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	 Nieuwe horizon / Waarde	ereleden,	leden	en	ontvangers	
van	de	eerbewijzen	van	het	Koninklijk	Nederlands	Geologisch	
en	Mijnbouwkundig	Genootschap,	het	is	mij	een	eer	en	genoe-
gen	u	te	mogen	feliciteren	met	het	110-jarig	bestaan	van	ons	
genootschap.	Dit	heugelijke	feit	gaan	we	op	19	mei	vieren,	met	
een	feestelijk	programma,	waarin	de	inhoud	van	ons	vak	en	de	
sociale	cohesie	van	ons	genootschap	elkaar	ontmoeten	onder	
het	thema	‘Nieuwe	Horizon’.	Het	programma	is	in	de	maak	en	
wordt	snel	bekend	gemaakt	via	de	diverse	mediakanalen	die	tot	
onze	beschikking	staan.
Het	honderdentiende	jaar	is	een	transitiejaar	voor	iedere	aard-
wetenschappelijke	vereniging.	Met	deze	mijlpaal	zie	ik	ons	
genootschap	langzaam	de	diffuse	grens	oversteken	van	een	con-
tinue	existentiële	crisis	naar	een	vaste	plek	in	de	geschiedenis	
van	de	geologie.	Als	een	jong	fossiel	in	de	klei	van	het	bestaan,	
hopend	op	preservering.	Volgens	het	Centraal	Bureau	voor	de	
Statistiek	zijn	we	de	menselijke	maat	officieus	ontgroeit.	De	sta-
tistici	stoppen	met	tellen	bij	honderd	jaar,	wie	overblijft	is	hon-
derd-plus.	Een	klasse	apart,	een	term	zonder	einde.	Met	deze	
kennis	is	er	sprake	van	een	nieuwe	horizon	voor	ons	genoot-
schap.

In	deze	uitgave	van	de	Geo.brief	vindt	u	het	jaarverslag	en	met	
gepaste	trots	kan	ik	melden	dat	het	KNGMG	in	2021	een	mooi	
aantal	activiteiten	heeft	georganiseerd,	publicaties	uitgegeven	
en	eerbewijzen	heeft	uitgereikt.	Ik	ben	ook	zeer	verheugd	met	
mijn	bestuursgenoten	die	dit	mede	mogelijk	hebben	gemaakt.	
Maar	ik	ben	vooral	heel	blij	met	alle	leden	die	aan	de	organisa-
tie	van	de	diverse	activiteiten	en	publicaties	actief	hebben	mee-
gewerkt.		En	met	het	feit	dat,	ondanks	alle	geldende	beperkin-
gen	als	gevolg	van	de	coronacrisis,	het	een	mooi	jaar	was	voor	
het	KNGMG.	
Speciale	aandacht	wil	ik	vragen	voor	een	tweetal	zaken.	Om	te	
beginnen	met	de	reeks	berichten	die	in	2021		op	LinkedIn	zijn	
geplaatst	onder	leiding,	en	op	initiatief,	van	NJG	hoofdredacteur	
Henk	Kombrink.	Uit	ieder	NJG	volume	is	gedurende	een	periode	
van	tweehonderd	dagen,	om	de	dag,	een	artikel	online	gezet.	Dit	
gaf	een	mooi	historisch	en	wetenschappelijk	overzicht.	Deze	
online	berichten	zijn	goed	gelezen	en	hebben	geresulteerd	in	
een	toename	van	de	online	bekendheid	en	zichtbaarheid	van	
het	KNGMG.	Hiermee	lijken	we	een	plek	in	de	digitale	wereld	
gevonden	te	hebben,	een	plek	die	bij	het	KNGMG	past.	

Het	andere	punt	is	dat,	naast	het	in	de	vorige	Geo.brief	aange-
kondigde	vertrek	van	Denise	Maljers	als	hoofdredacteur,	Bjinse	
Dankert	zijn	voornemen	om	als	eindredacteur	van	de	Geo.brief	
te	stoppen	heeft	gemeld.	Zowel	Denise	als	Bjinse	hebben	laten	
weten	aan	te	blijven	tot	een	vervanger	is	gevonden	en	werken	

mee	bij	de	zoektocht	naar	hun	opvolger.	Ik	wil	ze	nu	al	bedan-
ken	voor	hun	bewezen	diensten	en	toewijding	aan	de	Geo.brief.	
Mede	dankzij	hen	is	de	Geo.brief	een	hoogwaardig	tijdschrift,	
waar	ik	iedere	6	–	7	weken	naar	uitkijk.	Het	is	al	eerder	gezegd,	
de	Geo.brief	is	de	kurk	waar	we	als	genootschap	alweer	een	
lange	tijd	op	drijven.	De	verandering	van	deze	sleutelposities	
geeft	ook	ruimte	voor	vernieuwing,	een	ander	perspectief,	
andere	aandachtspunten,	kortom:	een	nieuwe	horizon.
Corona	heeft	al	effect	gehad	op	de	activiteiten	in	2022	en	gere-
sulteerd	in	uitstel	van	het	symposium	NJG	Volume	100,	van	
begin	januari	naar	1	april.	Ook	het	NAC	is	verplaatst,	van	maart	

naar	september.	Maar	het	lijkt	erop	dat	we	de	komende	maan-
den	weer	terug	gaan	naar	een	situatie	waarbij	‘echte’	bijeen-
komsten	mogelijk	zijn.	Ik	durf	het	bijna	niet	op	te	schrijven	–	
maar	het	lijkt	alsof	we	de	pandemie	achter	ons	laten	en	er	ook	
hier	een	nieuwe	horizon	is,	niet	alleen	voor	het	KNGMG	maar	
voor	de	gehele	maatschappij.	
Andere	zaken	blijven	zoals	ze	zijn.	Na	overleg	met	bestuursge-
noten	en	een	aantal	leden	heb	ik	besloten	mij	kandidaat	te	stel-
len	voor	een	tweede	termijn	als	voorzitter	van	het	KNGMG.	Tij-
dens	de	jaarvergadering	in	mei	zal	dit	aan	de	orde	komen.	Ik	
hoop	op	uw	steun,	maar	ook	uw	commentaar	is	welkom.	Mijn	
boodschap	voor	de	komende	bestuursperiode	is	tweeledig.	Een	
tweede	termijn	zal	gericht	zijn	op	het	voortzetten	van	de	diver-
se	initiatieven	die	we	goed	kennen.	Van	het	NAC	tot	de	uitrei-
king	van	de	Van	Waterschoot	van	der	Gracht	Penning,	het	uitge-
ven	van	de	Geo.brief,	NJG	en	de	podcast	series	‘The	papertrail’	
en		‘Nooit	meer	slapen	met…’.	Daarnaast	willen	we	ons	ook	blij-
ven	richten	op	het	activeren	van	de	leden.	Nog	meer	participa-
tie	bij	activiteiten,	nog	meer	publicaties	en	vooral	ruimte	voor	
wilde	ideeën	en	nieuwe	initiatieven.	Ik	hoop	dan	ook	velen	van	
u	te	zien	op	19	mei	tijdens	de	viering	van	het	lustrum.	Het	gaat	
u	goed.

Bob Hoogendoorn 
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Het honderdentiende jaar is een transitiejaar voor 
iedere aardwetenschappelijke vereniging
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natural hazards 
Flood damage after 
hurricane Maria hit 
the Caribbean island 
Dominica in 2017.

Ashok Dahal hadn’t previously modelled natural hazards. Yet in 2020 he started his 
MSc thesis at the University of Enschede with a specific idea to improve the quality of 
hazard modelling in mind. The challenge: to get better output when there is only low-
resolution spatial data available of the investigated area. In the end, his novel approach 
and perseverance to employ methodology from outside the conventional limits of his 
field paid off – and also earned him the KNGMG Escherprijs 2021.

.escherprijs

Many developing nations face economic losses 
due to natural hazards like hurricanes, floods or 
landslides. And they have another problem, 
Dahal tells at the start of the online interview 
with Geo.brief. “When you think about develo-
ping countries where the effects of climate 

change are worsening natural hazards, these 
countries don’t have enough high-resolution 
data or technical skills to model natural 
hazards. In many cases their entire annual bud-
get for disaster risk reduction activities is much 
smaller than the required budget for data acqui-

sition and modelling of natural hazards and the 
respective risk at the infrastructure level. And 
when they build houses or roads without kno-
wing what the risks will be and a natural 
hazard does occur, they lose the resources. It’s a 
cycle that is hard to break: they don’t have 
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width. In developing countries roads are usually 
two to five meters in width. If we do hazard 
modelling with a coarse resolution, it will be 
quite difficult to understand how infrastructure 
will be impacted. And it will also be difficult to 
replicate the physical processes. Modelling is 
just a replication of what happens on earth; if 
we only have coarse resolution data available, 
we cannot simulate that with computers. So an 
elevation model with a much higher resolution 
is needed.”

To solve this problem, you used Super-
Resolution, a relatively new technique to 
recover high-resolution data from a low-
resolution dataset. How does this work?
“There are many types of algorithms that can do 
the same thing. Super-Resolution algorithms 
are mostly used to improve pictures, like photos. 
For example, when you have a blurred picture of 
your cat on your mobile phone, you can use 
these algorithms to improve the image quality 
and make it look better. But that algorithm can-
not be used in the same way for geoscience data, 
as the data should represent the actual surface 
of the earth. So, I used two Super-Resolution 
models and modified them. These models, the 
ERSGAN and EBRN models, are open source, 
they can be used anywhere and by anyone.
First, the models have to be trained. For that, 
you need to pair high-resolution data and low-
resolution data from the same area. The pro-
gram learns to predict high-resolution data 
from the low-resolution data, evaluates this by 
comparing the result to the high-resolution 
dataset, and tries to do better at each new step. 
And then, when you give the program a new 
low-resolution dataset of a different area, it can 
predict with some uncertainty what the high-
resolution data should be.
I trained the Super-Resolution models extensi-
vely with data from Austria, where they have 
mountainous terrains and high-resolution data 
available. I could not use data from the Nether-
lands, because it’s too flat. If I had trained the 
program on an area with flat terrain, the model 
would not be able to learn what mountains 
would look like. So that’s why I chose Austria.”

vers and finished in June 2021 with a compre-
hensive thesis of nearly a hundred pages. In his 
thesis, Dahal focuses on hydrometeorological 
hazards – mostly floods and landslides triggered 
after heavy rainfall by storms or hurricanes. It’s 
easier to model these hazards and see how new 
data is improving a model, Dahal explains. “And 
these are the most frequent hazards, happening 
all across the world but mostly occurring in 
developing countries, and likely to increase in 
impact due to climate change.”

