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	 600 jaar / In	november	is	het	exact	600	jaar	geleden	dat	
Nederland	werd	getroffen	door	één	van	zijn	beroemdste	‘geo-
rampen’:	de	Sint-Elisabethsvloed.	Tijdens	deze	ramp	vielen	veel	
slachtoffers,	meerdere	dorpen	gingen	verloren,	en	werd	onder	
andere	de	Biesbosch	gevormd.	Oorzaak?	Slecht	onderhouden	
dijken,	bodemdaling	en	een	stormvloed.	Herdenkingsmomenten	
van	geo-rampen	zijn	een	uitgelezen	kans	om	het	belang	van	
aardwetenschappen	onder	het	grote	publiek	te	promoten	–	al	
moeten	we	niet	uit	het	oog	verliezen	dat	er	ontzettend	veel	
menselijk	leed	mee	gepaard	ging.

Het	KNGMG	organiseert,	samen	met	de	Rijksdienst	voor	het	
Culturele	Erfgoed	en	de	Nederlandse	Geologische	Vereniging,	
daarom	een	symposium	over	de	Sint-Elisabethsvloed	en	andere	
overstromingen	met	een	grote	impact,	getiteld:	‘Storm	Surges	
and	Drowned	Villages	Symposium’.	Tijdens	dit	symposium	
komt,	door	lezingen	van	aardwetenschappers	af	te	wisselen	
met	die	van	historici	en	archeologen,	naast	geologie	ook	de	
menselijke	kant	uitvoerig	aan	bod.	Meer	informatie	is	te	vinden	
in	de	eerste	aankondiging	van	het	symposium	verderop	in	deze	
Geo.brief;	houd	voor	verdere	ontwikkelingen	in	het	programma	
de	digitale	nieuwsbrieven	en	onze	website	in	de	gaten.

De	komende	maanden	gaat	de	Sint-Elisabethsvloed	waarschijn-
lijk	veel	media	aandacht	generen,	want	het	KNGMG	is	bepaald	
niet	de	enige	partij	die	het	jubileum	van	deze	ramp	oppakt	om	
iets	te	organiseren.	Achter	de	schermen	wordt	er	namelijk	
hard	gewerkt	door	een	bont	gezelschap	variërend	van	musea	
en	provinciale	overheden,	tot	aan	bedrijven	en	culturele	festi-
vals.	Het	Nederlandse	publiek	kan	zich	opmaken	om	een	jaar	
lang	getrakteerd	te	worden	op	een	uiterst	interessant	pro-
gramma.	Zo	worden	er	stadswandelingen	georganiseerd,	ten-
toonstellingen	ingericht,	(strip)boeken	uitgeven,	en	concerten	
gegeven.	Het	programma	is	al	in	mei	van	start	gegaan	en	wordt	
gepromoot	onder	de	naam	‘600	jaar	Elisabethsvloed’1.		Het	
KNGMG	is	hier	van	begin	af	aan	bij	betrokken,	wat	inhoudt	dat	
ons	symposium	breed	onder	de	aandacht	wordt	gebracht,	en	
dat	we	inhoudelijke	lijntjes	hebben	met	de	andere	activiteiten	
binnen	het	programma.	

Een	stukje	geschiedenis	van	het	vakgebied	dat	ik	u	niet	wil	ont-
houden	is	dat	de	wereldwijd	befaamde	Nederlandse	baggerin-
dustrie	zijn	wortels	heeft	in	de	nasleep	van	deze	ramp.	De	
abrupte	verandering	van	een	agrarisch	polderlandschap	naar	
een	zoetwater	getijdengebied	betekende	dat	de	lokale	bevolking	
een	andere	bron	van	inkomsten	moest	zoeken.	Door	de	omstan-

digheden	gedwongen	specialiseerden	zij	zich	in	het	uitgraven	
van	havens,	het	aanleggen	van	dijken,	en	het	bewerken	van	
de	nieuw	gevormde	grienden	–	zoetwater	kwelders	waar	voor-
namelijk	wilgen	goed	op	gedijen.	Deze	leverden	wilgentakken,	
die	als	zinkstukken	voor	dijkverstevigingen	werden	ingezet.	
Hedendaagse	wereldspelers	als	Boskalis	en	IHC	komen	dan	ook	
niet	voor	niets	uit	deze	regio.	Govert	van	Oord,	de	oprichter	van	
baggeraar	Van	Oord,	werkte	net	als	zijn	vader	jarenlang	als	
griendwerker	in	de	Biesbosch.

De	Sint-Elisabethsvloed	beschouw	ik	dan	ook	als	immaterieel	
erfgoed,	omdat	deze	overstroming	in	belangrijke	mate	bij	heeft	
gedragen	aan	de	natuurlijke	en	culturele	ontwikkeling	van	
Nederland.	Toch	willen	we	de	de	belangrijkste	les	nog	wel	eens	
vergeten:	de	grootste	overstromingsdreiging	komt	soms	niet	
vanuit	het	water	of	uit	het	dalende	achterland	–	maar	vanuit	
onszelf.	De	stormvloed	schijnt	600	jaar	geleden	niet	hevig	te	zijn	
geweest,	maar	door	interne	conflicten	en	lokale	economische	
achteruitgang	werden	de	dijken	in	het	gebied	nauwelijks	onder-
houden.	Dit	vormt	wat	mij	betreft	de	kernboodschap	van	600	
jaar	Elisabethsvloed:	zorg	dat	Nederland	vrij	van	overstromin-
gen	gevrijwaard	kan	blijven,	ook	als	het	economisch	langere	tijd	
tegenzit,	door	systematischer	te	zorgen	voor	waterverdedigings-
werken	die	het	natuurlijke	systeem	zelf	in	stand	kan	blijven	
houden	ook	wanneer	geld	voor	onderhoud	afwezig	is.	Want	
laten	we	onze	nazaten	vooral	niet	nog	meer	momenten	herden-
kingsmomenten	geven!	

Kay Koster

1 600jaarelisabethsvloed.nl
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De wereldwijd befaamde Nederlandse 
baggerindustrie heeft zijn wortels in de 
nasleep van de Sint-Elisabethsvloed
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   in de        Illgraben
Blik op de Illgraben, 
kijkend naar het zuiden, 
met de piek van de 
Illhorn (2712 m) nog 
zichtbaar op de foto.
Foto: Sphoo / Wikimedia

Puinstromen (debris flows) behoren tot de meest ernstige natuurlijke gevaren 
die de mens en zijn omgeving bedreigen. Jaarlijks vallen vele slachtoffers en 
wordt grote materiële schade door puinstromen aangericht. Voor zijn 
bachelorscriptie vergeleek Eise Nota bij de vakgroep Geohazards & Earth 
Observation (Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht), 
verschillende rekenkundige benaderingen die gebruikt (kunnen) worden om, 
op basis van geomorfometrische parameters, de stroomsnelheid van debris 
flows te bepalen. Met zijn scriptie won hij de Jelgersmaprijs van het KNGMG. 
De jury prijst “de professionele en kundige manier waarop hij een zeer 
technisch en complex onderwerp heeft doorgrond en beschreven. Chapeau!”

.jelgersmaprijs
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Debris flows komen voor in bergachtige gebie-
den. Het zijn snel bewegende massa’s sedi-
ment gemengd met lucht en water, die, als een 
helling instabiel wordt door bijvoorbeeld over-
matige regenval, smeltende sneeuw, een aard-
beving of een vulkanische uitbarsting, zich 
ongecontroleerd verspreiden over een berghel-
ling of zich bergafwaarts bewegen door 
bestaande geulen. De korrelgrootte van het 
materiaal is fijn tot zeer grof, van klei tot rots-
blokken met een diameter van enkele meters. 
Om debris flows beter te begrijpen, de gevaren 
ervan beter te voorzien en mogelijk preventie-
ve maatregelen te kunnen treffen, is meer ken-
nis van de meest bepalende parameters, waar-
onder stroomsnelheid, van groot belang.
Hoe is Eise Nota in de wereld van puinstromen 
terecht gekomen? “Ik was van kleins af aan al 
gefascineerd door planeten en de natuur en 
wilde daar altijd al boeken over lezen en docu-
mentaires over kijken. Die interesse is nooit 
weggegaan en de studie aardwetenschappen 
was dan ook een logische keuze. Toen ik bij het 
vak Aardobservatie van Tjalling de Haas en 
Wiebe Nijland over het onderzoek aan debris 
flows hoorde, en daar ook de mogelijkheid 
was om een scriptie te schrijven, heb ik mij 
onmiddellijk aangemeld. Ik kon de volgende 
dag aan de slag.”

 Werkgebied / De geul waaraan Nota 
onderzoek heeft gedaan is de Illgraben, een 
geul in het kanton Valais (Wallis), Zwitserland, 
die in een ruwweg zuid-noord richting, water 
en puin afvoert van de bergen ten zuiden van 
het Rhônedal naar de Rhône toe. In de buurt 
van het dorp Susten, iets stroomopwaarts van 
Sierre, mondt hij in de Rhône uit (zie figuur 
1). Daar, bij de uitmonding, heeft het Zwitser-
se federale instituut voor Bos, Sneeuw en 

Als oorzaak van de puinstromen 
in de Illgraben is de combinatie 
van neerslag en type materiaal 
op zich al desastreus genoeg.

Eise Nota met de oorkonde van de Jelgersmaprijs. Figuur 1. Locatie en stroomgebied van de Illgraben.

