboden: waterstanden 

 Gondwatertools. De Geologische Dienst Nederland biedt een overzicht van de 
hydrogeologische opbouw van de ondergrond. Ook grondwaterstanden, stijghoogtes en 
de samenstelling van het grondwater kunnen via interactieve kaarten worden 
geraadpleegd.
grondwatertools.nl/thema-grondwater

en waterkwaliteit. Zo geeft de optie ‘grondwaterstanden in 
beeld’ de mogelijkheid om op datum en gebied de isohypsen 
(lijnen van gelijke stijghoogte van het grondwater) weer te 
geven. Deze data kan geëxporteerd worden en in een eigen 
GIS-pakket verder worden geanalyseerd. De optie ‘grondwa-
terdynamiek’ geeft de mogelijkheid om een boorlocatie te 
selecteren en hier  verschillende waterstanden over een gese-
lecteerde periode te analyseren. 
De dataset over grondwaterkwaliteit opent de interactieve 
‘Gwatlas’ waarin wateranalyses per interval uit het hydrogeo-
logische model REGIS II en de grondwatersamenstelling gevi-
sualiseerd kunnen worden in kaart of in profiel. Daarbij kan 
ook naar landgebruik worden gekeken om een potentiële rela-
tie met de grondwaterkwaliteit te vinden. 

 Extra informatie / Vanaf begin 2018 is een begin 
gemaakt met het bouwen van de database Basisregistratie 
Ondergrond (BRO). In dit publiekelijk toegankelijke platform 
zullen alle sinds 1903 verzamelde gegevens van de Neder-
landse ondergrond worden samengevoegd. Dit zijn gegevens 
verkregen tijdens exploratie naar delfstoffen (diepteboringen 
en oppervlaktedelfstoffen) en grondwater. De data is nu nog 
beschikbaar via NLOG.nl, DINO-loket en verschillende interac-
tieve kaartapplicaties.

Wenche Asyee

Fosfaatconcentraties 
gemeten in grondwater vanaf 
het begin van de registratie in 
1946 tot een diepte van tien 
meter beneden NAP. De 
achtergrondkaart geeft het 
huidige grondgebruik weer. 
De concentratie lijkt in 
stedelijk gebieden hoger dan 
in het landelijke gebied. 
Bron: GDN
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Piet Hartman
1922 – 2021
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Piet Hartman werd op 11 april 1922 in Omme-
landerwijk (gemeente Veendam) geboren. Hij 
deed eindexamen H.B.S. in 1939 en ging schei-
kunde studeren in Groningen. Na een onderbre-
king gedurende de oorlog hervatte hij in decem-
ber 1946 zijn doctoraalstudie chemie met bijvak-
ken kristallografie en mineralogie. In september 
1950 deed hij doctoraalexamen.
Tijdens zijn doctoraal-assistentschap kristallo-
grafie bij prof. dr. P. Terpstra ontwikkelde hij, uit-
gaand van Paul Niggli’s Hauptbildungsketten, 
het idee van de Periodic Bond Chains (PBC), 
ketens van zich herhalende sterke bindingen, 
die tijdens de groei van een kristal worden 
gevormd. Op dit onderwerp promoveerde hij in 
1953 bij prof. Terpstra met het proefschrift “Rela-
tions between structure and morphology of crys-
tals”. De PBC-theorie is wereldwijd bekend 
onder de naam Hartman-Perdok theorie. Op 
basis van PBC’s in kristalstructuren maakte 
Hartman onderscheid tussen grote, langzaam 
groeiende F-vlakken en minder prominente S- 
en K-vlakken. Door aan deze vlakken aanhech-
tingsenergieën te berekenen kan de te verwach-
ten kristalmorfologie bepaald worden. Zijn werk 
bezorgde hem snel wereldfaam. 