What kind of data do you need for model-
ling these hazards?
“We need data providing information about 
surface and sub-surface properties of the ter-
rain, which are mostly acquired using Remote 
Sensing methods. I used digital elevation 
models. There are global datasets freely availa-
ble with a resolution of hundred, even thirty 
meters. The one I used is from NASA, there are 
others from USGS or ESA for example. However, 
when we talk about risk modelling, we need to 
have datasets with a much more detailed resolu-
tion.”

Why is that?
“When we talk about road construction, a road 
is never going to be hundreds of meters in 

enough resources to do informed planning, and 
because they don’t do informed planning, they 
lose the resources. So, then I thought: can we 
use freely available global data and use it for 
risk analysis in such a way that it would be use-
ful for developing nations?”
Dahal, who is from Nepal, is no stranger himself 
to natural hazards. He grew up in a small village 
on the top of a mountain, east of Kathmandu. 
He received his bachelor’s degree in Geomatics 
Engineering, the study that focuses on the 
acquisition, modelling, analysis and manage-
ment of spatial data, at the Institute of Enginee-
ring, Tribhuvan University. There he experi-
enced the severe earthquake that struck Nepal 
in April 2015. “It was during examination sea-
son when the earthquake started. We all 
thought: it might be a small quake, but it didn’t 
stop, so we had to run away. All our exams were 
postponed for three months. We slept in the 
football grounds the next few days; because of 
the aftershocks it was too dangerous to sleep in 
buildings. We also have quite a few landslides in 
Nepal every monsoon season.”

From Bangkok to Enschede / After 
finishing his study, Dahal began an internship 
at the Asian Institute of Technology in Bangkok, 
Thailand. He could stay at the institute after his 
internship and work as a researcher. He was 
busy planning to start a master’s degree at the 
TU Delft when he received an offer for a MSc at 
ITC, the Faculty of Geo-Information Science and 
Earth Observation, University of Twente. “The 
office I was working for and ITC have a two 
decades long collaboration in multiple fields. At 
the time I was working with professor Cees van 
Westen from ITC on a project. We met through 
Skype and online meetings mostly, but he also 
visited multiple times. He said to me: as we’ve 
worked together in different projects, it would 
be better if you came to Enschede.  So, I decided 
to go there.”
In September 2020 Dahal and his supervisors at 
ITC, Van Westen, Bastian van den Bout and 
Michael Nolde (from German Aerospace Center), 
began to map out his MSc project. For about 
nine months Dahal worked on the problem, 
spent hundreds of euros on computational ser-

Ashok Dahal
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and EBRN models?
“ERSGAN is a generative model, it works a bit 
like a banknote forgery. Consider a thief who’s 
making duplicate banknotes, and a police offi-
cer who analyses the forgeries. So I have two 

neural networks, one acts as a thief making fake 
bank notes, and the other works as a police offi-
cer. 
In this case the thief uses low-resolution data to 
create a high-resolution dataset. The police 
checks the result to see whether it is a fake or 

not. If it is recognized as as fake, the police 
penalizes the thief. The thief then improves 
himself, makes a better version, but if the police 
recognizes this again as fake, it penalizes again, 
and so on. This way, the model improves itself 
over a thousand times until it reaches the point 
where the police cannot differentiate between 
the high-resolution version of a banknote or a 
fake created from low-resolution data. It’s 
almost like a game.
The EBRN model is more simple. I just give it 
the data and the model uses the slope of a 
mountain; then, depending on the slope, it 
applies different processing. Both models give 
similar results, they both work towards the 
same result - but in a different way. 
When both Super-Resolution models had lear-
ned what high-resolution data should look like 
based on low-resolution data, I applied the 
models to areas in Colombia and in Dominica 
(an island nation in the Caribbean). This way, I 
gained high-resolution data for these areas, and 
these datasets I then used for multi-hazard 
modelling of 21 different scenarios to see if 
Super-Resolution could actually improve the 
quality compared to much simpler methods.” 

Did you use actual events for these areas?
“Yes, for both areas. For the different Dominica 
scenarios, I simulated the 2017 hurricane Maria, 

Runner-up: Nina Wichern
De KNGMG Escherprijs wordt ieder jaar uitge-
reikt aan de beste Aardwetenschappen Master 
thesis. De winnaar wordt aangewezen door een 
jury  bestaande uit wetenschappers uit diverse 
vakgebieden en instituten. Het prijzengeld van 
2500 euro wordt gesponsord door Shell. 

Naast een winnaar heeft de jury dit jaar ook een 
eervolle vermelding als runner-up toegekend, 
namelijk aan Nina Wichern (Universiteit Utrecht) 
met haar thesis getiteld ‘First clumped isotope-
based temperature reconstruction from bivalve 
Angulus benedeni from the mid-Pliocene North 
Sea basin suggests enhanced seasonality’, 

begeleid door Martin Ziegler, Niels de Winter en 
Lucas Lourens.

De jury was erg onder de indruk van de wijze 
waarop Nina een in dit veld ongebruikelijke 
methodiek heeft toegepast om een inkijkje te 
geven in Pliocene klimaatverandering, die in een 
hoge temporale resolutie is vastgelegd in Angu-
lus benedeni schelpen. Nina heeft haar werk op 
een zeer heldere manier gepresenteerd in een 
thesis die de relevantie van haar onderzoek dui-
delijk voor het voetlicht brengt. De jury kende 
haar daarom graag een eervolle vermelding toe.

Visual evaluation of low-resolution satellite surface data 
(top left) compared with the Super-Resolution models 
ESRGAN (below left) and EBRN (below right).

Overview of the results of hazard modelling in the 
Colombia area, showing differences for different 
terrain models.
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Nieuwe horizon

Het KNGMG bestaat 110 jaar!
Zo’n moment willen we niet aan ons voorbij 
laten gaan. We willen graag vooruit kijken, 
naar nieuwe uitdagingen voor ons genoot-
schap en voor de aardwetenschappen. We 
willen dus graag vooruit kijken naar een 
nieuwe horizon. En dat kan natuurlijk niet 
zonder een feestje. 
U bent van harte uitgenodigd om deze ver-
jaardag met ons mee te vieren op donder-
dag 19 mei op de Maasvlakte. Een kleine 
bijdrage wordt van u verlangd, ook zijn er 
een beperkt aantal plaatsen.

Datum
Donderdag 19 mei 2022, 10:00 – 21:00 

Locatie 
Futureland, Europaweg 902, Havennummer 
8360, 3199 LC, Maasvlakte Rotterdam

Voorlopig programma
10:00 – Inloop met koffie & thee
10:30 – Lezing door Luc Amkreutz 
11:30 – Presentatie fossielen
12:00 – Fossielenexpeditie
14:30 – Terug in Futureland
15:00 – Exclusieve rondvaart door de 2e 
Maasvlakte
17:00 – Borrel
18:00 – Uitreiking Van Waterschoot van der 
Grachtpenning (onder voorbehoud)
18:30 – Diner
21:00 – Afsluiting

Aanmelding via de KNGMG website: www.
kngmg.nl/lustrumfeest-kngmg-2022

voor Aardwetenschappersvoor Aardwetenschappers

1912  - 20221912  - 2022

and for Colombia the 2017 Mocoa landslide. We 
had to simulate actual events and see if the 
model could represent what happened in reality 
or not, otherwise we could not validate the 
model.”

And how did the models perform?
“I checked in three dimensions and in time. In 
the case of the floods, I checked the flooded 
area, the height of the flood and the time of the 
flood. And for all these dimensions there was 
improvement. The biggest improvement is that 
we showed that it is possible to use Super-Resolu-
tion to improve low-resolution data when no 
high-resolution surface data is available. But 
there are also some limitations: this method can 
never reach the same quality as that of high reso-
lution data, it can never be a true alternative. 
But if you can’t get high resolution data for 
financial or other reasons, then using Super-
Resolution could be an option.”

How long did it take you to calculate these 
scenarios?
“The computational time is quite demanding. 
Normal computers would take about five 
thousand hours for all 21 runs and another five 
hundred hours for Super-Resolution. I used 
Microsoft Azure servers to run the simulations, a 
cloud-computing facility where I could run 14 
simulations at the same time. At Enschede, we 
can access this service through an university 
account for a certain time.”

Is there room for more improvement?
“Of course. Because I was using geoscientific 
data, I had to develop new functions to minimize 
errors. That’s still very new, so I think that could 
be improved. Also, I only used mountainous data 
from Austria to train the Super Resolution 
models. If we could add data of countries with 
flat terrains, like the Netherlands or the United 
States, the models could potentially perform bet-
ter. And thirdly, I could not really compare my 
output to other existing works, because everyone 
uses different datasets. There are only five to ten 
published studies doing something similar, but 
there is no standardized data to compare what 

model works better. So, I think a standard data-
set would be useful.”

Are there other applications where Super-
Resolution could be helpful for geoscien-
ces? 
“There are very few studies using Super-Resoluti-
on in this domain. To my knowledge, my study 
is the first where Super-Resolution is used in 
geoscience modelling. But Super-Resolution can 
work not only for images. Consider seismic data, 
if you have a seismic wave form, you could incre-
ase the frequency content using Super-Resolu-
tion. Or perhaps for soil information. In geosci-
ences there are a lot of data only available at 
low-resolution that could be updated.”
 
What’s next for you?
“We’re trying to publish two articles based on 
my thesis. Currently I’m doing a PhD at the 
same department with Luigi Lombardo, Cees 
van Westen and Mark van der Meijde. I’m wor-
king mostly on building deep learning-based 
methods to evaluate and estimate landslides 
triggered by earthquakes – when, where, how 
many and how large would they be.”

How do you like living in the Netherlands?
“Oh, it’s super nice. I travelled in many Euro-
pean countries and I like the Netherlands the 
best. Right now I’m a visiting student at the 
King Abdullah University of Science and Techno-
logy (KAUST) in Saudi Arabia. Although the 
research facilities are surreal here, public trans-
port is virtually non-existent compared to the 
Netherlands. I miss going out and just taking a 
train and a bicycle.” 

Do you hope to get back to Nepal eventual-
ly?
“First I’d like to finish my PhD and maybe conti-
nue scientific research. But after having built 
up some experience, I definitely hope to go back 
to Nepal.”

Bjinse Dankert
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 Haardt zandsteen /	De	meeste	zandstenen	uit	de	
Buntsandstein	gebruikt	als	bouwsteen	zijn	rood	van	kleur.	De	
grauw-witte,	beige	tot	gele	zandsteen	van	Haardt,	aan	de	
oostrand	van	het	Paltserwoud	(Pfälzerwald)	bij	Neustadt	an	
der	Weinstraße,	is	daarop	een	uitzondering.	De	zandsteen	
wordt	gewonnen	uit	vijf	dikke	banken	in	een	dertig	meter	dik	
zandsteenpakket	dat	deel	uit	maakt	van	wat	lokaal	de	Trifels-
Schichten	wordt	genoemd.	Lateraal	gaat	deze	gebleekte	Bont-
zandsteen	weer	over	in	zandstenen	met	de	gangbare,	oor-
spronkelijke	rode	kleur.	