Landschapsonderzoek (WSL) een geautomati-
seerd observatie- en meetstation opgezet dat 
onder andere de snelheid van de langsrazende 
puinstromen registreert. Elders langs de geul, 
met name in het onderste gedeelte, maar ook 
hoog in het afwateringsgebied, heeft WSL een 
aantal meteorologische meetpunten geplaatst.
Om de schade in het gebied langs de geul te 
beperken zijn dammen gebouwd om het 
stroombed te stabiliseren, sediment te vangen 
en de afvoermogelijkheden te verbeteren. Tot 
hoog op de puinwaaier zijn deze ingrepen 
toegepast, zodat van actieve puinwaaier-
vorming nu geen sprake meer is.
Oorzaak van de puinstromen in de Illgraben 
zijn niet aardbevingen of vulkanische activiteit, 
de combinatie neerslag en type materiaal is op 
zich al desastreus genoeg. Het gesteente in het 
brongebied bestaat uit sedimenten van Trias 
ouderdom, kwartsieten met inschakelingen van 
dolomieten en schisten, en ook kalken. Vooral 
de dolomieten en schisten zijn vatbaar voor 

 erosie en leveren gemakkelijk het modderige 
matrixmateriaal voor de puinstromen, waarin 
de kwartsiet en kalk dan veelal de grotere rots-
blokken vormen (zie foto).

 Superelevatie / Vele studies hebben 
geprobeerd een empirisch verband te vinden 
tussen verschillende parameters die een puin-
stroom zouden kunnen karakteriseren, zoals 
piekafvoer, puinstroomvolume, gemiddelde 
snelheid, materiaaleigenschappen en supere-
levatie, ofwel het hoogteverschil van het 
oppervlak van een puinstroom in de binnen- 
en de buitenkant van een bocht. Oorzaak van 
dat hoogteverschil is de middelpuntvliedende 
kracht die de debris flow in de bochten van 
een geul ondervindt en die maakt dat het 
oppervlak van de bewegende massa enigszins 
‘schuin’ komt te staan. Op deze laatste para-
meter, en de mogelijkheid om daaruit stroom-
snelheid te bepalen, heeft Nota zich geconcen-
treerd. De relatie superelevatie versus snel-
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heid is gebaseerd op een semi-empirische 
methode, de ‘forced vortex approach’. Deze 
gaat ervan uit dat de puinstroom beweegt als 
een vast coherent lichaam, waarin alle deel-
tjes in de ‘vloeistof’ dezelfde hoeksnelheid 
hebben. Invoering van gemeten of geschatte 
parameters en constanten in de (empirisch) 
afgeleide formules levert een waarde voor de 
stroomsnelheid op.

 Drone data / Zelf heeft Nota de Illgraben 
niet bezocht. Na drie recente debris flows, op 
21 juni, 26 juli en 11 augustus 2019, verzamel-
den zijn begeleiders Tjalling de Haas en Wiebe 
Nijland met een drone gedetailleerde 3D-beel-
den van de Illgraben. Die data heeft Nota 

Puinstroom in de Illgraben. Bron: YouTube

onderzocht voor zijn onderzoek. De drone 
vliegt langs voorgeprogrammeerde lijnen en 
maakt daarbij sets van overlappende foto’s. Als 
geo-referentiepunt voor de drone data worden 
Ground Control Points (GCPs) gebruikt, vaste 
punten in de nabijheid van de geul, waarvan 
de 3D positie, coördinaten en hoogte boven 
zeeniveau, nauwkeurig zijn bepaald. Zo’n GCP 
kan bijvoorbeeld een haaientand op de weg 
zijn, of een groot vastliggend rotsblok (dat 
soms minder vast blijkt te liggen dan gedacht). 
Tjalling de Haas bouwde met de drone-fotoge-
gevens en de control point data in het foto-
grammetrische software pakket Agisoft voor 
elk van de drie puinstroomgebeurtenissen 
een ‘puntenwolk’ op, waarin elk punt X, Y, 

Z-coördinaten en spectrale identiteit heeft 
(‘kleur’ voor de visualisatie). De punten van de 
wolk werden gebruikt om een driehoeksnet-
werk (triangle mesh) te genereren, en daaruit 
kon een 3D Digital Elevation Model (DEM) van 
de geul worden afgeleid, met een zeer hoge 
nauwkeurigheid van 2,5 centimeter.
Met gespecialiseerde GIS software analyseerde 
Nota vervolgens de puntenwolken en DEMs. In 
de digitale modellen kon hij voor in totaal 141 
geulbochtdoorsnedes de voor de forced vortex 
methode benodigde geomorfometrische para-
meters opmeten en berekenen. Parameters 
zoals de vorm van een geulbocht, dat wil zeg-
gen de straal van de bocht en de vorm en 
oppervlakte van de doorsnede van de bocht 
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Figuur 2. Puinstroomgeul parameters. Gemeten 
en afgeleide/bepaalde geomorfometrische 
parameters in de forced vortex vergelijking. 
Stroom is naar de lezer toe. Beeld afgeleid uit 
een van de puntenwolken die gebruikt zijn in 
het onderzoek. Geulbreedte B = 13,3 m.
A:  oppervlakte van de geuldoorsnede
B:  geulbreedte
Δh:  superelevatie
β:  superelevatiehoek
H1:   hoogte van het puinstroomoppervlak 

in de binnenbocht
H2:   hoogte van het puinstroomoppervlak 

in de buitenbocht
Rc:  straal van de centrumlijn
P:  omtrek puinstroomdoorsnede

gebaseerde, debris flow snelheidsvergelijkin-
gen, en, direct daaruit volgend, het valideren 
van de geschiktheid van de forced vortex 
methode als zodanig in puinstroomsnelheids-
onderzoek. Ook is onderzocht of, en zo ja hoe, 
de vorm van de geuldoorsnede (asymmetrisch, 
rond, V-vormig of trapeziumvormig) effect kan 
hebben op de snelheidsberekeningen. Nota 
concludeert dat de door onderzoekers meest 
gebruikte formule voor snelheidsberekening 
met de forced vortex methode ook in zijn 
onderzoek het beste resultaat oplevert. Maar 
hij stelt ook een verbetering voor: uit de gege-
vens heeft hij een statistisch verband kunnen 
afleiden tussen de in sommige formules 
gebruikte zogenaamde debris 
 flow-correctiefactor en een aantal andere, 
meetbare, geulparameters. Die correctie factor 
kan dus verdwijnen! Een duidelijk, betrouw-
baar effect van geuldoorsnede op de snelheids-
berekeningen heeft hij niet kunnen aantonen. 

Daarvoor waren de data niet toereikend. Er 
lijkt een relatie te zijn – maar verder onder-
zoek is nodig. 

 Toekomst / Er is nog veel te leren over 
puinstromen, en dat een drone daarbij een 
belangrijk hulpmiddel is, is zeker. “Mijn 
onderzoek is, met uitzondering van de 
snelheidsmetingen aan de uitmonding van de 
Illgraben, volledig gebaseerd op GIS software. 
Er zijn zeker factoren te bedenken die ook 
invloed hebben op de puinstromen en die 
(nog niet) goed op afstand te meten zijn, 
denk aan bodemvochtigheid en -korrelgrootte. 
Maar dat de drone bepaalde veldmetingen 
kan vervangen, en die zelfs nauwkeuriger 
doet dan een mens in het veld, is duidelijk. 
Met name voor werk in moeilijk toegankelijk 
terrein is dat een enorme verbetering.” 
Natuurlijk zijn er nog andere grote vragen, 
zoals: hoe kunnen we grootte(verdeling) van 

vóór en na het passeren van de puinstroom, 
geulbreedte en -helling en de superelevatie, 
gemeten als het verschil in hoogte tussen 
moddersporen in binnen- en buitenbocht 
(zie figuur 2).
De verkregen parameterwaardes heeft Nota 
ingevoerd in een groot aantal, door eerdere 
auteurs voorgestelde, formules die de relatie 
tussen superelevatie en stroomsnelheid 
beschrijven. De daarmee berekende snelhe-
den vergeleek hij vervolgens met de feitelijke, 
door het meetstation aan de uitmonding van 
de geul voor de betreffende puinstroom gere-
gistreerde, waardes. Zo kon hij conclusies 
trekken over de toepasbaarheid en de nauw-
keurigheid van de verschillende mathemati-
sche benaderingen.

 Resultaten / Hoofddoel van het onder-
zoek was het toetsen en vergelijken van 
bestaande, op de forced vortex benadering 
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Op vrijdag 5 november organiseert het KNGMG samen met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) 
een Engelstalig symposium over de Sint-Elisabethsvloed en andere historische 
stormvloeden die de Nederlandse kust hebben geteisterd. De dag wordt geor-
ganiseerd binnen het overkoepelende programma ‘600 Jaar Elisabethsvloed’.

Ook de KNGMG Staringlezing, dit jaar gegeven door dr. Peter Vos, is onderdeel 
van het symposium dat op uitnodiging van de NGV plaatsvindt in het Museum 
Staal te Almen. Het symposium wordt gehouden in hybride vorm, dat wil zeg-
gen zowel op locatie als via een livestream te volgen.

Op zaterdag 6 november viert de NGV haar 75-jarig bestaan en organiseert 
op dezelfde lokatie verschillende lezingen in de ochtend en excursies in de 
middag. Voor KNGMG- en NGV-leden die beide dagen willen bijwonen is een 
arrangement met diner en hotelovernachting afgesproken met lokale horeca. 

Houd voor meer informatie onze website en de digitale nieuwsbrief in de gaten.