 Rustig en precies / In 1959 kreeg 
Hartman een aanstelling als lector kristallografie 
bij de subfaculteit Geologie en Geofysica van de 
Rijks Universiteit Leiden. In 1971 organiseerde 
hij, voorafgaand aan de International Conferen-
ce on Crystal Growth (ICCG-3) in Marseille, de 
eerste International Summer School on Crystal 
Growth, in Noordwijkerhout, ISSCG-1 (de eerste 
van een nog steeds voortdurende reeks). Het 
door hem uitgebrachte boek met de voordrach-
ten werd een bestseller1, en collega-kristallogra-
fen maakten duidelijk dat zij het eigenlijk onbe-
grijpelijk vonden dat Hartman geen hoogleraar 
was. Maar in 1973 was het zover: het lectoraat 
werd omgezet in een gewoon hoogleraarschap.
Hartman gaf rustig, precies en duidelijk college. 

Hij was vriendelijk en voor studenten heel toe-
gankelijk. Zijn colleges liepen niet over van 
grappen, maar de demonstratie van de dubbel-
breking van calciet op een ochtendcollege is me 
toch altijd bijgebleven. Hij liet in de collegezaal 
een heldere, doorzichtige splijtingsromboëder 
van calciet rondgaan met daaronder een sys-
teemkaartje waarop in duidelijke letters het 
woord BOKMA stond. Kijkend dóór de calciet-
romboëder zag je de letters BOKMA dubbel en 
als je hem ronddraaide, zag je die twee woor-
den door elkaar heen draaien. 

 Van Leiden naar Utrecht / In 
1980 verhuisde een groot deel van de Leidse 
subfaculteit Geologie en Geofysica naar de Uni-
versiteit Utrecht. Daarmee eindigde het profes-
soraat van Piet Hartman aan de R.U. Leiden. In 
Utrecht was hij al sinds 25 november 1978 als 
gewoon hoogleraar aangesteld en dat bleef hij 
tot zijn emeritaat op 1 mei 1987.
Hartman heeft internationaal veel bijgedragen 
aan het inzicht in de verbanden tussen kristal-
structuur, -groei en -morfologie. Vele binnen-
landse en buitenlandse onderzoekers hebben 
gebruik kunnen maken van zijn expertise. Hij 
was lid van de Deutsche Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina en van de Koninklijke Neder-
landse Academie van Wetenschappen.
Piet Hartman stierf op 26 maart 2021, bijna 99 
jaar oud, een sober levend mens, van wie zijn 
leerlingen veel hebben kunnen leren. Hij was de 
laatste nog in leven zijnde hoogleraar die ooit 
zijn bijdrage leverde aan de geologische oplei-
ding op het voormalige Geologisch Instituut aan 
de Garenmarkt in Leiden. Met zijn overlijden is, 
zoals de Leidse Geologische Vereniging het in 
haar krantenannonce verwoordde, ‘definitief het 
doek gevallen over die opleiding’.

Rob Felius
met dank aan Kees Woensdregt

Meer herinneringen aan professor Hartman staan op 
de website van de Leidse Geologische Vereniging: 
www.lgvweb.nl/in-memoriam-prof-p-hartman

1 P. Hartman (Ed.), Crystal Growth: An Introduction, 
North-Holland, Amsterdam 1973.

Professor dr. Piet Hartman bij zijn 
installatie als erelid van de Leidse 
Geologische Vereniging in 1978.
Foto: C.A. den Boer 
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. kngmg
In verband met de geldende coronamaatrege-
len biedt de Geo.brief agenda een overzicht 
van uitgestelde of online evenementen.