De	fijn-	tot	middelkorrelige	zandsteen	van	de	zogenaamde	
Haardtrandfacies	bestaat	voor	circa	de	helft	uit	kwarts,	met	
een	variabel	gehalte	aan	gesteentefragmenten	(circa	veertig	
procent)	en	veldspaten,	waarnaast	mica’s	en	opaak	voorko-
men.	Deze	klastische	componenten	worden	bijeengehouden	
door	een	silicacement,	maar	dat	is	minder	in	hoeveelheid	ver-
geleken	met	de	rode	variant.	De	zandstenen	van	de	Haardt-
randfacies	verschillen	ook	qua	kleimineralogie.	IJzerhydroxi-
des	en	jarosiet	mineralen	geven	de	steen	zijn	kleur	en	vormen	

een	tekening	in	de	vorm	van	banden	en	schlieren.	Het	uiter-
lijk	wordt	daarnaast	bepaald	door	de	talrijke,	fraaie	kris-kras-
gelaagdheden	en	andere	sedimentaire	structuren.

De	zandsteen,	die	nog	steeds	wordt	ontgonnen,	beleefde	haar	
bloeiperiode	in	de	negentiende	en	twintigste	eeuw.	Ze	is	voor-
al	in	de	eigen	regio	gebruikt	in	steden	als	Neustadt,	Mann-
heim,	Ludwigshafen	en	Karlsruhe.	Reeds	eerder	werd	de	steen	
toegepast	aan	de	Dom	in	Speyer.	In	Nederland	is	de	steen	
amper	gebruikt,	maar	is	wel	toegepast	aan	een	prominent	
gebouw:	de	Bijenkorf	op	het	Damrak	in	Amsterdam,	dat	werd	
gebouwd	tussen	1912	en	1915	naar	een	ontwerp	van	de	archi-
tecten	J.	A.	van	Straaten	en	B.	A.	Lubbers.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland

Sedimentaire structuren zichtbaar in de Haardt zandsteen aan de Bijenkorf in Amsterdam.
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In de serie Schatten van het 
Kernhuis schrijven auteurs 
voor de Geo.brief over de 
aardwetenschappelijke 
pareltjes die bewaard worden 
in het kernhuis van de 
Geologische Dienst Nederland 
in Zeist. In deze zevende 
aflevering van de serie etaleert 
Harmen Mijnlieff de 
gebioturbeerde zanden van 
een verdronken rivierlandschap 
in het verleden.

Eén van mijn favoriete set kernen komt uit 
de put Q13-09 (zie www.nlog.nl). Het zijn een 
zestal kernen waarin een interval van ergens 
in de top van de Nieuwerkerk Formatie tot 
ergens in de basis van de Vlieland Subgroep 
is gevangen, uit het Laat -Jura tot Vroeg-Krijt. 
Het gekernde interval is circa 145 meter lang 
en laat een grote variëteit aan sedimentaire 
facies zien. De onderste 25 meter is een 
opeenvolging van mooie witte zanden, rijk 
aan kool- en klei-klasten met inschakelingen 
van veel kleirijke laagpakketten. Die kleipak-
ketten zijn sterk verstoord en in bepaalde 
stukken zijn duidelijke wortelsporen te her-
kennen, wellicht ook graafgangen: typische 
riviersedimenten. 
Vanaf de overgang van kern zes naar vijf ver-
dwijnen de dikke zandpakketten en krijgen 
de kleipakketten de overhand. Allerlei struc-
turen gerelateerd aan bodemvormende pro-
cessen zijn dominant aan de basis van het 
kleiige pakket. Er zijn nog wel zandlagen 
aanwezig, maar dun en verstoord. Hoe verder 
je naar boven gaat hoe minder wortelsporen 
er zijn te vinden, daarentegen neemt de bio-
turbatie toe en ook de aard van sedimentaire 
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Een bijzondere 2D aansnijding toont een mooi exemplaar van een 
graafgang met een concentrische opvulling.



structuren verandert. Opvallend is de interca-
latie van een heel donkergrijze tot zwarte 
kleisteenlaag rond 1877 meter, waarna er 
steeds meer en steeds dikkere zandsteenla-
gen voorkomen, veelal met laminatie (hori-
zontaal en licht scheef) met een duidelijke 
‘bed boundary’ aan de basis en meer gradu-
eel of gebioturbeerd naar het bovenliggende 
kleipakket. In een heel aantal gevallen zijn 
het zand en de klei zodanig gebioturbeerd 
dat er een soort van pseudolaminatie is ont-
staan. De top van de Nieuwerkerk Formatie 
bestaat uit een thickening upward sequentie, 
eindigend in een dik, mooi schoon zand-
steenpakket met her en der scheve gelaagd-
heid en lichte bioturbatie. 
Direct boven deze zandsteen ligt een klei-
steen en vervolgens kleiige zandstenen met 
veel graafgangen die eenduidig aan een die-
per marien milieu te koppelen zijn. De hele 
sequentie van kern twee en één is een gebio-
turbeerde kleirijke en glauconiet-houdende 
zandsteen, kenmerkend voor één van de Vlie-
land Zandsteen facies. 

 Grove componenten /Het overgangs-
interval van de schone zandsteen naar de Vlie-
land zandsteen is bijzonder. De top van de 
schone zandsteen heeft een diffuse overgang 
met de overliggende kleisteen, veroorzaakt 
door ‘burrowing’. Opmerkelijk is de hoeveel-
heid grove componenten, waaronder schelp-
resten, net boven het contact en een siderite 
concretie. Deze grens is te interpreteren als de 
erosieve en transgressieve grens tussen de ter-
restrische tot marginaal marine sequentie van 
de Nieuwerkerk Formatie en de open marine 
facies van de Vlieland Formatie. De sequentie 
van de basis van de kern tot de top van de 

Grens tussen Nieuwerkerk en Vlieland Zandsteen 
Formatie. De top van de schone zandsteen vol met 
centimeter-grote graafgangen en aan de top van de 
foto het basale conglomeraat met klasten en 
schelpresten.

Langzaam verdrinkt het 
landschap; de floodplains 
worden vervangen door een 
lagunair milieu  

mooie schone zandsteen kan geïnterpreteerd 
worden als een graduele verdrinking van een 
ondiepe delta met rivierafzettingen, uitge-
strekte floodplains, meren en moerassen. 
Langzaam verdrinkt het landschap; de flood-
plains worden vervangen door een lagunair 
milieu, waarin van tijd tot tijd een plotselinge 
influx van zand is, washovers vanuit zee. Het 
dikke zand is vermoedelijk onderdeel van de 
barrièrekust die de lagune afschermt. Het lijkt 
erop dat, voordat het hele gebied overstroom-
de en in een offshore marine milieu werd 
gedompeld, er een periode van erosie (sub-aeri-
al of sub-marine) is geweest, gezien de aanwe-
zigheid van een, door bioturbatie geredistribu-
eerd, basaal conglomeraat. Afgezien van het 
aardige verhaal dat je aan de hand van deze 
kern kan geven zijn ook de detailstructuren 
waaronder de graafgangen en wortelsporen 

niet alleen interessant maar ook mooi om te 
zien. 
Dat alles gezegd hebbende: ooit zei iemand 
“l’histoire se répète” - de geschiedenis herhaalt 
zich. Dat geldt zeker in de geologie. In het 
licht van de verschillende zeespiegelscenario’s 
die rondgaan, hoe voorspellend is dit oude ver-
drinkingsverhaal voor het kernhuis van de 
Geologische Dienst Nederland? De kern ligt nu 
in Zeist op floodplain afzettingen van het 
Oude Rijn-systeem. Wordt dat op termijn de 
locatie Zeist aan Zee, of Zeist in Zee, of uitein-
delijk zelfs ‘het verdronken land van Seyst’?

Harmen Mijnlieff 

Opmerkelijk mooi schoon zand tussen twee sterk 
gebioturbeerde kleiige zandstenen in de Vlieland 
Zandsteen Formatie; een stormzandje dat 
uiteindelijk niet is omgewoeld tot een kleiige, 
glauconiet rijke zandsteen?
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 NAC 2021 / Op donderdag 8 en vrijdag 9 
april werd het mede door het KNGMG georgani-
seerde jaarlijkse Nederlands Aardwetenschap-
pelijk Congres (NAC) gehouden. Het NAC was 
dit jaar volledig online. In een door NWO strak 
georganiseerd programma werden de deelne-
mers getrakteerd op van te voren opgenomen 
presentaties en keynote lectures. Ook was er 
een heuse DJ die met zijn muziek de honderden 
online aanwezigen goed wist te vermaken. De 
door het KNGMG georganiseerde activiteiten 
waren onder andere een keynote lecture door 
professor Henk Scholten (VU Amsterdam / Geo-
dan), een workshop, en een paneldiscussie. 
Henk gaf een mooi overzicht over hoe hij al 

vanaf de late jaren zeventig betrokken is bij het 
digitaal en openbaar beschikbaar maken van 
geodata, liet studies de revue passeren waaraan 
hij gewerkt heeft, en benadrukte het belang van 
open geodata voor onze samenleving. Verder 
organiseerde het KNGMG samen met het aard-
wetenschappelijke vrouwennetwerk GAIA een 
workshop over netwerken in coronatijd, dat 
gegeven werd door Nikoletta Filippidou (Shell), 
en leidde KNGMG voorzitter Bob Hoogendoorn 
een paneldiscussie over de toekomst van geo-
data.   

 Jelgersmaprijs en Escherprijs /  
De Jelgersmaprijs voor de beste Nederlandse 
aardwetenschappelijke Bachelor thesis 2019 – 
2020 is gewonnen door Eise Nota van de Uni-
versiteit Utrecht met de thesis getiteld ‘Verificati-
on of debris flow velocity studies using UAV ima-
gery’. Nota werd begeleid door Tjalling de Haas. 
Een interview met Eise is te lezen in Geo.brief 
5-2021. Sarah de Bie van de VU Amsterdam is 
de winnaar van de Escherprijs 2019 – 2020 met 
haar Master thesis getiteld ‘Quantification and 
assessment of the rate, magnitude and quality 
of organic carbon and particulate matter trans-
port in the Whittard Canyon, NE Atlantic’. De 
begeleiding van Sarah bestond uit Furu Mienis, 
Jan-Berend Stuut en Gerald Ganssen. Een inter-

. kngmg
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view met haar staat in Geo.brief 4-2021. Op het 
NAC werden de winnaars bekend gemaakt door 
middel van eerder opgenomen videoregistraties 
met daarin zowel de winnaars als de juryvoorzit-
ters van de Jelgersmaprijs (Romée Kars, TNO) 
en de Escherprijs (Koen van Toorenenburg, 
Shell).