Voorlopig programma 5 november: 
*  Maarten Kleinhans, hoogleraar Biogeomorfologie van rivieren en estuaria, 

 Universiteit Utrecht
*  Jacqueline Hoevenberg, stadsarcheoloog gemeente Dordrecht
*  Harm Jan Pierik, fysisch geograaf Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
*  Yftinus van Popta, maritiem archeoloog Rijksuniversiteit Groningen
*  Hanneke van Asperen, kunsthistoricus rampen en natuurkrachten, 

 Radboud Universiteit
*  Björn Röbke, onderzoeker kustmorfologie Deltares 
*  KNGMG Staringlezing: Peter Vos, geoloog TNO en auteur ‘Atlas van 

 Nederland in het Holoceen’
* Afsluitende borrel

Voorlopig programma 6 november: 
*  Rob Comans, hoogleraar bodemchemie, Wageningen University & 

Research – Het leven van Winand Staring
*  Harm Smeenge, Landschapsecoloog/Historisch ecoloog, Van Hall 

 Larenstein – De Pleistocene Dinkelvallei en de stuwwal van Ootmarsum
* Staringfietsroute in de omgeving van Almen
* Bezoek Staringgroeve in Losser
* Afsluitende borrel

Stormvloeden en Verdronken Dorpen 
Symposium – met Staringlezing 
door dr. Peter Vos
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modder en puinbrokken, de samenstelling van 
het materiaal en het puinstroomvolume bij de 
berekeningen betrekken? Kunnen we eigenlijk 
wel de snelheid bij de uitmonding gebruiken 
als de puinstroomsnelheid waarmee we de met 
de formules berekende snelheid vergelijken? 
En: hoe kunnen we stroomgootresultaten 
opschalen naar de werkelijkheid? De uit labora-
toriumproeven afgeleide empirische formules 

scoorden in onderzoek niet hoog.
Wat dat laatste betreft: momenteel is Nota voor 
zijn MSc scriptie bezig met een vervolgstudie 
in de stroomgoot. Die heeft geen bochten, 
maar biedt wel mogelijkheden om bijvoorbeeld 
erosie door puinstromen te onderzoeken. 
Welke parameters zijn van belang? Snelheid, 
materiaal, waterverzadiging? En hoe zijn die 
aan elkaar te koppelen? “Wat ik het leukste 
aan mijn bachelor-onderzoek vond, was het 
puzzelen met de verzamelde dataset en 
onderzoeken of ik ergens verbanden kon 
vinden. Dat wil ik ook met de stroomgootdata 
doen. Kan ik de relaties tussen de verschillende 
parameters in een mathematisch model 
vangen? En de resultaten wil ik dan heel graag 
toetsen ‘in het veld’, bijvoorbeeld met gegevens 
van een drone vóór en na een puinstroom, 
mogelijk in de Illgraben, daar heeft de 
vakgroep al zoveel data van.”

Frédérique van Schijndel

Dat de drone bepaalde veldmetingen 
zelfs nauwkeuriger doet dan een 
mens in het veld, is duidelijk.



PhysMmax: Constraining the maximum magnitude in Groningen through physics-
based modelling
Hoofdaanvrager: Dr. Y. van Dinther, Universiteit Utrecht 
Het seismisch risico in het Groningen gasveld is voornamelijk bepaald door de maximale magnitude van 
aardbevingen (Mmax) die in het veld kunnen optreden. PhysMmax combineert drie state-of-the-art technie-
ken voor een betere fysische bepaling van Mmax, waarbij de complexe ondergrondse structuur en produc-
tiegeschiedenis van het veld in acht worden genomen.  

Deep, deeper, deepestNL; Imaging the Dutch crust and upper mantle using multi-
geo-observables (DICTUM)
Hoofdaanvrager: Dr. I.E.A.M. Fadel, Universiteit Twente 
De ambities voor het veilig gebruik van de Nederlandse ondergrond voor huidige en toekomstige investeringen, 
zoals de opkomende ultra-diepe geothermieprojecten, vereisen een goed inzicht in de omstandigheden in de 
aarde op deze dieptes. Wij stellen voor om een nieuw model voor de korst en bovenmantel van Nederland te 
ontwikkelen met een hoogwaardige resolutie wat kan dienen als een cruciale bron van informatie.

3D soil variability for realistic site response analysis for Groningen
Hoofdaanvrager: Dr. R. Ghose, Technische Universiteit Delft 
Seismische bodembewegingen worden sterk beïnvloed door de ruimtelijke verdeling en de mechanische 
eigenschappen van de lagen in de ondiepe ondergrond. De huidige informatie hierover in Groningen is echter 
onvolledig. Dit project zal, op basis van 3D seismische data, de 3D variaties van de ondiepe ondergrond in 
kaart brengen en daarmee een meer betrouwbare voorspelling van de bodembeweging opleveren. 

Quantitative constraints on pre-production reservoir stresses in Groningen
Hoofdaanvrager: Dr. R.M.A. Govers, Universiteit Utrecht
Dit onderzoek gaat de natuurlijke spanningen in het reservoirgesteente van Groningen schatten voordat de 
gasproductie startte. Kennis van deze spanningen helpt om de omslag te begrijpen van eerst dertig jaren 
pompen zonder aardbevingen, gevolgd door dertig jaar mét aardbevingen. Onze bevindingen kunnen 
belangrijk blijken voor de seismiciteit nadat de gasproductie is gestopt. 

Above and below: the behaviour of rocks directly above and below producing gas 
reservoirs
Hoofdaanvrager: Dr. S.J.T. Hangx, Universiteit Utrecht 
Winning van aardgas uit de diepe ondergrond leidt vaak tot bodemdaling en trillingen. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door inklinking van het gasreservoir, maar de gesteentelagen direct boven en onder een gasveld 
kunnen ook een rol spelen. Wij zullen de mechanismes verantwoordelijk voor de langzame deformatie van deze 
omringende gesteentelagen identificeren en kwantificeren, om risicovoorspellingen te verbeteren en uit te breiden.

LabQuakeAI - AI-driven prediction and monitoring of laboratory earthquakes from 
passive and active acoustic data
Hoofdaanvrager: Dr I. Pires de Vasconcelos, Universiteit Utrecht
Wij zullen aardbevingen nabootsen in het laboratorium en de eigenschappen van het breukmateriaal in detail 
observeren, alsook de ruis die uitgezonden wordt voordat een aardbeving gebeurt. We zullen een nieuwe 
methode ontwikkelen om door middel van kunstmatige intelligentie de computer te leren een aardbeving te 
voorspellen op basis van de waarschuwingssignalen die verborgen zijn in onze experimentele data.

Geological analysis of multi-scale faults in reservoir systems and implications for 
fault mechanical behaviour in the Groningen field
Hoofdaanvrager: Dr. E. Willingshofer, Universiteit Utrecht
Gasproductie uit het Groningen gasveld veroorzaakt aardbevingen die het resultaat zijn van de verschuiving van 
gesteentelagen langs oude breuken. Essentiële karakteristieken van deze breuken zijn onvoldoende bekend. 
We gaan deze bepalen door een innovatieve integratie van geologische observaties in de Groningse ondergrond 
met gedetailleerde analyses van analoge experimenten en vergelijkbare, ontsloten veldsituaties. 

Het DeepNL onderzoeksprogramma van 
NWO wordt uitgebreid met zeven nieuwe 
onderzoeksprojecten die kennis gaan 
ontwikkelen over de dynamiek van de diepe 
ondergrond onder invloed van menselijk 
ingrijpen. De toegekende projecten richten 
zich onder meer op het bepalen van de 
natuurlijke spanningen in de Nederlandse 
aardkorst, op de gesteentelagen direct boven 
en onder een gasveld, en op een betere 
inschatting van de maximale magnitude van 
aardbevingen in Groningen. 

De toekenningen horen bij de derde call binnen 
het programma en vormen een aanvulling op de 
elf reeds lopende DeepNL projecten. De nieuwe 
onderzoeksprojecten hebben de omvang van 
ongeveer één PhD of postdoc-positie met ieder 
een budget van maximaal 350 duizend euro. 
De toekenningen volgen op een onafhankelijke 
beoordeling door internationale experts van de 
in totaal veertien ingediende aanvragen.

Het onderzoeksprogramma DeepNL wil het 
fundamentele begrip verbeteren van de dynamiek 
van de diepe ondergrond onder invloed van 
menselijk ingrijpen. Zo richt DeepNL zich via een 
integrale aanpak op de effecten van gaswinning in 
Groningen – maar wil ook een kennisbasis 
ontwikkelen voor bijvoorbeeld geothermische 
energiewinning en ondergrondse CO2 en 
waterstofopslag, via inzicht in processen en de 
ontwikkeling van modellen en methodes. De 
toekenningen dragen bij aan de uitvoering van drie 
NWO-ambities: Nexus (verbinding van agenda’s, 
wetenschap en samenleving), mensen (perspectief 
bieden aan onderzoekers) en onderzoek 
(samenwerking voor excellentie en vernieuwing). 

. nwo

DeepNL: Groen licht 
voor zeven nieuwe 
projecten
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Het Hondsrug Unesco Global Geopark is 
groter dan de Hondsrug alleen. Het bestaat 
uit een stelsel van vijf evenwijdig lopende 
ruggen in het landschap, van elkaar 
gescheiden door beekdalen: het 
Hondsrugcomplex. Het Hondsruggebied 
strekt zich uit over een gebied waarin zes 
gemeenten liggen en ruim 240 duizend 
mensen wonen, van het Noorderplantsoen 

.geopark

De kracht van het 

Hondsruggebied

van Groningen in het noorden tot de 
vestingstad Coevorden en het Bargerveen 
onder Emmen aan de zuidkant. Naast de 
zandruggen maken ook de beekdalen van de 
Drentsche Aa en de Hunze deel uit van het 
gebied. Het Geopark heeft een lengte van 
zeventig kilometer en een gemiddelde 
breedte van twintig kilometer. Het hoogste 
punt – bij Emmen – ligt dertig meter boven 

het NAP. Aan de oostkant wordt de Hondsrug 
scherp begrensd door de Hunzevallei. 
Het Hondsruggebied kent een grote 
verscheidenheid aan landschappen, 
bewoningstypen en cultuurhistorische 
elementen. Bijzonder is dat deze 
verscheidenheid een unieke samenhang 
kent die bestaat uit drie kernwaarden, 
namelijk: 1) de ruggen en beekdalen, 

Met een oppervlak van bijna duizend kilometer verdeeld tussen de 
provincies Drenthe en Groningen vormt het Hondsrug Unesco Global 
Geopark het tot nu toe enige Nederlandse Geopark. In het tweede artikel 
in de serie over de verschillende Geopark initiatieven in ons land schrijft 
Wytse Sikkema, geoloog en landschapshistoricus, over de waarde en 
verscheidenheid van het Hondsruggebied.

Akkers in het 
Hondsruggebied.  