27 mei 2021
KNGMG Jaarvergadering & symposium Criti-
cal Minerals and Metals for New Energy. 
Locatie: Science Centre Delft.
Info: www.kngmg.nl/events

4 juni 2021
DeepNL stakeholderbijeenkomst 2021. Online 
presentatie van verschillende onderzoekspro-
jecten van onderzoeksprogramma diepe 
ondergrond NWO/NAM. Vanaf: 13:00. 
Aanmelden: www.nwo.nl/deepnl

16 juni 2021
Minisymposium Sedimentologische Kring: 
“20.000 mm under the sea – Doggerland”. 
Online presentaties over de sedimentologie, 
geologie en archeologie betreffende Dogger-
land. Van 15:00 tot 17:00. Aanmelden: sedi.
kring@gmail.com

8 juli 2021
KNGMG Noord lezing: “Oman Carbonate 
Geology”. De lezing wordt online gepresen-
teerd door Henk Droste. Vanaf 17:00. Aanmel-
den: kngmgnoord@gmail.com

27 mei 2021
KNGMG Jaarvergadering & symposium  
Critical Minerals and Metals for New Energy. 
Locatie: Science Centre Delft.
Info: www.kngmg.nl/events

8 jui 2021
KNGMG Noord lezing: “Oman Carbonate 
Geology”. De lezing wordt online gepresen-
teerd door Henk Droste. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

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

18 – 21 oktober 2021
Uitgestelde Annual Meeting EAGE: De 82e 
EAGE Annual Conference heeft als thema 
‘Delivering for the Energy Challenge’. Locatie: 
Amsterdam RAI, Europaplein 24, Amsterdam.
Info: eage.eventsair.com/eageannual2021

De jaarvergadering van het KNGMG zal dit jaar 
gehouden worden op donderdag 27 mei in het 
Science Centre Delft, het oude faculteitsge-
bouw voor Mijnbouwkunde van de TU Delft*. 
Het bestuur legt inhoudelijk en financieel ver-
antwoording af over 2020, en presenteert plan-
nen voor het komende jaar.

Na afloop van de vergadering organiseren de 
TU Delft (faculteit CITG), de Mijnbouwkundige 
Vereeniging, en het KNGMG en haar kringen 
het “Critical Minerals and Metals for New 
Energy” symposium ter gelegenheid van het 
sluiten van het Mineralogisch-Geologisch 
Museum (MGM) op de locatie Mijnbouwstraat. 

Zowel de jaarvergadering als het symposium 
zullen in hybride vorm plaatsvinden, zodat het 
online gevolgd kan worden. 

* Vanaf 3 juli 2021 zal het ‘Mijnbouw’-gebouw 
voorgoed gesloten worden in verband met afsto-
ting ervan door de TU Delft. De jaarvergadering 
zal dus één van de laatste mogelijkheden zijn 
om het monumentale gebouw en de bijzondere 
collecties van het MGM te bezoeken. Het 
gebouw is verkocht aan een ingenieursbureau, 
en zal - na een zeer grondige renovatie - in 2024 
in gebruik worden genomen als kantoor. Het 
gebruik van het pand zal hierdoor veranderen en 
daarmee vervalt ook de publieke functie en de 
vrije toegang tot het gebouw aan de Mijnbouw-
straat 120.

In de vorige Geo.brief (Geo.brief 2, 2021) is 
bij het door Michael van der Meer en Kees de 
Jong geschreven artikel ‘Nieuw gezicht voor 
Skull 21’ onvermeld gebleven dat een eerde-
re versie van deze tekst eind vorig jaar is 
geplaatst in GEA.

. agenda
Jaarvergadering KNGMG
27 mei 2021, 
Science Centre Delft

.personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
R.F. Aalpol

VERHUISBERICHT  
KNGMG-LEDEN
M.J. Sier

. kngmg

. aanvulling

Plaats 
Science Centre Delft
Mijnbouwstraat 120, 2628 RX, Delft

Programma:
11.00 – 12.00
• Jaarvergadering KNGMG

12.30 – 14.00
•  Bezoek Mineralogisch-Geologisch Museum
•  Bezoek Beijerinck-collectie en de Vening 

Meinesz-zaal
•  Bezoek expositie: ‘Skull 21’, over de res-

tauratie van de Delftse Triceratops

14.00 – 17.00
•  Symposium “Critical Minerals and Metals 

for New Energy” 
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Het Tremp-bekken in Noord-Oost Spanje, 
sinds 2018 deel van het Conca de Tremp 
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