 Van Waterschoot van der Gracht 
Penning / Carina Hoorn heeft op 30 septem-
ber 2021 de Van Waterschoot van der Gracht 
Penning toegekend gekregen. Deze hoogste 
onderscheiding binnen het Nederlandse aard-
wetenschappelijke werkveld heeft Carina gekre-
gen voor haar vernieuwende werk omtrent de 
biogeologische evolutie van het Amazonebek-
ken. De penning werd uitgereikt op een sympo-
sium aan de UvA, dat het KNGMG samen met 
het IBED en de Palynologische Kring organi-
seerde. Dit was het eerste symposium voor het 
KNGMG waar weer publiek aanwezig kon zijn, al 
konden deelnemers ook online het symposium 
bijwonen. In Geo.brief 6-2021 is een interview te 
lezen dat Salle Kroonenberg met Carina heeft 
gehouden over haar werk en loopbaan. 

 ‘Critical Minerals and Metals for 
New Energy’ symposium / In mei werd 
afscheid genomen van het historische ‘Mijn-

Afgelopen jaar was het tweede jaar op rij 
waarin we als genootschap onszelf moesten 
zien te organiseren in een landschap van con-
tinue veranderende omstandigheden en regel-
geving. Werden we in 2020 nog genoodzaakt 
vaak organisatorisch ‘het wiel uit te vinden’, 
afgelopen jaar verliep alles een stuk soepeler. 
Dit culmineerde in interessante symposia, en 
ook een nieuw online communicatiemiddel, de 
podcast, zag afgelopen jaar het daglicht. Hier-
onder een overzicht van de KNGMG hoogte-
punten.

Filmopnames met prof. Koen Weber 
voor de documentaire over het gebouw 
aan de Mijnbouwstraat 120.

Eise Nota (links), winnaar van de 2020 
KNGMG Jelgersmarprijs, en Sarah de Bie, 
winnaar van de 2020 KNGMG Escherprijs.

Uitreiking van de Van Waterschoot van 
der Gracht Penning aan Carina Hoorn.

Peter Vos gaf de 
Staringlezing in het Museum 
STAAL te Almen.
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bouw-gebouw’ van de TU Delft. Dit gebouw kent 
een prominente plaats in de geschiedenis van 
zowel de aardwetenschappen in Nederland als 
het KNGMG. Om hierbij stil te staan heeft het 
KNGMG, in samenwerking met de TU Delft, het 
‘Critical Minerals and Metals for New Energy’ 
symposium georganiseerd in het gebouw zelf, 
een eigentijds onderwerp dat sterk gelinkt is aan 
de mijnbouw. Het symposium bestond uit lezin-
gen, een paneldiscussie, en de première van de 
historische documentaire ‘Mijnbouwstraat 120’. 
Deze documentaire vertelt de geschiedenis van 
het gebouw door de ogen van oudmedewerkers 
en voormalige studenten. De documentaire is 
terug te kijken via YouTube. 

 Erelidmaatschap / Tijdens het ‘Critical 
Minerals and Metals for New Energy’ symposi-
um is Frederique van Schijndel benoemd tot 
erelid van het KNGMG vanwege haar jarenlange 
inzet voor het genootschap. Tijdens haar perio-
de in het KNGMG bestuur (2006-2012) is Frede-
rique deel gaan uitmaken van de redactie van 
de Geo.brief, waar ze zich tot de dag van van-
daag voor blijft inzetten.

 Staringlezing & ‘Stormvloeden en  
Verdronken Dorpen’ symposium / Op 5 
november gaf Peter Vos (TNO) de jaarlijkse Sta-
ringlezing, over de invloed van stormvloeden op 
geologische processen in het Nederlandse kust-
gebied. Peter putte hiervoor uit zijn bijna veertig-
jarige loopbaan als expert op het gebied van 
Holocene kustvlakte ontwikkeling. Zijn lezing 
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werd gecombineerd met een symposium waarin 
zowel geologische, archeologische, als histori-
sche aspecten van stormvloeden en hun impact 
op mens en landschap de revue passeerden. De 
middag werd in hybride vorm georganiseerd met 
medewerking van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed, de Nederlandse Geologische Ver-
eniging en Museum Staring. Het publiek was 
massaal online aanwezig. Een zaaltje naast het 
Staring Museum te Almen bood ook ruimte aan 
enkele tientallen leden die er in het echt bij wil-
den zijn.

 Netherlands Journal of Geosciences 
(NJG) / Het jaar 2021 was het eerste jaar voor 
Henk Kombrink als hoofdredacteur van het NJG. 
Onder zijn leiding zijn verschillende interessante 
wetenschappelijke werken gepubliceerd. Tevens 
werd afgelopen zomer bekend dat het NJG over 
het jaar 2020 een zeer hoge impact factor heeft 
gekregen: 3.3. Dit is een prestatie van formaat 
en het hoofdbestuur is daar de vorig jaar afge-
treden hoofdredacteur Johan ten Veen zeer 
erkentelijk voor. 

 Podcasts / In 2021 zag een nieuw medi-
um het licht door samenwerking van het 
KNGMG met het NJG: podcasts. Er zijn twee 
series opgezet: ‘Nooit meer slapen met…’, 
waarin aardwetenschappers aan het woord 
komen over hun carrières, keuzes, ervaringen 
en visies. In ‘The paper trail’ worden personen 
die gepubliceerd hebben in het NJG geïnter-
viewd. Beide podcastseries zijn te vinden op de 

KNGMG en NJG websites en worden via Spotify 
online gestreamd.

 Geo.brief / Ondanks de nog steeds com-
plexe werkomstandigheden is het team achter 
de Geo.brief – redactie, vormgever en drukker – 
het wederom gelukt om een prachtige jaargang 
neer te zetten. Daar is het bestuur de redactie 
zeer erkentelijk voor en ze worden bij deze 
bedankt.

 Financiën / Het financiële boekjaar 2021 
wordt momenteel afgesloten met een, naar het 
zich laat aanzien, klein positief saldo. De groot-
ste uitgaven zijn die voor de Geo.brief, op 
afstand gevolgd door NJG, symposia, EFG en 
administratie. De inkomsten uit dividenduitke-
ring van Shell aandelen vallen sinds 2021 lager 
uit, maar het verschil kon goed worden opge-
vangen. Een uitgebreider financieel overzicht 
wordt gepubliceerd in de volgende Geo.brief.
Het KNGMG bedankt Shell en TNO voor het 
sponsoren van respectievelijk de Escherpijs en 
de Jelgersmaprijs en bedankt de begunstigers 
EBN, NAM, TNO, Total E&P Nederland, Winters-
hall, Panterra en Deltares voor hun bijdragen. 
Verder bedanken we TNO voor de werktijd van 
de hoofdredacteur van de Geo.brief en de 
secretaris van het hoofdbestuur. Aan NWO dank 
voor de bijdrage aan de Geo.brief.

Kay Koster
secretaris

KNGMG voorzitter Bob Hoogendoorn en Geo.brief 
hoofdredacteur Denise Maljers reiken een KNGMG 
erelidmaatschap uit aan Frederique van Schijndel.

Publiek (op 1,5 meter) tijdens de Staringlezing en 
het ‘Stormvloeden en Verdronken Dorpen’ 
symposium.
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Landegode eiland
 Noord-Noorwegen

.geofoto
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 Coördinaten: 67°24’00” Noord en 14°19’00” Oost /  
De oude kristallijne gesteenten van Noorwegen, Zweden en Finland worden vaak samen-
gevoegd onder de noemer Baltisch Schild (of ‘Baltica’). In werkelijkheid omvat dit 
omvangrijke gebied twee tektono-stratigrafische terreinen met duidelijk verschillende 
karakteristieken: 

(a) Fennoscandia in centraal en oost Scandinavië, opgebouwd uit meerdere Archeïsche tot 
Neo-Proterozoische metamorfe deformatiezones met ruwweg een oost-west strekking. 
Deze zones getuigen van opeenvolgende fasen van orogenese in de periode van ongeveer 
3000 tot 900 miljoen jaar (Ma) geleden. Dit grondgebergte werd daarna door opheffing en 
(glaciale) erosie sterk afgevlakt, en vervolgens transgressief bedekt door sedimenten van 
Cambrium tot Siluur ouderdom;

(b) de Scandinavische Caledoniden langs de westrand van Fennoscandia, een noordoost-
zuidwest strekkende gebergtegordel van ruim 1500 kilometer die ontstond als gevolg van 
meerdere plaattektonische pulsen tussen 500 tot 400 Ma geleden. De hoofdfase van de 
Caledonische deformatie, 430 - 400 Ma geleden, werd veroorzaakt door progressieve sub-
ductie van de Iapetus Oceaan. Deze convergente plaatbewegingen resulteerden in de bot-
sing van Fennoscandia met Laurentia (Noord-Amerika en Groenland) en, verder naar het 
zuiden, Avalonia. Door intense korstverkorting tijdens de Caledonische orogenese ontwik-
kelden zich, bovenop de (par)autochtone sokkel, vier wijdverbreide allochtone tektonische 
eenheden. Deze dekbladen vertonen markante laterale variaties in dikte en samenstel-
ling, en hebben meestal hooggradige regionale metamorfose ondergaan.

Bijgaande luchtfoto toont het noordelijk deel van het eiland Landegode (vertaald: land-
goed) dat is gelegen binnen de Noordpoolcirkel, in de provincie Nordland. Landegode is 
zeer dun bevolkt, met minder dan vijftig inwoners op een oppervlak van dertig vierkante 
kilometer. Het eiland heeft een typische glaciale morfologie met onder meer U-vormige 
(hang)dalen. Het hoogste punt van het eiland (802 meter) wordt gevormd door de donkere 
bergrug Rypdalstinden, rechts op de foto. Landegode bestaat voornamelijk uit massieve 
granitische gesteenten en migmatitische paragneissen, doorsneden door jongere gangge-
steenten. Tot het begin van deze eeuw werden deze metamorfieten gecorreleerd met 
grootschalige ontsluitingen van Palaeo-Proterozoische granitische gesteenten (circa 1800 
Ma) elders in Nordland, die het Caledonisch gereactiveerde par-autochtone basement 
representeren, zoals bijvoorbeeld in de nabijgelegen Lofoten archipel.