Foto: Alle Oldenbeuving



10

G
eo

.b
rie

f 5
 / 

20
21

gevormd in de ijstijden; 2) de daaraan gere-
lateerde archeologische rijkdom; 3) het cul-
tuurlandschap. Dit is de kracht van het 
Hondsruggebied!

 Door ijs gevormd / Eén blik op de 
hoogtekaart leert dat het Hondsruggebied 
bestaat uit een aantal kaarsrecht naast elkaar 
lopende ruggen, waarvan de Hondsrug de 
meest oostelijke en de meest prominente is. De 
Hondsrug zelf bestaat weer uit minstens twee 
ruggen die een verschillende samenstelling 
hebben. Vele geologen hebben zich het hoofd 
gebroken over hoe de Hondsrug zou zijn 
ontstaan. Lang werd aangenomen dat het een 
stuwwal zou zijn, maar deze theorie was niet 
langer houdbaar. Ook tektonische invloeden 

(breuken!) of de effecten van zoutdiapirisme 
konden niet hard worden gemaakt. 
Pas sinds de studie van Enno Bregman (2012) 
hebben we een samenvattende verklaring voor 
het ontstaan van het Hondsrugcomplex, waarbij 
de samenstelling van de zwerfstenenassociaties 
een grote rol heeft gespeeld. Bregman kwam tot 
de conclusie dat we de Hondsrug moeten 
interpreteren als een aantal megaflutes 
gevormd door een snelle ijsstroom. 

 Saale-ijstijd / Deze zogenaamde megaf-
lutes zijn aan het eind van de Saale-ijstijd ont-
staan, zo’n 150 duizend jaar geleden. Binnen 
het stagnerende landijs ontstond een ijsstroom 
die vanuit het Noordzeegebied over het huidige 
Drenthe en Groningen heen schoof. Deze 
snelle ijsstroom kwam op gang doordat het ijs 
in het Munsterbekken al gedeeltelijk gesmolten 
was en ging drijven in een meer van 
smeltwater. Daardoor viel de tegendruk weg en 
kwam de stroom op gang. De druk van het ijs 
en de kracht van het smeltwater hebben een 
patroon van evenwijdig lopende ruggen en 
laagtes in het landschap achtergelaten. In deze 
laagtes ontstonden later de beekdalen, zoals 
die van de Hunze en Drentsche Aa. Nergens 
anders in Europa kennen we een soortgelijk 
systeem van ruggen en dalen uit de ijstijden 
dat zo goed bewaard en zichtbaar is gebleven. 
Uit arctisch Canada zijn wel enkele vergelijkba-
re complexen van megaflutes bekend, onder 
meer de Dubawnt Icestream. 
Doordat het landijs tijdens de Weichselien-
ijstijd Nederland niet bereikte, is de Hondsrug 
goed bewaard gebleven als Saale-ijstijd 
fenomeen. Wel is er in de jongste ijstijd nog 
een dik pakket dekzand afgezet en ontstonden 
er pingo’s en droogdalen langs de oostflank 
van het complex. Na het Weichselglaciaal werd 
het Hondsruglandschap ook sterk door de 
mens beïnvloed. Vooral de zandverstuivingen 
en uitblazingskommen, vaak het gevolg van 
overexploitatie van het land, hebben een 
stempel op het landschap gedrukt. 

Onze voorouders / De bewoning en 
ontwikkeling van het gebied is rechtstreeks 
terug te voeren op dit ijstijdenlandschap van 

ruggen en dalen. Na de laatste ijstijd, ongeveer 
tienduizend jaar geleden, trokken er eerst 
jagers en verzamelaars door het gebied. In 
de beekdalen en bossen, die de streek toen 
bedekten, was er voedsel in overvloed zoals 
wild, vissen en eetbare planten. Vanaf circa 
3400 voor Christus vestigden zich de eerste 
landbouwers op de hogere zandgronden, 
die ons hun stenen grafmonumenten, de 
hunebedden, hebben nagelaten. Van latere 
bewoners zijn honderden grafheuvels bewaard 
gebleven, prehistorische akkercomplexen – 
zogenaamde celtic fields – en stelsels van 
karrensporen die oude wegen aangeven. 
Vrijwel zeker liep duizenden jaren lang een 
doorgaande prehistorische route over de 
Hondsrug zelf. Er zijn wereldwijd weinig 
gebieden die zo’n enorme dichtheid kennen 
aan zichtbare prehistorische sporen (zie figuur).
Het huidige cultuurlandschap vormt de  
derde kernwaarde in het Hondsruggebied. 
Het is in de loop van duizenden jaren door 
mensenhanden gevormd maar steeds 
herleidbaar naar de ruggen- en dalenstructuur 
uit de ijstijden. Van west naar oost zie je steeds 
een landschappelijke overgang van hoog naar 
laag. De huidige esdorpen op de flanken van de 
ruggen zijn ontstaan in de Middeleeuwen toen 
bewoners zich met hun akkergronden – essen – 
blijvend vestigden op de hogere zandgronden 
langs een beekdal.

Wytse Sikkema

Website: www.dehondsrug.nl

Literatuur:
E.P.H. Bregman, F.W.H. Smit, 2012. Genesis of the 
Hondsrug, a Saalian megaflute, Drenthe, The 
Netherlands, Province of Drenthe, Utrecht University, 
p126.

Weinig gebieden in de wereld kennen zo’n enorme 
dichtheid aan zichtbare prehistorische sporen als 
het Hondsrug Unesco Global Geopark. 
Illustratie: Arjen Snijder Design

Honderden grafheuvels, prehistorische 
akkercomplexen en stelsels van 
karrensporen zijn bewaard gebleven
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 Saint Pierre Aigle & Faverolles /	Het	Lutetien	in	het	
Bekken	van	Parijs	levert	een	hele	reeks	voor	de	bouw	en	
beeldhouwers	bruikbare	kalkstenen,	zoals	Saint	Leu	
d’Esserant,	Saint	Pierre	Aigle,	Saint	Vaast,	Billy,	Saint	Maximin,	
Faverolles,	Montanier,	Noyant	en	Courville.	Saint	Pierre	Aigle	
is	afkomstig	van	het	gelijknamige	plaatsje	in	het	Département	
de	l’Aisne,	ongeveer	tien	kilometer	ten	zuidwesten	van	Saisson;	
de	amper	te	onderscheiden	Faverolles	van	een	locatie	nog	iets	
verder	naar	het	zuiden.	Het	zijn	wit	tot	crèmige,	fijnkorrelige	
micritische	kalkstenen,	vaak	met	afdrukken	van	mollusken;	
deze	variant	wordt	coquillé	genoemd.

De	groeve	in	Saint	Pierre	Aigle	opende	in	1850,	toen	men	
steen	nodig	had	voor	de	restauratie	van	het	tussen	Saint	
Pierre	Aigle	en	Compiègne	gelegen	kasteel	van	Pierrefonds.	
Aftrek	voor	hetzelfde	doel	vond	de	steen	ook	in	Parijs	en	
omgeving,	niet	in	de	laatste	plaats	vanwege	de	goede	
gelijkenis	met	de	lokale	Lutetien	kalkstenen	die	daar	in	het	
verleden	zijn	gebruikt.	Zo	is	Saint	Pierre	Aigle	toegepast	bij	
de	restauraties	van	de	Notre	Dame	en	het	Panthéon	in	Parijs,	
de	kathedraal	van	Châtres	en	de	orangerie	van	het	kasteel	van	
Versailles.	In	Nederland	zijn	Saint	Pierre	Aigle	en	Faverolles	
met	name	stenen	van	de	naoorlogse	wederopbouw	in	de	jaren	
vijftig,	vaak	toegepast	als	vervanging	van	Ledesteen.	In	het	
bijzonder	in	Zeeland	zijn	ze	veelvuldig	gebruikt.	

De	Provinciale	Zeeuwsche	Courant	van	5	mei	1950	beschrijft	
een	bezoek	aan	de	groeve:	‘...	ligt	Saissons	te	pronken	in	het	
Aisnedal,	een	bekoorlijk	stadje,	dat	het	middelpunt	vormt	van	

de	steenhandel.	Richt	men	de	schreden	naar	‘t	Zuiden,	dan	
stapt	men	spoedig	het	dorpje	St.	Pierre	Aigle	binnen,	waar	
een	welgedane	burgemeester	zich	niet	alleen	als	een	hoffelijk	
man,	maar	ook	als	de	eigenaar	van	de	plaatselijke	steengroeve	
ontpopt.	Nu	moet	men	daarvan	niet	al	te	hoge	verwachtingen	
hebben!	Het	is	maar	een	simpel	bedrijfje,	waarin	slechts	
enkele	arbeiders	met	een	pikhouweel	werken.	De	jaarproduc-
tie	bedraagt	...	200	m3.’	Om	te	vervolgen:	‘Toch	voldeed	deze	
steen	nog	niet	voor	de	volle	honderd	procent	en	daarom	werd	
de	speurtocht	voortgezet.	Lang	zoeken	was	overbodig:	het	
materiaal,	dat	in	de	groeve	van	Faverolles	wordt	losgehakt,	
bleek	aan	alle	eisen	te	voldoen.	Met	de	ontginning	is	hier	nog	
maar	kort	geleden	een	begin	gemaakt	en	de	jaarproductie	
komt	dan	ook	nog	niet	boven	de	zestig	m3.	Deze	wordt	geheel	
bestemd	voor	het	stadhuis	te	Middelburg,	waarvoor	nog	onge-
veer	250	m3	nodig	is.’	

De	steen	werd	in	Middelburg	niet	alleen	gebruikt	voor	de	
restauratie	van	het	stadhuis,	maar	ook	voor	de	nieuwe	
vleugels.	Hoewel	beide	stenen	op	het	oog	misschien	een	zachte	
en	daarmee	niet	al	te	duurzame	indruk	maken,	houden	ze	
zich	in	de	regel	prima	in	ons	klimaat.	Het	groevetje	in	
Faverolles	was	geen	lang	leven	beschoren,	Saint	Pierre	Aigle	is	
nog	steeds	leverbaar.	Momenteel	wordt	Saint	Pierre	Aigle	
toegepast	bij	de	restauratie	van	de	Domtoren	in	Utrecht,	net	
als	eerder	in	Zeeland	als	vervanging	voor	Ledesteen.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Zuilenrij van het stadhuis in Middelburg.Vloertegel in de abdij van Middelburg.
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 ongeveer 12°17’07” Noord en 68°21’07” West / Sinds de staatsher-
vorming in oktober 2010 zijn de eilanden Curaçao en Sint Maarten autonome staten 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden, elk met een eigen nationale regering, en 
vormen de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen ‘Caribisch Neder-
land’. Elk van deze drie ‘BES eilanden’ heeft de formele status van bijzondere 
gemeente binnen het Koninkrijk, en wordt bestuurd door een eilandraad en de 
Nederlandse Rijksoverheid.

In het noordwestelijk deel van het eiland Bonaire (oppervlak 288 vierkante 
kilometer) ligt het in 1968 opgerichte Washington Slagbaai National Park, met een 
oppervlak van 56 vierkante kilometer en een kustlijn van ongeveer 15 kilometer. 
Aan de kust gaat dit park over in het Bonaire National Marine Park (oppervlak 27 
vierkante kilometer), dat de zee rondom Bonaire beschermt tot een diepte van 75 
meter. Beide parken worden beheerd door de Stichting Nationale Parken Bonaire 
(STINAPA Bonaire), een organisatie die zorg draagt voor het natuurlijke, culturele 
en historische erfgoed van Bonaire.

De geologie van Bonaire reflecteert de ligging van dit eiland in het tektonisch zeer 
actieve Caribisch gebied. De kern van het eiland bestaat uit vulkanieten van de vijf 
kilometer dikke Washikemba Formatie van (Boven) Krijt ouderdom, en dunne mergels 
en zandige kalkstenen van de Rincon Formatie (Campanien - Maastrichtien ouderdom). 
Deze gesteenten worden beschouwd als behorende tot een proto-Caribische 
vulkanische eilandenboog, die later werd gedeformeerd door grootschalige strike-slip 
bewegingen in een brede deformatiezone langs de noordrand van Zuid-Amerika.

Hoekdiscordant op deze Krijt-eenheden liggen Tertiaire afzettingen, voornamelijk 
kalken en klastische sedimenten van Paleoceen tot Mio-Pliocene ouderdom, waarbij 
platform kalken de jongere eenheden domineren. Na scheefstelling en lokale erosie 
werden deze gesteenten bedekt door koraalriffen van Pleistocene en Holocene 
ouderdom, de zogenoemde ‘Higher’, ‘Middle’ en ‘Lower’ Terraces. Deze opgeheven 
randriffen getuigen van een complex samenspel van twee dominante factoren 
gedurende de Kwartaire ontwikkeling van het eiland: geleidelijke tektonische 
opheffing en relatief snelle eustatische zeespiegelveranderingen. Transgressies 
resulteerden in progradatie en aggradatie van koraalbanken, terwijl regressies 
leidden tot erosie en (intraformationele) discordanties.

Bijgaande foto uit 2011 toont een deel van de noordkust van Bonaire in het 
Washington Slagbaai National Park. De Boca Chikitu zee-inham, zichtbaar als een 
donkere band op de foto, doorsnijdt vanaf zee (rechts) het uitgestrekte ‘Lower Terrace’. 
Dit koraalrif werd gevormd tijdens het laatste interglaciaal voor het Holoceen (circa 
125 duizend jaar geleden) toen de zeespiegel zes tot negen meter hoger was dan nu. 
Verspreid over het gedeeltelijk met (koraal)zand bedekte terras, dat hier op een hoogte 
van ongeveer tien meter boven zeeniveau ligt, liggen uitverweerde koraalstruiken en 
-blokken. Restanten van de ‘Middle’ en ‘Higher’ Terraces vormen de markante platte 
heuvels van Seroe Grandi op de achtergrond (hoogste punt 58 meter). Linksachter op 
de foto, in het binnenland van het nationale park, zijn vulkanische gesteenten van de 
Washikemba Formatie ontsloten, met onder meer basaltische kussenlavas. 

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



Elke zondagochtend bij het radioprogramma 
‘Vroege Vogels’ is er het item ‘Fenolijn’. Hier 
worden door luisteraars berichten ingespro-
ken over natuurwaarnemingen die betrek-
king hebben op eerstelingen en laatstelingen.  
Dit zijn eerste of laatste waarnemingen van 
een bloeiend plantje of het spotten van de 
laatste vertrekkende of terugkerende trekvo-
gel. Nu vertrekt er in essentie niets van de col-
lectie gesteenten van de diepe ondergrond uit 
het kernhuis, maar we ontvangen nog steeds 
wel eens een eersteling!

Naaldwijk-GT-1

In de serie Schatten van het Kernhuis schrijven 
auteurs voor Geo.brief over de aardwetenschappelijke 
pareltjes die bewaard worden in het kernhuis van de 
Geologische Dienst Nederland in Zeist. In deze zesde 
aflevering van de serie introduceert Harmen Mijnlieff een 
eersteling in het kernhuis: de eerste boorkern afkomstig 
van een geothermische exploratieboring.

Ik wil een interessante eersteling voor het voet-
licht brengen: de eerste kern uit een geother-
mieput,  namelijk de kern uit de geothermie 
exploratieboring Naaldwijk-GT-1 (NLW-GT-1)!
De kern is genomen in het beoogde doel-
reservoir van deze geothermische exploratie-
boring: de zandstenen van de Onder Bont-
zandsteen Sub-Groep. Deze exploratieboring, 
uitgevoerd door de firma Trias Westland, 
is gezet in de hoop poreuze en permeabele 
 Trias-zandstenen te vinden op een diepte 
rond de vier kilometer met een temperatuur 

van 130 tot 140° Celsius. Op voorhand was 
bekend dat de kans op het aantreffen van vol-
doende hoge matrixpermeabiliteit zeer laag 
was. Desondanks is de boring doorgezet van-
wege het ontsluiten van een enorm potenti-
eel aan aardwarmte ingeval van succes. Het 
back-up scenario was een afwerking van het 
boorgat in het ondieper gelegen Delft Zand-
steen reservoir.  

 Vijftig tinten grijs / Er is uitgebreide 
data-acquisitie gepleegd in deze put, waaron-
der een uitgebreide log suite en een dertig 
meter lange kern. Petrofysische analyse van de 
logs, gekalibreerd met de kernplugmetingen, 
hebben uitgewezen dat zowel matrixporositeit 
als permeabiliteit heel erg laag zijn en geheel 
niet geschikt voor geothermische ontwikke-
ling. 
Op de afbeeldingen zijn enkele meters ‘resin 
slab’ van de kern te zien. Het kleurenpalet 
van de gesteenten in de kern bestaat uit meer 
dan vijftig tinten grijs. De gelaagdheid staat 
stijl ten opzichte van de as van de kern, dit is 
de ‘apparent dip’ van de lagen ten gevolge 
van het sterk ge-inclineerde boortraject, circa 
veertig graden. Rekening houdend met die 
apparent dip zijn er intervallen met horizon-
tale laminatie, low angle en gewone scheve 
gelaagdheid te herkennen. De dominante 
lithologie is zandsteen met zo nu en dan een 
laagje of interval silt- tot kleisteen. Intraklas-
ten van klei tot siltsteen, zeer variabel in 
grootte, zijn op verschillende plekken te zien. 
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Naast de sedimentologische fenomenen zijn 
ook fractures en breuken te zien. Een deel van 
die breuken is evident het gevolg van het ker-
nen en van de behandeling van de kern, maar 
ook zijn er een heel aantal natuurlijke breuk-
jes te zien. Waarschijnlijk is een deel van de 
kern in een breukzone genomen gezien de 
grote hoeveelheid fractures die er voor zorgt 
dat de kern in brokken uiteenvalt. 

 Publieke domein / De kern is meteen 
in het publieke domein gekomen en beschik-
baar voor studie. Het doet me genoegen dat 

Resins slabs van de kern uit de geothermische exploratieboring NLW-GT-1. Bron: NLOG.nl

De kern is meteen in het 
publieke domein gekomen 
en beschikbaar voor studie 

een frac in een plug. De combinatie van al deze 
detailstudies brengt ons verder qua kennis en 
kunde en daarmee ook de ontwikkeling van 
geothermie in de wat meer kritische fracture 
& fault geothermische play.

Nu maar hopen dat deze eersteling niet 
 meteen een laatsteling is.

Harmen Mijnlieff 

> Boersma et al. (2021). The impact of natural 
fractures on heat extraction from tight Triassic 
sandstones in the West Netherlands Basin: a case 
study combining well, seismic and numerical data. 
Netherlands Journal of Geosciences, 100, E6.
doi.org/10.1017/njg.2020.21

deze eerste geothermiekern al onderdeel is 
van een aantal studies. Ik heb Rick Donselaar 
(TU Delft) met zijn studenten de kern al zien 
beschrijven. Quinten Boersma en collega’s 
hebben een uitgebreide breukanalyse op de 
kern gedaan, en die ingepast in een structu-
reel geologische evaluatie van de doellocatie 
en een evaluatie van het potentieel van de 
geothermische fracture- en breukplay van 
de Trias. Zie ook zijn mooie artikel in het 
Netherlands Journal of Geosciences (NJG). 
Recent is de kern uitgebreid bemonsterd door 
Jan ter Heege (TNO) en collega’s. Enkele tien-
tallen plugs zijn genomen voor gesteente-
mechanische laboratoriummetingen. Ik heb 
een sneak pre-view mogen zien van een plug 
die aan allerlei deformatieproeven was bloot-
gesteld en daarna in een MRI-scanner was 
geanalyseerd. Fantastische 3D-beelden van 
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Wat voor gegevens? / Het Groningen gasveld, ontdekt in 
1959,  produceert sinds 1963 uit de Rotliegend  zandsteenlaag van 
Onder-Perm ouderdom. Het reservoir is 50 – 225 meter dik en heeft 
uitstekende eigenschappen voor porositeit en permeabiliteit. Het 
originele gasvolume in het reservoir is geschat op 2,8 TCM (triljoen 
kubieke meter). In samenwerking met de aan de Universiteit Utrecht 
gelieerde ‘European Plate Observing  System – Netherlands’ 
(EPOS-NL) heeft de NAM het reservoirmodel van het gasveld eind 
2020 beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Dat wil  zeggen: 
voor gebruikers die over een licentie van het modelleringsprogramma 
Petrel  (versie 2018) beschikken.