Recent geologisch, petrologisch en geochronologisch onderzoek heeft echter geleid tot 
nieuwe inzichten in deze ‘hard rocks’. Ten eerste heeft veldwerk aangetoond dat de Lan-
degode gesteenten allochtoon zijn en behoren tot het bovenste Caledonische dekblad. Dit 
dekblad vormt op de achtergrond van de foto ook het merendeel van het bergmassief van 
het Sjunkhatten Nationale Park, waarvan de toppen reiken tot 960 meter hoogte. Ten 
tweede blijkt de primaire granitische intrusie (in oudere meta-sedimenten) een veel jon-
gere, Neo-Proterozoïsche ouderdom te hebben (946 Ma). Verder is vastgesteld dat het gehe-
le complex gemetamorfoseerd is gedurende het Laat-Ordovicium (450 Ma), en daarna 
geïntrudeerd door pegmatieten en dioritische gangen rond 430 Ma. Tenslotte vertoont het 
Landegode complex sterke overeenkomsten met Neo-Proterozoïsche gesteenten in Oost-
Groenland; dit lijkt erop te duiden dat deze allochtone granieten en gneissen een pre-
Caledonisch continentaal fragment van de rand van Laurentia vertegenwoordigen.

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

in beeld
Informatie over bodem en ondergrond in Nederland wordt openbaar gedeeld in 
schematische beschrijvingen (modellen) en databestanden van de Basisregistratie 
Ondergrond (BRO). Veel aardwetenschappers zijn bekend met de modellen van de 
diepere ondergrond. Minder bekend is dat via het BROloket ook modellen die de 
bodem, landvormen en grondwaterspiegeldiepte beschrijven, bedoeld voor 
toepassingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, beschikbaar zijn.

Landschap bij 
Woudenberg. 
Foto: Pieter Dijk

.onderzoek
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Actuele gegevens over bodem, grondwater en 
terreinvormen zijn nodig om verstandig om te 
gaan met het grondgebied en met het grond- 
en oppervlaktewater, bijvoorbeeld om ruimte 
te zoeken voor woningbouw, of voor waterber-
ging in perioden van wateroverlast en droog-
te. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een 
centrale registratie met publieke gegevens 
over de Nederlandse ondergrond, opgericht in 
navolging van de Wet Basisregistratie Onder-
grond. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoorde-
lijk voor de inrichting en het beheer van de 
basisregistratie. Geologische Dienst Neder-
land-TNO beheert de basisregistratie in 
opdracht van het Ministerie van BZK, en ook 
de gegevens en modellen van de ondergrond 
(tot vijfhonderd meter onder NAP). 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit (LNV) is bronhouder van bodem-
kundige gegevens en modellen die in de BRO 
zijn opgenomen. In opdracht van het ministe-

rie beheert Wageningen Environmental 
Research (WENR) deze informatie en houdt 
deze actueel. Overheden gebruiken de infor-
matie om plannen te vormen, om wetten en 
regels uit te voeren, voor het inrichten van 
een veilige en leefbare omgeving voor wonin-
gen, industrie, bedrijventerreinen, infrastruc-
tuur en landbouw, en voor het beschermen en 
ontwikkelen van natuurgebieden en cultureel 
erfgoed. 
De informatie in de BRO wordt ontsloten via 
het portaal BROloket (www.broloket.nl). De 
modellen van de ondergrond in dit portaal 
zijn het Digitaal Geologisch Model (DGM), een 
model van de ondergrond tot ongeveer 500 
meter onder NAP, het hydrogeologisch model 
REGIS II (HGM) en GeoTOP (GTM), een model 
van de ondiepe ondergrond (tot vijftig meter 
onder NAP). 
De modellen in het BROloket die de bodem, 
landvormen en grondwaterspiegeldiepte 
beschrijven zijn de Bodemkaart (SGM), de Geo-

morfologische Kaart (GMM) en het model 
Grondwaterspiegeldiepte (WDM). In dit artikel 
besteden we aandacht aan de laatstgenoemde 
drie modellen. We doen dit aan de hand van 
enkele voorbeelden van hoe de modellen in 
combinatie gebruikt kunnen worden in het 
gebied van de Utrechtse Heuvelrug, Gelderse 
Vallei en Veluwe. In dit gebied zijn de Bodem-
kaart en de Geomorfologische Kaart in 2020 
en 2021 geactualiseerd (Figuur 1). 

 Bodemkaart / De Bodemkaart van 
Nederland geeft informatie over kenmerken 
van de bodem: de grondsoort en afzettingswij-
ze, bodemvorming, aard, dikte en samenstel-
ling van bodemlagen en het kalkgehalte, en 
aanwezigheid van afwijkende lagen in het 
bodemprofiel. De Bodemkaart is een digitale 
vectorkaart (met vlakken), die een schema-
tisch beeld geeft van de bodem tot een diepte 
van minimaal 1,2 meter onder maaiveld. Ieder 
vlak op de kaart heeft een bodemcode in de 

Figuur 1. Impressie van de Bodemkaart (links) en de Geomorfologische 
Kaart (rechts) voor de Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en Veluwe, 
geactualiseerd in 2020 en 2021. De legenda’s zijn niet getoond vanwege 
het grote aantal eenheden. Bron: Bouwer et al., 2021

G
eo

.b
rie

f 2
 / 

20
22



16

vorm van een letter- en cijfercombinatie die 
het bodemtype en de bodemkenmerken weer-
geeft. De toekenning van deze bodemcodes is 
gebaseerd op 10 – 25 grondboringen per hon-
derd hectare. Aan ieder vlak is ook een ‘afge-
leid bodemprofiel’ gekoppeld. Deze profielen 
zijn afgeleid van beschrijvingen van bodem-
profielen ingewonnen tijdens grondboringen 
en wandonderzoeken in profielkuilen. Ze 
geven de opbouw van het bodemprofiel weer 
en gegevens van analyses aan bodemmonsters, 
zoals de hoeveelheid organische stof en de 
bodemdichtheid. 
De Bodemkaart geeft beperkt informatie voor 
bebouwd gebied. Boringen en wandonderzoe-
ken zijn daar moeilijk uitvoerbaar, en natuur-
lijke ruimtelijke patronen zijn er verstoord. De 
variatie in bodemkenmerken op korte afstand 
is te groot om weer te geven in de Bodem-
kaart. Uit de basiskaart kunnen verschillende 
thematische kaarten worden afgeleid. Een 
voorbeeld van het gebruik van de Bodemkaart 
is de afleiding van de grondsoortenkaart voor 
de mestwetgeving, om aan te geven welke res-
tricties gelden voor de toepassing van mest. 
De Bodemkaart geeft ook informatie over de 
bodemkwaliteit, die in de Omgevingswet 
wordt gebruikt om landgebruiksfuncties vast 
te stellen. Bodemgeschiktheidskaarten voor 
verschillende gewassen en natuurtypen wor-
den afgeleid van de Bodemkaart. Een ander 
voorbeeld van een thematische kaart die is 
afgeleid van de Bodemkaart is de Bodemfysi-
sche Eenhedenkaart van Nederland 
(BOFEK2020) . Deze geeft informatie over het 
hydrologisch gedrag (bijvoorbeeld waterber-
gend vermogen) van gebieden met een verge-
lijkbare bodemopbouw. De kengetallen die 
het hydrologisch gedrag karakteriseren zijn 
gebaseerd op analyses van bodemmonsters 
genomen bij de bodemprofielen. Het gaat hier 
om bodemfysische en chemische bepalingen 
op verschillende dieptes. Deze gegevens wor-
den toegevoegd aan de BRO.  
Ook de veendiktekaart wordt gemaakt met 
informatie uit bodemprofielbeschrijvingen. 
Het voorkomen van veenlagen en moerige 
lagen in de bodem is belangrijke informatie 
voor het identificeren van gebieden met 

bodemdaling. De thematische kaarten van de 
BOFEK2020, veendikte en vergraven gronden 
en de bodemprofielbeschrijvingen met analy-
ses zijn toegankelijk via het portaal van het 
Bodeminformatiesysteem (BIS) Nederland.

 Geomorfologische Kaart / De Geo-
morfologische Kaart van Nederland beschrijft 
de meest voorkomende landvormen in het 
Nederlandse grondgebied voor wat betreft het 
reliëf, de ontstaanswijze en ouderdom van de 
landvorm. Voor iedere landvorm wordt infor-
matie gegeven over afwijkende lagen in de 
bovengrond (bijvoorbeeld opgebracht materi-
aal) en eventuele bijzonderheden in het reliëf 
(bijvoorbeeld vergravingen). Daarnaast wordt 
er beschreven of actieve geomorfologische pro-
cessen nog van invloed zijn op de landvormen, 
zoals verstuiving van duinen of sedimentatie 
en erosie langs de grote rivieren en de kust. 
Vanaf 2019 bevat de Geomorfologische Kaart 
ook informatie onder delen van de bebouwde 
omgeving. De informatie op de kaart wordt 
weergegeven met specifieke codes die toege-
licht zijn in een online legenda en in de kwali-
teitsdocumentatie (Maas et al., 2019).
De Geomorfologische Kaart beschrijft patro-
nen van terreinvormen in het landschap. De 
kaart is bruikbaar voor planvorming bij ruim-
telijke ontwikkelingsvraagstukken over kli-
maatadaptatie, natuurherstel en -ontwikke-
ling, infrastructuur en cultureel erfgoed, waar 
zowel ondergrond als bovengrond een belang-
rijke rol spelen. De kaart kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden om te identificeren waar 
water oppervlakkig afstroomt, of om aardkun-
dige waarden of de kans op de aanwezigheid 
van archeologische resten te bepalen. 

 Model Grondwaterspiegeldiepte
Het Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM) is 
een landsdekkend bestand dat aangeeft hoe 
diep de grondwaterspiegel zich onder het 
maaiveld beweegt. Het model in BROloket laat 
zien tussen welke dieptes de grondwaterspie-
gel jaarlijks gemiddeld genomen fluctueert. 
De nauwkeurigheid (onzekerheid) is uitge-
drukt in driehonderd zogeheten realisaties, 
die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als 

modelinvoer bij onzekerheidsanalyses. Het 
WDM is onder meer gebaseerd op metingen 
van de grondwaterstand in peilbuizen, en op 
aanvullende waarnemingen van de grondwa-
terspiegeldiepte in tijdelijke open boorgaten. 
Ook geeft het WDM een kaartlaag van grond-
watertrappen (Gt). Grondwatertrappen ston-
den tot voor kort op de Bodemkaart. De 
genoemde driehonderd realisaties die de 
nauwkeurigheid van het WDM weergeven zijn 
te downloaden via het BROloket en PDOK 
(www.pdok.nl) – maar worden niet weergege-
ven in de kaartviewers. 
Het WDM wordt toegepast in onder meer 
ruimtelijke planvorming, bij schadeberekenin-
gen van ingrepen in het grondwatersysteem 
en bij natuurherstel- en ontwikkeling. Het 
wordt ook gebruikt voor het aanwijzen van 
beschermde gebieden in het kader van de 
Habitatrichtlijn en voor onderbouwing van 
aanvragen voor de-rogatie in de Nitraatricht-
lijn van de EU. Andere toepassingsgebieden 
zijn bodemdaling en berekeningen voor opslag 
van water en koolstof in de bodem. 