Waarvoor? / Sinds de geïnduceerde aardbevingen die schade 
aan Groningse huizen veroorzaken staat het Groningen gasveld 
steeds meer in de belangstelling. Dat de gaswinning aard bevingen 
zou kunnen veroorzaken was al bekend begin jaren negentig. Met 
het beschikbaar maken van de dataset kan beter inzicht worden 
gekregen tussen verschillende lagen, breukvoorkomens en de varia-
tie in reservoirkarakteristieken die van invloed zijn op het gedrag van 
het reservoir bij de productie van het gas. EPOS-NL vraagt om door 
te geven als het model wordt gebruikt, maar er is geen verplichting.

Statisch reservoirmodel Groningen 
gasveld in Petrel met breuken en 
boringen en seismiek. 
Bron: NAM / EPOS-NL

.o
pe
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Welke data is beschikbaar? / De dataset kan eenvoudig wor-
den gedownload in Petrel format en bevat onder andere porositeit en 
permeabiliteit gemodelleerde gegevens, 6000 wireline logs (van 371 
boringen), de prestack-depth gemigreerde seismiek, geïnterpreteer-
de seismische lagen en meer dan zeshonderd breuken. De gridblok-
ken van het statische model zijn 100x100 meter waarbij het reservoir 
in 175 intervallen is opgedeeld. In totaal is de dataset 5,6 GB groot.
Het is ook mogelijk om data in Rescue en Eclipse format te down-
loaden voor gebruik in open access software. Deze dataset bestaat 
uit de geëxporteerde grids met reservoirkarakteristieken van het 
Petrel model. Boorgegevens, geïnterpreteerde seismische lagen en 
seismiek  data kunnen worden toegevoegd via NLOG en DINOloket.

Extra informatie / De door de NAM verzamelde dataset van 
 geïnduceerde aardbevingen is eerder dit jaar overgedragen aan het 
ORFEUS Datacenter (KNMI) en zal via het EPOS-NL platform 
beschikbaar worden gemaakt. Deze dataset is ongeveer 60 TB 
groot en zal uiteindelijk in het reservoirmodel ingeladen kunnen 
worden. Hiermee wordt het mogelijk om de relatie tussen het model 
en de aardbevingen in het gebied beter te analyseren. 

Wenche Asyee

   Statisch reservoirmodel Groningen gasveld. De NAM heeft in samenwerking met 
de Universiteit van Utrecht (EPOS-NL) het statische geologische model van het Groningen 
gasveld van 2018 beschikbaar gesteld.
public.yoda.uu.nl/geo/UU01/1QH0MW.html



Tussen Edingen in Henegouwen en Herne in 
Vlaams-Brabant is de overgang van Wallonië 
naar Vlaanderen grillig in ruimte én in tijd. 
Slingerend langs waterlopen en akkers loopt 
een denkbeeldige stippellijn die twee talen 
scheidt. De taalgrens werd hier begin jaren 
zestig voor het laatst verlegd. Dorpen met 
Nederlandstalige meerderheden werden 
zoveel mogelijk naar de noordkant gescho-

. ontsluiting

ven, die met Franstalige meerderheden ver-
huisden definitief in omgekeerde richting. 
Daarbij werden de cijfers van kort na de oor-
log gebruikt. Vlaamse gemeenten zagen 
gezien de snelle terreinwinst van het Frans 
niets in een nieuwe talentelling.

 Romaans en Germaans / Het dorp 
Saint-Pierre, vanaf de Franse Tijd deel van 

Het is natuurlijk prachtig, die Pleistocene dekzanden in Drenthe en de schier 
oneindige collectie boorkernen in het kernhuis. Maar aardwetenschappers 
kennen ook de lokroep om de oude stenen van de wereld een keer in 
levende lijve te zien, voelen of proeven. Gelukkig zijn dure vliegtickets naar 
Canada niet nodig om afzettingen uit het vroegste Ordovicium gade te slaan. 
Deze zijn open en bloot zichtbaar op Vlaamse bodem, schrijft Sytze van 
Heteren.

De Formatie van 
Chevlipon, het vroegste 
Ordovicium. 
Het overhangend 
gesteente is ideaal voor 
een kampvuur.

achtereenvolgens Jemappes en Hainaut, werd 
een kleine vijftig jaar geleden voorgoed Sint-
Pieters-Kapelle. Tweetaligheid is er nergens 
ver weg. Aan een druk kruispunt buiten het 
centrum staan twee monumenten. Hier 
maakte een terugtrekkende SS-eenheid op 3 
september 1944 rond café De Patriot een eind 
aan een drukbezocht bevrijdingsfeest. Vier 
martyrs de la résistance, bewakers van krijgs-

    De sokkel van
Vlaanderen ontsloten
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Eenmaal in de kuil tussen de 
bomen is het net alsof oeroud 
sediment omhoog wordt geperst. 

gevangenen, zijn ook martelaren van den 
weerstand. Toevallige burgerslachtoffers Léon 
Pauporte en Auguste Peremans staan samen 
met 21 anderen gebeiteld in hardsteen. Ook 
rond de Sint-Pieterskerk, een paar kilometer 
verderop in de dorpskern, komen talen en 
culturen zij aan zij voor. De kerk zelf vormt 
een passend decor. De Romaanse natuurste-
nen toren uit de dertiende eeuw is gekoppeld 
aan een Gotisch bakstenen schip en koor uit 
de achttiende eeuw. Naar de rand van het 
dorp wisselen traditionele fermettes en kubis-
tische woonsten elkaar af. Ook daar geen 
scherpe grens.

 Verborgen groeve / Voorbij de laatste 
bebouwing opent zich een golvend Kenozo-
isch leemlandschap. Op weg naar de Mark, 
een zijrivier van de Dender, maken Frans en 
Nederlands plaats voor stilte. Ongeveer twee 
kilometer verder, net ten oosten van dit zijri-
viertje van de Dender, bevindt zich in het 
Konijnenbos een oude, verlaten steengroeve. 
De Franse naam voor deze plek, Garenne, ver-
wijst naar een tweede oorspronkelijk landge-
bruik. Hier werden eeuwen geleden konijnen 
gehouden voor hun vlees en bont. Het modde-

rige wandelpad op de naastliggende akker 
doet niet vermoeden dat je het gesteente al 
bijna kunt aanraken. Diepe voetafdrukken 
van nieuwsgierige wandelaars wijzen de weg 
naar het bos dat bij nader inzien een kuil 
camoufleert. De moeilijk te vinden toegang 
naar beneden is steil en glibberig.
Eenmaal in de kuil tussen de bomen is het 
net alsof oeroud sediment omhoog wordt 
geperst. Oog in oog met het Massief van Bra-
bant zie je lagen die verticaal lijken te staan. 
Een asymmetrische syncline waarin mica’s 
zijn opgelijnd, geeft op deze plek een deel 
van zijn geheimen prijs. Groene distale tur-
bidieten en kwartsitische zandsteen geken-
merkt door convolute deformatiestructuren 
wisselen elkaar af: de Formatie van Chevli-
pont. Hier, duizenden kilometers en een 

Ook de kerkmuren van de Sint-Petrus-en-
Pauluskerk in Herne zijn opgetrokken van 
stenen die miljoenen jaren omspannen.
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naderhand gevormde oceaan verwijderd van 
haar golden spike in Newfoundland in Cana-
da, is het Tremadocien zichtbaar op Vlaamse 
bodem. Dendroïde graptolieten en acritar-
chen wijzen met zekerheid op dit vroegste 
Ordovicium, 485 tot 478 miljoen jaar terug 
in de tijd.

 Grensoverschrijdend massief / 
Vooral de groene leisteen ziet er bekend uit. 
Die is ruw uit de groeve, als breuksteen, 
gebruikt bij de bouw van de kerktoren in 
Sint-Pieters-Kapelle. De kwartsitische zand-
steen vind je daar ook, net als kalksteen en 
ijzerzandsteen van elders in de regio. Geen 
wonder dat deze combinatie is gebruikt: 

Het Massief van Brabant trekt zich 
onder- en bovengronds niets aan 
van veranderende administratieve 
scheidingslijnen.

Links: Tweetalige toegangsweg richting de groeve.  
Midden: Golvend Kenozoïsch leemlandschap met 
zicht op de Sint-Nicolaaskerk van Edingen.  
Rechts: Een blok leisteen in de torenmuur in Sint-
Pieters-Kapelle.

grijs- en bruintinten accentueren de opval-
lende kleur en schittering van het Tremado-
cien. Sint-Pieters-Kapelle is trouwens lang 
niet de enige plek waar dit Vlaamse Ordovici-
um is terechtgekomen. Je ziet het terug in de 
oudste gebouwen van de streek. In de kerk-
muren van Edingen en Herne mengt de stok-
oude leisteen zich met in Quenast gewonnen 
porfier uit het Siluur, Doornikse kalksteen 
uit het Carboon en ijzerzandsteen uit het 
Eoceen. Binnen enkele vierkante meters 
maak je sprongen van miljoenen jaren.
Het Massief van Brabant trekt zich onder- en 
bovengronds niets aan van veranderende 
administratieve scheidingslijnen. Het heeft 
zich juist weerbarstig stabiel getoond. Erosie 
kreeg nooit de overhand, en deklagen wer-
den in de streek rond de taalgrens nergens 
zo dik dat de sokkel voor eeuwig uit het 
zicht raakte. Terwijl ze dwars op de taal-
grens door het Paleozoïcum stromen, wor-
den Dendre, Marcq en Senne onmerkbaar 
Dender, Mark en Zenne. In de Zenne, die 
Brussel zijn naam gaf, kabbel je van Siluur 
in Steenkerque via Ordovicium rond Quenast 
naar Cambrium tussen Tubize en Buizingen. 
Langs de hogesnelheidslijn tussen Brussel en 

Parijs ligt met 521 tot 514 miljoen jaar het 
alleroudste stukje oppervlakkig Vlaanderen: 
versteende troebelingsstromen van toen taal 
nog niet bestond.

Sytze van Heteren

Meer info:
> Debacker, T. (1999). Folds trending at various 
angles to the transport direction in the Marcq area, 
Brabant Massif, Belgium. Geologica Belgica, 2, 159-
172.
> Herbosch, A., Debacker, T.N. (2018). A new 
geological map of the outcrop areas of the Brabant 
Massif (Belgium). Geologica Belgica, 21/1-2, 41-58.
> Piessens, K., De Vos, W., Herbosch, A., 
Debacker, T., Verniers, J. (2004). Lithostratigraphy 
and geological structure of the Cambrian rocks at 
Halle-Lembeek (Zenne Valley, Belgium). Geological 
Survey of Belgium Professional Paper, 300, 1-142.
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Links: Opnames in de 
oude collegezaal met 
prof. Koen Weber.  
Midden: Opnames in 
de entree van het 
MGM met Michael van 
der Meer. 
Rechts: Opnames in 
het MGM met Duco 
Drenth.
Foto’s: Lucia van Geuns

Het KNGMG en de opleiding ‘Applied Earth 
Sciences’ van de TU Delft hebben in het voor-
jaar de koppen bij elkaar gestoken om de rijke 
geschiedenis van het gebouw Mijnbouwstraat 
120 in het zonnetje te zetten, nu het nog kòn. 
De nieuwe bewoner van het gebouw – ingeni-
eursbureau Royal HaskoningDHV – zal het 
gedurende een periode van twee jaar grondig 
gaan renoveren om aan de huidige eisen van 
een kantoorgebouw, met zo’n 700 tot 800 
beoogde werkplekken, te voldoen. We hebben 
de kans gegrepen om nog één keer vrijuit met 
een camera door het gebouw te zwerven voor 
een 25 minuten durende documentaire. Het 
KNGMG is per slot van rekening ‘geboren’ in 
Delft en de TU Delft heeft er een kleine hon-
derd jaar aardwetenschappelijk onderwijs 
verzorgd. Dat vraagt om vastlegging van de 
geschiedenis, zijn bewoners, en de bijhorende 
verhalen over het gebouw. 

Oorsprong / De TU Delft opleiding ‘Applied 
Earth Sciences’, onderdeel van de faculteit 
Civil Engineering and Geosciences (CITG), vond 

.historisch

   THE MAKING OF 
‘Mijnbouwstraat 120’

Voor vele aardweten-
schappers is het een tastbaar 
onderdeel van hun eigen 
verleden: het gebouw aan de 
Mijnbouwstraat 120 in Delft. 
Ruim honderd jaar lang werd 
in dit monumentale pand 
aardwetenschappelijk 
onderwijs verzorgd. Met een 
nieuwe eigenaar van het 
gebouw en een aanstaande 
renovatie in het vooruitzicht is 
een documentaire gemaakt 
om de rijke geschiedenis van 
Mijnbouwstraat 120 vast te 
leggen.

haar oorsprong in 1912 toen de opleiding voor 
Mijnbouwkunde een zelfstandige afdeling 
werd met een nieuw gebouwd instituut aan 
de Mijnbouwstraat 120 (destijds nog met huis-
nummer 20). Het gebouw werd begin vorige 
eeuw ontworpen door rijksbouwmeester Johan-
nes Vrijman in neo-Hollandse-renaissancestijl.  
De naam van de opleiding veranderde in de 
loop van tijd van ‘Mijnbouwkunde’ naar ‘Mijn-
bouwkunde en Petroleumwinning’, naar ‘Tech-
nische Aardwetenschappen’ tot de huidige 
benaming, ‘Applied Earth Sciences’. 
Ook het zwaartepunt van de opleiding Mijn-
bouwkunde verschoof in de afgelopen eeuw, 
van ontginning en verwerking van vaste 
grondstoffen naar opsporing en winning van 
aardolie en -gas. Sinds 1975 kende de opleiding 
vier verschillende afstudeerrichtingen: Grond-
stoffentechnologie, Petroleumwinning, Tech-
nische Geofysica en Ingenieursgeologie. In het 
eerste deel van de twintigste eeuw studeerden 
er jaarlijks vijftien tot twintig studenten af; 
dit aantal steeg spectaculair in de jaren tach-
tig en negentig naar gemiddeld zestig studen-
ten. Inmiddels heeft de opleiding meer aan-
dacht voor onderwerpen zoals geothermie en 
energie- en CO

2
-opslag. 

Verhuizing / De opleiding verhuisde in 
januari 2007 uit de Mijnbouwstraat naar de 
TU Delft Campus aan de Stevinweg. Vervol-
gens opende in september 2010 het Science 



Centre van de TU Delft haar deuren in 
het gebouw. Nu de TU Delft het pand heeft 
verkocht moet het eind dit jaar geheel leeg 
worden opgeleverd. Daar komt nogal wat bij 
kijken. Zo moet het Mineralogisch-Geologisch 
Museum (het MGM), met de reeds in 1864 
door professor Vogelsang geïnitieerde uitge-
breide verzameling, elders worden onderge-
bracht. In 2013 was de museale collectie ook 

van de collectie en een gepast afscheid van 
het markante gebouw was aanleiding voor 
het maken van een speciale documentaire, 
die onvermijdelijk ook veel nostalgie bevat. 
De toekomst van het MGM, maar ook die van 
het KNGMG-archief dat sinds enkele jaren in het 
gebouw was ondergebracht, zijn op moment van 
schrijven nog niet uitgekristalliseerd. Wél is 
het zo dat het College van Bestuur, het Science 
Centre, de CITG-faculteit en de Stichting MGM 
momenteel een serieuze optie aan het uitwer-
ken zijn om op afzienbare termijn een belang-
rijk deel van het geologisch-mineralogisch en 
mijnbouwkundig erfgoed in een locatie in Delft 
weer tentoon te stellen, en over een paar jaar 
ook weer op de campus van de TU Delft. De 
bijzondere collectie maakt dus naar alle ver-
wachtingen een come-back in Delft (zie kader).

Verschillende generaties / Het maken 
van een documentaire was voor ons beiden 
een nieuwe ervaring. Midden in ‘Covid-19’-
tijd, dus mondkapjes op (en weer af) en zo 
veel mogelijk 1,5 meter afstand proberen 
te houden. We vonden in Stefan Kuit een 
geschikte documentairemaker, stelden met 
hem een script op, met in de hoofdrol de 
directeur van het Science Centre, enkele oud-
hoogleraren en diverse oud-studenten. Met 
een crew van twee filmers en een geluids-
vrouw zijn de shoots op locatie gerealiseerd. 
Michael van der Meer, de directeur van het 
Science Centre en van huis uit geoloog, leidde 
ons rond, vertelde historische feiten en illus-
tratieve weetjes, zoals over de recente restau-
ratie van de Triceratopsschedel ‘Skull 21’ (zie 
Geobrief 2, 2021). Verschillende generaties 
studenten en wetenschappelijke staf vertel-
den hun verhalen in de oude collegezaal, de 
bestuurskamer, het Mineralogisch-Geologisch 
Museum, de Mekelzaal, bij het Gedenkraam 
ter nagedachtenis aan de mijnbouw-gesneu-
velden in de Tweede Wereldoorlog, en in de 
kelder van het gebouw. De bijzondere sfeer 
van de opleiding Mijnbouwkunde komt met 
de herinneringen ten volle tot zijn recht.  
De première van de film vond plaats tijdens 
het KNGMG-CiTG symposium ‘Critical Minerals 
and Metals for New Energy’ op 27 mei. Sinds-

dien is de documentaire ook via YouTube te 
bekijken; de 25 minuten lange film is inmid-
dels ruim 1700 keer bekeken. Ook over het 
MGM zelf heeft Stefan Kuit inmiddels een bijna 
twintig minuten lange documentaire gemaakt, 
onder andere over de rijke geschiedenis van 
het MGM ten tijdje van professor Hermann 
Vogelsang en later Gustaaf Moolengraaff. Ook 
deze documentaire is via YouTube te bekijken.

Lucia van Geuns en Duco Drenth

Mijnbouwstraat 120. 1912-2021. Een markant gebouw
https://www.youtube.com/watch?v=EQCVQzLrqDY

Het Mineralogisch-Geologisch Museum, Delft: 
Paradijs voor Mijnbouwers en Geologen. 1864-2021.
https://www.youtube.com/watch?v=ZG9TyftN1KI

Een gepast afscheid van 
het markante gebouw was 
aanleiding voor het maken 
van een speciale documentaire

Een come-back voor het MGM
Op 9 juli heeft het College van Bestuur van de TU 
Delft te kennen gegeven dat een nieuwe locatie 
voor het Mineralogisch-Geologisch Museum is 
gevonden. Vanaf eind 2021 zal een belangrijk 
deel van de collectie van het MGM te zien zijn 
in het PrinsenKwartier, midden in het historische 
hart van Delft, tegenover het Prinsenhof. In een 
eigen zaal zullen vele van de gesteenten, ertsen 
en mineralen weer in volle luister te zien zijn, in 
de karakteristieke monumentale vitrinekasten. 
Ook zullen in het PrinsenKwartier een aantal 
andere erfgoedcollecties van de universiteit, 
zoals de Beyerinck-collectie en die van Vening 
Meinesz, een plekje krijgen.