 Toepassingen / De bovenbeschreven 
modellen zijn bedoeld voor toepassingen op 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Voor vraagstukken op het niveau van straten of 
percelen is aanvullende informatie nodig. De 
meerwaarde van de toepassing van de model-
len ligt in het gebruik van meerdere modellen 
in combinatie met andere ruimtelijke infor-
matie over bodem, ondergrond, watersyste-
men en terrein. Voorbeelden zijn de bovenge-
noemde (hydro)geologische modellen en 
ondergrondgegevens in de BRO, het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) en topografi-
sche kaarten, leggers van waterschappen en 
landgebruikskaarten van verschillende perio-
den. 
Toepassingen van de Bodemkaart, Geomorfolo-
gische Kaart en het Model Grondwaterspiegel-
diepte illustreren we voor twee ruimtelijke 
kwesties in de Gelderse Vallei. We hebben 
gekozen voor dit gebied omdat de eerste twee 
genoemde modellen recent geactualiseerd 
zijn, en in het gebied ruimtelijke opgaven 
voorkomen voor Nederland, die te maken heb-
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ben met klimaatverandering, transities in de 
landbouw- en energiesector, bevolkingsgroei 
en kwaliteit van leven, biodiversiteitsverlies en 
waterhuishouding. De voorbeelden spelen in 
op trends en ontwikkelingen die voorzien wor-
den in het beheergebied van Waterschap Vallei 
en Veluwe in de periode tot 2050 (Blauwe 
Omgevingsvisie 2050) .   

 Weerbaarheid vergroten / In het ver-
anderende klimaat hebben steden te maken 
met overstromingen en perioden van droogte 
en hitte. De gevoeligheid van steden voor deze 
effecten van klimaatverandering hangt af van 
de positie van de stad in het natuurlijke land-
schap. Sommige Nederlandse steden zijn 
kwetsbaar voor overstroming als gevolg van 
zeespiegelstijging en piekafvoeren van rivieren 
en beken. Steden op hellingen in de hoger 
gelegen zandgebieden hebben te maken met 
wateroverlast door afspoeling van regenwater 
tijdens hevige buien en met droogte en hit-
testress in perioden met warm en droog weer. 

van bodem, grondwaterspiegeldiepte en land-
vormen, zijn zones in de stad geïdentificeerd 
met passende strategieën voor waterbeheer. 
Deze strategieën zijn: infiltratie van regenwa-
ter in hoger op de helling gelegen stadsdelen, 
tijdelijke waterberging in ‘wadi’s’ op de hellin-
gen, en aanleg van groenvoorzieningen voor 
berging van water aan het oppervlak in lager 
gelegen wijken en op bedrijventerreinen. Door 
het regenwater vast te houden en te laten infil-
treren in plaats van het af te voeren worden 
watervoorraden in het Veluwemassief aange-
vuld en wordt natuur beschermd tegen droog-
te. Water dat tijdelijk wordt geborgen kan wor-
den gebruikt voor verkoeling door waterplei-
nen en groene retentiegebieden aan te leggen 
in het stadscentrum. 
Informatie over het grondwaterprofiel zou nog 
verder kunnen worden verfijnd door het Geo-
TOP-model te raadplegen voor de opbouw van 
de ondergrond. Het BROloket heeft voor dit 
model een functionaliteit om dwarsdoorsne-
den te maken. Een vergelijkbare dwarsdoorsne-

Kenmerken van bodem, grondwaterspiegel-
diepte en landvormen kunnen worden 
gebruikt om de weerbaarheid van steden tegen 
ongewenste effecten van klimaatverandering 
te vergroten. 
De Geomorfologische Kaart is sinds de uitgave 
van 2020 gereconstrueerd onder bebouwd 
gebied op verschillende plaatsen in Nederland. 
Figuur 2 geeft hiervan een voorbeeld voor de 
stad Ede. Deze stad ligt op de flank van het 
Veluwemassief en kent een hoogteverschil van 
circa 45 meter tussen de laagste delen van de 
stad en de stuwwal. Bij hevige buien stroomt 
regenwater van de hellingen naar lagere delen 
van de stad waardoor daar wateroverlast kan 
ontstaan. In het stadscentrum en op bedrijven-
terreinen, waar grote delen van het oppervlak 
zijn afgedekt door bebouwing, kan tijdens 
warme zomers de leefbaarheid onder druk 
komen te staan.
Door het geomorfologische landschap onder 
de stad in beeld te brengen, en de informatie 
over de landvormen te combineren met kennis 

Figuur 2. Geomorfologische Kaart van Ede voor (links) en na 
de actualisatie van 2020 (rechts). Bron: Geomorfologische 
Kaart 1:50.000, versie 2020 en V2019-2-31
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de laat zien dat de ondergrond in alle zones 
tot een meter of twintig onder het oppervlak 
bestaat uit zand van verschillende grofheid, en 
dat in de lager gelegen zones onder deze diep-
te lagen klei en veen voorkomen. 
Meer informatie over de toepassing van model-
len in de Basisregistratie Ondergrond voor de 
klimaatadaptatiestrategie van Ede is te vinden 
in de storymap Klimaatopgave Ede (zie weblink  
bij ‘Meer informatie’).

 Zoekgebieden stedelijke  
ontwikkeling/ Ook bij de stad Amersfoort is 
een voorbeeld te geven waarin informatie over 
de patronen van landvormen en bodemkundi-
ge eigenschappen kan worden gebruikt om 
plannen te maken voor de opvang van water in 
perioden van hevige regenval of hoge grond-
waterstanden in winter en voorjaar. De Blauwe 
Omgevingsvisie 2050 omschrijft de samen-
komst van beken ten zuidoosten van de stad 
als een ‘stedelijke waterknoop’ die gevoelig is 
voor wateroverlast in de toekomst. De beken 
en watergangen in het huidige watersysteem 
liggen deels in landvormen die op de Geomor-
fologische kaart worden aangegeven als ‘dal-
vormige laagten’ (Figuur 3). Dit zijn landvor-
men die voornamelijk zijn ontstaan door het 

oppervlakkig afstromen van sneeuwsmeltwa-
ter over een permanent bevroren ondergrond 
tijdens de laatste ijstijd. Deze laagten kunnen 
nu dienen om afstromend water op te vangen 
en tijdelijk te bergen. In combinatie met 
bodemfysische gegevens over waterdoorlatend-
heid en gevoeligheid voor droogte kan in beeld 
worden gebracht welke laagtes het meest 
geschikt zouden zijn om in te richten voor 
waterberging.
De Bodemkaart en het model Grondwaterspie-
geldiepte kunnen ook van nut zijn bij het aan-
wijzen van zoekgebieden voor stedelijke ont-
wikkeling. Ruimte voor een groot deel van de 
in de provincie Utrecht benodigde woningen 
wordt volgens de Blauwe Omgevingsvisie 2050 
gezocht in de Gelderse Vallei. De Blauwe 
Omgevingsvisie 2050 noemt Amersfoort als 
een van de gebieden waar stedelijke ontwikke-
ling voor de hand ligt.  
De geactualiseerde Bodemkaart toont een com-
plexe ruimtelijke structuur rondom Amers-
foort. Op de vorige versie van de kaart stonden 
in het gebied ten noordwesten van de stad 
alleen zandgronden. Op de geactualiseerde 
Bodemkaart zien we dat dit gebied de over-
gang vormt naar het veengebied van polder 
Eemland, waar we een complex patroon vin-

den van veengronden, moerige gronden en 
zandgronden. Dat patroon komt terug in de 
variatie van grondwaterspiegel, die gemiddeld 
tussen 124 en 0 centimeter onder maaiveld 
beweegt (Figuur 4). Deze gronden zullen ver-
schillende responsen geven op hevige neerslag, 
belasting door ophoging of constructie, bema-
ling of vergraving, en zullen ook verschillen in 
hun geschiktheid voor beplanting met groen-
voorzieningen. Er is nog weinig ervaring opge-
daan met het benutten van gedetailleerde 
bodeminformatie in ruimtelijke planvorming 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Nu 
deze informatie toegankelijk is in BROloket en 
het portaal van het BIS (bodemdata.nl) kan 
dat. 
Ook op straat kan bodeminformatie helpen bij 
het plannen en uitvoeren van werkzaamheden 
aan bijvoorbeeld bestrating, groenvoorzienin-
gen en kabels en leidingen. Het Programma 
BRO heeft een prototype ontwikkeld van een 
app waarmee een gebruiker met een tablet 
informatie uit de BRO kan zien over de plek 
waar hij of zij staat. De informatie wordt 
geprojecteerd met behulp van ‘augmented rea-
lity’. De app toont onder andere de bovenge-
noemde modellen in de BRO, bodemprofielen 
en grondwaterputten. Informatie over kabels 

Figuur 3. Geomorfologische Kaart en waterlopen van het 
zuidoostelijk deel van Amersfoort. Natuurlijke dalen zijn 
aangegeven in groen-blauw met daar bovenop in donkerblauw 
lijnvormige en vlakvormige waterdelen uit de Basisregistratie 
Topografie (BRT TOP10 NL). Bron BRT: PDOK

Figuur 4. Uitsnede van het Model 
Grondwaterspiegeldiepte van Nederland voor het 
noordelijk deel van Amersfoort en omgeving.  
Weergave in BROloket.
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Meer informatie:
Naast de modellen en gegevens in de BRO 
onderhoudt Wageningen Environmental Research 
een grotere collectie van gegevens over bodem, 
grondwater en terreinvormen in het Bodemkundig 
Informatiesysteem Nederland (BIS Nederland): 
https://bodemdata.nl en https://www.wur.nl/nl/
Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/
Environmental-Research/Faciliteiten-tools/
Bodemkundig-Informatie-Systeem-BIS-Nederland.
htm

De modellen in de BRO worden verder toegelicht in 
de storymap De Nederlandse ondergrond in 
vlakken, lagen en blokken: 
storymaps.arcgis.com/stories/
e63620dd6aab44caa70fa0f796b0316d

Presentaties over de grondwatermodellen, 
-gegevens en tools in de BRO:
https://basisregistratieondergrond.nl/doe-mee/bro-
events/begin-dag-bro-tje/bro-tjes-2022/10-februari/
bro-tje-grondwatermodellen-tools/

Referenties:
> Brouwer, F., Maas, G., Teuling, K., Harkema, T. en 
Verzandvoort, S. (2021). Bodemkaart en 
Geomorfologische Kaart van Nederland: actualisatie 
2020-2021 en toepassing; Deelgebieden Gelderse 
Vallei-Zuid en -West en Veluwe-Zuid. WOt-rapport 
134. https://edepot.wur.nl/557455   

> Helfenstein, A., Mulder, V. L., Heuvelink, G. B. M., 
& Okx, J. P. (2022). Tier 4 maps of soil pH at 25 m 
resolution for the Netherlands. Geoderma, 410, 
115659. https://doi.org/10.1016/J.
GEODERMA.2021.115659

> Maas, G. J., Van der Meij, W. M., Van Delft, S. P. J., 
& Heidema, A. H. (2019). Toelichting bij de legenda 
Geomorfologische kaart van Nederland 1:50 000 
(2019). Retrieved from https://
legendageomorfologie.wur.nl/ 

> Meij, W. M., Meijles, E. W., Marcos, D., Harkema, 
T. T. L., Candel, J. H. J., & Maas, G. J. (2022). 
Comparing geomorphological maps made manually 
and by deep learning. Earth Surface Processes and 
Landforms. 
https://doi.org/10.1002/esp.5305

en leidingen en andere ondergrondse objecten 
kan worden toegevoegd. 