Verder zal in 2023/2024 op de faculteit van Civiele 
Techniek en Geowetenschappen een Geoscience 
Experience Delft worden gerealiseerd, waarin ook 
het verhaal van het MGM zal worden verteld, in 
samenhang met uitleg over de toepassingen van 
belangrijke technieken en ontwikkelingen op het 
gebied van de aardwetenschappen. Een deel van 
de collectie uit het MGM zal bovendien worden 
getoond in de Bibliotheek van de TU Delft, in de 
bekende ‘boekenwand’ die zal worden omgeto-
verd tot een Academische erfgoed-galerij.

al in gevaar, maar in 2014 werd de toekomst 
via externe sponsoring voor een periode van 
ten minste tien jaar zeker gesteld. Van de 
circa 140 duizend ertsen, mineralen en 
 fossielen werden er sindsdien nog ongeveer 
vier duizend tentoongesteld in het fraaie 
 vernieuwde museum met de monumentale 
 vitrinekasten, op de tweede verdieping van 
de Mijnbouwstraat. De complete collectie 
werd toen onderdeel van Naturalis in Leiden; 
het grootste deel van de gesteenten, ertsen 
en mineralen is reeds in Leiden gehuisvest.
De zorg om de toekomstige toegankelijkheid 
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Professor Henk Brinkhuis, Chair of Marine Paly-
nology and Paleoecology at Utrecht University 
and Director of the NIOZ Royal Netherlands 
Institute of Sea Research, has been selected as 
the next Chair of the IODP Forum, beginning a 
two-year term on October 1, 2021.

Dr. Brinkhuis is a marine geologist, marine 
palynologist, and paleoceanographer with 
over 200 publications. His research interests 
include Phanerozoic global change, extreme 
climate transitions, and related biostratigrap-
hy, evolution, paleoecology, and biogeoche-
mistry of phytoplankton and dinoflagellates, in 
particular.
Brinkhuis has led and participated in three sci-
entific ocean drilling expeditions, including 
journeys to the Arctic Ocean with Expedition 
302 (ACEX) and the Southern Ocean with 
Expedition 318 (Wilkes Land Glacial History), 
where he also served as co-chief. In August 
and September he will sail on Expedition 396 
(Mid-Norwegian Continental Margin Magma-
tism) to study the Paleocene-Eocene Thermal 
Maximum among contemporaneous North 
Atlantic volcanics.

Fourth Forum Chair / Dr. Brinkhuis’s sci-
entific leadership includes service to Nether-
lands IODP (chair), the ECORD Science Sup-

Henk Brinkhuis Selected as Next IODP Forum ChairTwee aardwetenschappelijke 
projecten beloond met  
VIDI-financiering
NWO heeft in juli aan 78 onderzoekers een Vidi-
financiering van 800.000 euro gehonoreerd. Met 
dit geldbedrag kunnen de wetenschappers de 
komende vijf jaar een eigen, vernieuwende 
onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeks-
groep opzetten. Ook twee onderzoekers aan de 
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit 
Utrecht, zagen hun voorstel beloond.

Binnen het cluster Exacte en Natuurwetenschap-
pen ontvangen in totaal dertig onderzoekers een 
VIDI-beurs. Bij de faculteit Geowetenschappen 
zijn de onderzoeksprojecten van dr. ir. Mariska 
te Beest en dr. Birka Wicke gehonoreerd.

Afrikaanse graslanden / Het onderzoek 
van Mariska te Beest concentreert zich op de rol 
van biodiversiteit in Afrikaanse graslanden. Deze 
graslanden worden zwaar bedreigd door intensi-
verend landgebruik, waaronder bebossingspro-
jecten voor klimaatmitigatie. Terwijl biodiversiteit 
juist een belangrijke partner kan zijn in de strijd 
tegen klimaatverandering. 
Te Beest: “Met mijn Vidi ga ik onderzoeken hoe 
graslanddiversiteit en vuur bijdragen aan effec-
tieve koolstofopslag in de bodem. Vuur speelt 
hierbij een belangrijke rol zowel voor het in 
stand houden van de biodiversiteit als voor een 
stabiele vastlegging van koolstof in de bodem. 
Dit onderzoek is belangrijk om oplossingen 
te vinden die bijdragen aan zowel het behoud 
van biodiversiteit als aan klimaatmitigatie.”

Complexe productketens / In haar Vidi-
project gaat Universitair Hoofddocent Birka 
Wicke de rol van bedrijven en landen in het ver-
oorzaken van emissies door landgebruik in de 
land- en bosbouw identificeren en kwantificeren. 
Complexe productketens van producent tot con-
sument leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid 
bij het reduceren van de broeikasgasemissies, 
zeker bij emissies van landgebruik. 
Wicke gaat vooral kijken naar de actoren die indi-
rect verbonden zijn met deze emissies via de toe-
leveringsketen en de consumptie van landbouw-
producten en die momenteel niet medeverant-

Dr. Henk Brinkhuis.  Foto: NIOZ
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woordelijk zijn voor het terugdringen van de 
emissies. “Dit Vidi-project stelt mij in staat om 
natuur- en sociale wetenschappen samen te 
brengen om nieuwe benaderingen te ontwikkelen 
voor hoe de verantwoordelijkheid voor emissies 
eerlijker kan worden verdeeld over verschillende 
actoren. Daarmee wil ik bijdragen aan het halen 
van het klimaatakkoord van Parijs.”

Succesvol onderzoek / Vidi-beurzen zijn 
gericht op ervaren onderzoekers die na hun pro-
motie al een aantal jaren succesvol onderzoek 

hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- 
en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentpro-
gramma (voorheen: de Vernieuwings impuls). Bin-
nen het Talent programma zijn onderzoekers vrij 
om hun eigen onderwerp voor financiering in te 
dienen. 
In totaal dienden 402 onderzoekers een ontvan-
kelijk onderzoeksproject in voor VIDI-financiering. 
Daarvan werden 78 gehonoreerd, wat neer komt 
op een honoreringspercentage van 19 procent. 

Bron: NWO / UU

port and Advisory Committee (ESSAC), the 
IODP Science Steering and Evaluation Panel 
(co-chair), and the Executive Committee of 
the Partnership for Observation of Global 
Ocean (POGO). Dr. Brinkhuis is particularly 
interested in building collaborations between 
academia and industry and other societal 
partners. The IODP Forum is a venue for 
exchanging ideas and views on the scientific 
progress of the International Ocean Discovery 
Program. Dr. Brinkhuis will be the fourth IODP 
Forum Chair,  following Drs. Dick Kroon, 
Jamie Austin, and Keir Becker. 

Bron: IODP
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31 augustus 2021
KNGMG Noord lezing: “Quaternary of the 
Northern Netherlands”. De online lezing is ter 
voorbereiding voor de excursie van 4 en 5 
september en wordt gepresenteerd door Willem 
Schuurman, Jaap Copper en John Verbeek. 
Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

4 – 5 september 2021
Uitgestelde KNGMG Noord excursies met het 
thema: Quaternary of the Northern Netherlands.
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

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

19 – 23 september 2021
GeoMod 2020 conferentie. Landgoed Zon-
heuvel, Doorn. Info: geomod2020.uu.nl

30 september 2021
KNGMG symposium: Toepassingen van 
 palynologie in de aardwetenschappen. 
Info: www.kngmg.nl

5 oktober 2021
KNGMG Noord lezing: “Climate Change – 
Givens and Uncertainties in Climate Models”. 
De lezing wordt gepresenteerd door Bart 
 Verheggen (Amsterdam University College).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM, Schepers-
maat 2, Assen. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

6 oktober 2021
KNAW-webinar: Oplossingen voor klimaat-
verandering. Vier online lezingen in aanloop 
naar de 26e klimaatconferentie van de Verenigde 
Naties (COP26) in november. Met presentaties 
door prof. Roderik van de Wal, prof. Heleen 
de Coninck en Ed Nijpels. Vanaf 14:00. 
Aanmelden: https://www.lyyti.fi/reg/oplossin-
gen-voor-klimaatverandering

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

Tentative programme
13.00  Doors open & reception
13.10   Welcome by Bob Hoogendoorn (Chair 

KNGMG)
13.20   A short history of palynology by Henry 

Hooghiemstra (UvA)
14.00   Applied palynology; supporting the 

 transition from oil & gas to windfarms 
by Keith Richards (KR-Paly)

14.40  Break 
15.00   Palynology of the Amazon by Hans ter 

Steege (Naturalis) 
15.40   Next generation palynology, advances 

in technology by Carina Hoorn (UvA)
16.20   Award Ceremony of the “van Waterschoot 

van der Gracht Penning” to  Carina Hoorn
16.30  Closure followed by drinks

When: Thursday September 30th 2021

Venue: Universiteit van Amsterdam; IBED; Science 
Park 904, 1012 WX Amsterdam; Thüringenzaal

Registration on KNGMG.nl

KNGMG members, students (BSc, MSc 
and PhD), UvA faculty staff: free access
Other participants: 10 EUR

. agenda. aankondiging

. aankondiging

Symposium on the Applications of Palynology 
in Earth Sciences and Award Ceremony for the 
‘Van Waterschoot van der Gracht Penning’.

.personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
R.M.H. Goedvolk
J.P.M. Guldenmundt
E. Manzo

VERHUISBERICHT KNGMG-
LEDEN
E.L. Boter
J.P. van Baaren

Special offer: 32,50 EUR fee for access to 
the symposium + KNGMG membership for 
2021 (includes 3 Geo.Brief newsletter editions 
for 2021, full online access to the Netherlands 
Journal of Geosciences, reduced fees for 
events, and much more)

De reünie voor de 
Amsterdamse 
geologen vindt dit 
jaar plaats op vrij-
dag 26 november 
2021, in de Sportkantine ASV Swift, Plantage 
Parklaan 20A te Amsterdam.

Aanvang 18:00 uur. De Instituutslezing wordt 
uitgesproken door Ignace van Campenhout: 
“Rotterdam van kabels tot karboon”

Zie verder: www.sgia.nl
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