 Nieuwe ontwikkelingen/ De Bodem-
kaart, Geomorfologische Kaart en het Model 
Grondwaterspiegeldiepte zijn tweedimensio-
naal: de informatie is gekoppeld aan ruimtelij-
ke eenheden in twee dimensies in de vorm van 
kaartvlakken en pixels. Informatie over de 
variatie in kenmerken van de bodem, terrein-
vormen en grondwaterspiegeldiepte wordt 
aangeboden als attribuutbeschrijvingen bij 
deze modeleenheden. Er is echter een groeien-
de vraag naar nauwkeurige informatie over 
bodemeigenschappen van ruimtelijke eenhe-
den in drie dimensies, en van de ontwikkeling 
daarvan in de tijd (vierde dimensie). In ant-
woord daarop ontwikkelen Wageningen Uni-
versiteit en Wageningen Environmental 
Research een platform voor de modellering 
van bodemeigenschappen in ruimte en tijd 
voor Nederland: het Bodemkundig Informatie-
systeem 4D (BIS-4D). Helfenstein et al. (2022) 
legden hiervoor de basis met de ontwikkeling 

van digitale kaarten van de pH van de Neder-
landse bodem met een resolutie van 25 meter 
op iedere gewenste diepte tussen nul en twee 
meter onder maaiveld (Figuur 5). Het modelin-
strumentarium gebruikt principes van digitale 
bodemkartering en geeft indicaties van de 
kwaliteit van de gegenereerde bodeminforma-
tie. Het kan gebruikt worden om voorspellin-
gen en onzekerheidsinformatie te berekenen 
voor iedere bodemeigenschap die is weergege-
ven in de afgeleide profielen, boormonsterpro-
fielen en wandonderzoeken die ten grondslag 
liggen aan de Bodemkaart. Weergaven voor 
lutumgehalte en bodemorganische stof zijn 
ook in voorbereiding. 
Kaartlagen van BIS-4D (realisaties) kunnen op 
dezelfde manier getoond worden in de viewers 
van BROloket, PDOK en bodemdata.nl als de 
lagen van het Model Grondwaterspiegeldiepte. 
Omdat de modellen van BIS-4D en het Model 
Grondwaterspiegeldiepte gegenereerd worden 
als realisaties van machine learning en ruim-
telijk statistische methoden, is het mogelijk 
om uitdrukkingen van onzekerheid af te lei-
den en mee te geven aan de gebruiker, zoals 
predictie-intervallen, over- en onderschrij-
dingskansen en risicokaarten. 
Ook voor het maken en bijhouden van de Geo-
morfologische Kaart wordt gebruik gemaakt 
van machine learning. Van der Meij et al. 
(2022) pasten technieken toe voor het semi-
geautomatiseerd identificeren en karteren van 
landvormen, waarbij ze gebruik maakten van 
digitale hoogtemodellen en kaarten afgeleid 
van satellietbeelden, met een voorbeeld op de 
Utrechtse Heuvelrug. De studie laat zien dat 
de kartering nog steeds ook door mensen moet 
worden gedaan, maar dat met de techniek 
voor automatische kartering van de landvor-
men een deel van de onzekerheid kan worden 
weggenomen in de uitgangskaart, die wordt 
gebruikt voor het bijwerken van de Geomorfo-
logische Kaart. 
 

Dorothée van Tol, Fokke Brouwer, 
Tom Harkema, Martin Knotters, 

Gilbert Maas, Kees Teuling, 
Dennis Walvoort, Simone Verzandvoort

Wageningen Environmental Research 

Figuur 5. Voorspellingen van de gemiddelde 
waarde van de pH van de bodem voor zes 
intervallen. Bron: Helfenstein et al. (2022)
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grondwatervoorraden 
   in kaart gebracht

Nationale en regionale geologische diensten in Europa hebben de 
afgelopen jaren flink samengewerkt in het onderzoeksprogramma 
GeoERA. Binnen het project RESOURCE sloegen geologische diensten 
uit 26 landen de handen ineen om gegevens over de Europese 
grondwatervoorraden te harmoniseren en in kaart te brengen. 
Het project heeft een eerste beeld opgeleverd van de hoeveelheid 
grondwater in Europa, en in de duurzaamheid van het 
grondwatersysteem, zo bericht onderzoeker Tano Kivits (TNO).

In 2018 plaatste de Geo.brief (Geo.brief 5, 
2018) een introductie van het onderzoekspro-
gramma GeoERA, dat destijds net van start 
was gegaan. Inmiddels zijn de projecten afge-
rond en zijn de resultaten beschikbaar voor 
iedereen. GeoERA was een zogenaamde Hori-
zon2020 ERA-NET programma. Zulke pro-
gramma’s worden vanuit de Europese Com-
missie gebruikt om nationale agenda’s op 
elkaar af te stemmen en gezamenlijk meer-
waarde te creëren. 
Doel van GeoERA is het verstevigen van de 

samenwerking tussen de geologische dien-
sten in Europa en geharmoniseerde en pan-
Europese data, informatie en kennis te delen. 
Binnen het onderzoeksprogramma GeoERA 
zijn vijftien projecten gerealiseerd, gericht op 
de thema’s geo-energie, delfstoffen en grond-
water. Naast de projecten op deze inhoudelij-
ke thema’s is ook gewerkt aan het beschik-
baar maken van de resultaten via de reeds 
bestaande Europese Geologische Data Infra-
structuur (EGDI). 

Irrigatie met grondwater. Ook in 
Nederland hebben lage 
grondwaterniveaus een grote 
impact op natuur, infrastructuur en 
landbouw tijdens droge jaren.
Foto: Anrita1705 / Pixabay

. onderzoek
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Duitsland (H3O-PLUS), een project over de 
classificatie en het management van karst-
aquifers (CHAKA), en het ontwikkelen van 
pan-Europese kaarten over de volumes en 
dieptes van zoet grondwater (Pan-EU Ground-
water Resources Map). 
Voor dit laatste werkpakket binnen RESOUR-
CE hebben dertig regionale en nationale geo-
logische diensten uit 26 landen samenge-
werkt om de volumes en dieptes van het zoete 
grondwater in Europa in kaart te brengen. 
Hiervoor was het allereerst belangrijk om een 
gezamenlijke set van criteria te ontwikkelen 
waarmee we de informatie over diepten en 
volumes van zoet grondwater konden harmo-
niseren. De Europese schaal van het project 
betekende bijvoorbeeld dat er gekozen is om 
alle informatie in een grid van tien bij tien 
kilometer te verzamelen. Een belangrijk 
aspect hierbij waren de verschillende vormen 
van data die in de deelnemende landen 
beschikbaar waren. Zo moesten de landen die 
hun data in gedetailleerde grondwatermodel-
len beschikbaar hebben, zoals bijvoorbeeld in 
Nederland het geval is, hun data opschalen 
om het op tien bij tien kilometer beschikbaar 
te maken. 
Een aantal andere landen hebben echter een 
lagere dichtheid aan grondwaterdata, soms 
zelf met gegevens die alleen op papieren kaar-
ten beschikbaar zijn. Het verzamelen van 
data op een tien bij tien kilometer schaal was 
hier juist een grote inspanning. Samen heb-
ben we een template ontwikkeld waarmee de 
benodigde data verzameld kon worden. Zo 
hebben we voor ieder blok informatie verza-
meld over de dikte van de aanwezige water-
voerende lagen (aquifers) en slecht doorlaten-
de lagen (aquitards) en de dikte van de onver-
zadigde zone. Verder is voor iedere laag de 
geologische leeftijd en de lithologie aangege-
ven. Ook zijn voor iedere laag hydraulische 
parameters verzameld, zoals de porositeit en 
horizontale en verticale doorlatendheden van 
de aquifers en aquitards. Daarnaast hebben 
we ook een aantal kenmerken van aquifers 
opgegeven, zoals de aanwezigheid van zeer 
oud of thermaal grondwater.  

 RESOURCE / Binnen het thema grond-
water is er gewerkt aan vier projecten gericht 
op het ontwikkelen van kennis ter bevorde-
ring van het duurzame beheer van de grond-
watervoorraden in Europa. Deze projecten 
waren:
•  HOVER: over de Europese grondwaterkwali-

teit en de invloed van natuurlijke elemen-
ten en antropogene verontreinigende stof-
fen, gecoördineerd door de Franse geologi-
sche dienst (BRGM);

•  VOGERA: gericht op de connectie tussen 
activiteiten in de diepe ondergrond en de 
impact op ondiepe grondwatervoorraden, 
gecoördineerd door de Britse geologische 
dienst (BGS);

•  TACTIC: over de invloed van klimaatveran-
dering op grondwater en mogelijke adapta-
tiestrategieën, gecoördineerd door de Deen-
se geologische dienst (GEUS);

•  RESOURCE: over het harmoniseren van 
(pan-)Europese informatie over zoete grond-
watervoorraden, gecoördineerd door de 
Geologische Dienst Nederland (GDN), 
onderdeel van TNO.

Binnen het grondwaterdomein was GeoERA 
de eerste keer dat geohydrologen van verschil-
lende geologische diensten in Europa op deze 
schaal met elkaar hebben samengewerkt. 
Over het  algemeen hebben de lidstaten bin-
nen de Europese Unie een goed beeld van de 
grondwatervoorraden in hun eigen land. Des-
ondanks ontbrak er in Europa een coherent 
overzicht van de aanwezige voorraden van 
zoet grondwater dat gebruikt kan worden 
voor de ontwikkeling en evaluatie van het 
Europese grondwaterbeleid. In RESOURCE is 
gewerkt aan de harmonisatie van gegevens 
over de beschikbare zoete grondwatervoorra-
den in de deelnemende landen. Dit is gedaan 
aan de hand van vier werkpakketten: twee 
cross-border projecten tussen Polen en Litou-
wen (TRANSFLUX) en België, Nederland en 

Ook in Nederland zijn er 
gebieden die onder druk 

staan van salinisatie

Screenshot van de GeoERA webviewer met grondwater aquifers.
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 Grondwaterkaarten / De kaarten die 
gemaakt zijn aan de hand van de verzamelde 
gegevens zijn te zien op de mapviewer van 
RESOURCE, beschikbaar via de website van 
GeoERA. Eén van de kaarten laat bijvoorbeeld 
de voorraad van (zoet) grondwater in Europa 
zien en maakt zo duidelijk dat de voorraden 
niet gelijk over Europa verdeeld zijn (zie 
Figuur 1). Met name in de sedimentaire bek-
kens en de verkarste kalksteengebieden zijn 
relatief grotere volumes grondwater beschik-
baar. Naast grondwatervolumes hebben we 
ook de verschillende typen aquifers in beeld 
gebracht, waarbij onderscheid gemaakt is op 
basis van de lithologie en de potentiële pro-
ductiviteit van de aquifers. 
Verder zijn er kaarten beschikbaar over de 
totale dikte van de aquifers, de maximale 
diepte van het actieve grondwatersysteem, en 
de totale transmissiviteit  van de aquifers (een 
maat voor het gemak waarmee water door 
een aquifer kan stromen, wat dus iets zegt 
over de productiviteit van het systeem). Voor 
deze kaarten kunnen in de webviewer verdere 
subselecties gemaakt worden op basis van de 
geologische leeftijden van de aquifers, de 
lithologie, aquifertypen en -kenmerken. Zo 

houding van de onttrekking van grondwater 
klein is ten opzichte van de aanvulling kun-
nen abstracties duurzaam plaatsvinden. Door 
de abstractie van grondwater te vergelijken 
met het totaal beschikbare volume krijgen we 
een idee van de buffercapaciteit van het sys-
teem: gebieden met een groot volume aan 
grondwater kunnen beter omgaan met perio-
des van droogte of verhoogde onttrekkingen, 
terwijl gebieden met lage grondwatervolumes 
al tegen de limieten van het systeem zitten. 
Een voorbeeld van een kwetsbaar gebied is 
Spanje: daar wordt een groot aandeel van de 
jaarlijkse grondwateraanvulling onttrokken, 
terwijl de grondwatervoorraden in verhou-
ding tot de onttrekkingen relatief laag zijn. 
Zo lang de grondwateraanvulling constant 
blijft zal dit niet tot problemen leiden, maar 
zodra de aanvulling omlaag gaat in perioden 
van droogte, bijvoorbeeld veroorzaakt door 
klimaatverandering, is er weinig buffercapa-
citeit en zal het grondwatervolume snel afne-
men. Niet alleen gebieden met lage grondwa-
tervoorraden zijn echter kwetsbaar. In Neder-
land wordt het volume zoet grondwater bij-
voorbeeld geschat op circa 1100 km3, terwijl 
de totale abstractie van grondwater veel lager 
is met circa 1,5 km3 per jaar. Desondanks zijn 
er ook in Nederland gebieden die onder druk 
staan van salinisatie, en hebben lage grond-
waterniveaus in droge jaren een grote impact 
op natuur, gebouwen, infrastructuur en land-
bouw.

Benieuwd naar de resultaten van RESOURCE? 
Op de website van GeoERA zijn de grondwa-
terkaarten interactief te bekijken en zijn de 
rapporten geplaatst die opgeleverd zijn voor 
het project, inclusief het rapport dat de 
waterbalans beschrijft. Ook verdiepende 
informatie is op de website terug te vinden, 
zoals een rapport waarin per land staat 
beschreven welke data gebruikt is en welke 
keuzes zijn gemaakt bij het invullen van de 
data. Ook de resultaten van de andere projec-
ten binnen GeoERA zijn online beschikbaar. 

Tano Kivits
Website RESOURCE: geoera.eu/projects/resource9

Groepsfoto van mensen betrokken bij RESOURCE, specifiek voor Europese grondwaterkaarten, 
tijdens een workshop in Boedapest in 2019.
Foto: GeoERA RESOURCE

kun je bijvoorbeeld de totale dikte van de 
Kwartaire aquifers in Europa zien of de zoet-
watervoorraad in verkarst gesteente. Helaas 
zijn er op de kaarten wel nog gebieden zon-
der data, wat komt doordat niet alle landen 
en regio’s mee hebben gedaan met het pro-
ject. Deze gebieden hopen we in de toekomst 
aan te vullen. 

 Waterbalans / Kennis over de totale 
zoetwatervoorraden in Europa is nuttig 
omdat die een indicatie geeft over de buffer-
capaciteit van het grondwatersysteem. Deze 
buffer kan echter niet direct gerelateerd wor-
den aan de hoeveelheid grondwater die daad-
werkelijk onttrokken kan worden. Om de 
duurzaamheid van het grondwatersysteem te 
bepalen is het daarom ook belangrijk om 
naar de andere aspecten van de waterbalans 
te kijken. Samen met Deltares hebben we de 
zoete grondwatervoorraad in Europa in de 
context van de waterbalans geplaatst door het 
volume te relateren aan de aanvulling en de 
abstractie. Door de grondwateraanvulling te 
delen door de abstracties krijgen we bijvoor-
beeld een beeld van de duurzaamheid van de 
grondwaterabstracties: gebieden waar de ver-
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7 – 8 mei 2022
Minerant 2022, de internationale beurs voor mine-
ralen, fossielen en edelstenen georganiseerd 
door de Mineralogische Kring Antwerpen. Ticket-
voorverkoop is mogelijk tot zondag 1 mei.
Info: www.minerant.org/MKA/minerant.html

19 mei 2022
KNGMG 110-jarig jubileum. Locatie: Futureland, 
Europaweg 902, Maasvlakte Rotterdam. Vanaf 
10:00. Meer informatie en aanmelden: https://
www.kngmg.nl/lustrumfeest-kngmg-2022/

22 juni 2022
KNGMG Noord lezing: ‘Carbonate factories and 
climate change: lessons from the past, predicti-
ons for the future’. De lezing wordt gepresenteerd 
door prof. John Reijmer (VU Amsterdam).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM, Schepers-
maat 2, Assen. Vanaf 16:30. Aanmelden: kngmg-
noord@gmail.com

5 – 6 september 2022
18e editie van het Nederlands Aardwetenschap-
pelijk Congres (NAC). Locatie: Van der Valk Hotel, 
Utrecht. Info: www.nacgeo.nl

5 – 7 september 2022
European Conference on the Mathematics Of 
Geological Reservoirs (ECMOR) 2022 conferentie. 
Hybride evenement. 
Locatie: online / The Hague Conference Centre, 
Anna van Buerenplein 29, Den Haag.
Info: https://eage.eventsair.com/ecmor-2022/

5 – 12 september 2022
KNGMG Noord excursie: Harz en Asse zoutmijn. 
De excursie wordt begeleid door prof. Reinhard 
Gaupp, Heinz Bürgisser, Willem Schuurman en 
John Verbeek.
Meer informatie en aanmelden voor de wachtlijst: 
kngmgnoord@gmail.com

Uitgesteld naar 2023: Tiende Internationale Sym-
posium over Bodemdaling (TISOLS) georgani-
seerd door het Nationaal Kennisprogramma 
Bodemdaling.

In samenwerking met het Netherlands Space Offi-
ce (NSO) lanceert NWO een nieuwe call voor het 
gebruik van ruimte-infrastructuur voor aardobser-
vatie- en planeetonderzoek. De call sluit op 7 juni 
2022. 
Diverse nationale en internationale ruimtevaartor-
ganisaties en instituten brengen en onderhouden 
geavanceerde en omvangrijke infrastructuur in de 
ruimte. Deze ruimte-infrastructuur, en de daarvan 
afkomstige gegevens en signalen, is beschikbaar 
voor wetenschappelijke en andere gebruikers. 
Ook Nederland draagt bij aan de opbouw en 
instandhouding van deze infrastructuur. NWO wil, 
samen met het ministerie van OCW en met NSO, 
het gebruik van deze infrastructuur stimuleren. 
Binnen deze doelstelling staat de call open voor 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
aardobservatie en planeten en andere objecten 
binnen ons zonnestelsel. De call is een nieuwe 
ronde van een al bestaand programma, voorheen 
genaamd ‘Gebruiksondersteuning Ruimteonder-
zoek’. Het budget voor deze call bedraagt 4,8 mil-
joen euro. 
Voor meer informatie zie:
www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/
gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek 

. agenda. nwo

Nieuwe call: 
aardobservatie en 
planeetonderzoek

. personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
E. Maliepaard
F. van Haaster
G.A.M. Manders

VERHUISBERICHT KNGMG-
LEDEN
L.A. van Paassen

OVERLEDEN
L.W.S. de Graaff

Stakeholderbijeen-
komst DeepNL
DeepNL organiseert op vrijdag 22 april haar 
jaarlijkse netwerkbijeenkomst waar voortgang 
en resultaten worden gedeeld. 
Onderzoekers en professionals uit de publie-
ke en private sector wisselen kennis uit over 
de dynamiek van de Nederlandse onder-
grond als gevolg van menselijk handelen. De 
bijeenkomst is algemeen toegankelijk (na 
registratie) en ook online te volgen.  

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 
4 - 6. Info en aanmelden: www.nwo.nl/deepnl

. njg

Artikelen in het Netherlands Journal of Geosciences 
verschijnen niet meer in geprinte vorm. Via deze 
rubriek informeren wij KNGMG-leden welke publica-
ties er recentelijk in het NJG zijn verschenen.

> An overview of induced seismicity in the 
Netherlands by A.G. Muntendam-Bos, G. Hoede-
man, K. Polychronopoulou, D. Draganov, C. 
Weemstra, W. van der Zee, R.R. Bakker and H. 
Roest.
DOI: https://doi.org/10.1017/njg.2021.14
Induced seismicity is not restricted to the north of 
the Netherlands around the Groningen field, but is 
a phenomenon observed as a result of a wide 
variety of subsurface engineering projects. Read 
about the current status of research in this com-
prehensive overview paper. 

> Luminescence dating of a late Middle Pleisto-
cene glacial advance in eastern England by P.L. 
Gibbard, M.D. Bateman, J. Leathard and R.G. 
West. 
DOI: https://doi.org/10.1017/njg.2021.13
Learn how the so-called Tottenhill glacial advance 
in the Fenland area of eastern England links to 
what happened to the ice sheets in the Nether-
lands in Saalian times.

Meer weten over hoe NJG papers tot stand zijn 
gekomen? Beluister de podcast ‘The Paper Trail’ 
waarin auteurs over hun onderzoek vertellen: 
thepapertrail.buzzsprout.com

Recent verschenen
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