
G R O N D B O O R  &  H A M E R 3N U M M E R  6  -  2 0 1 3G R O N D B O O R  &  H A M E R

MEDEDELINGEN

1N U M M E R  6  -  2 0 1 3

Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer 
nr. 6-2013. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nr.1-2014 kan vóór 
7 januari 2014 worden gezonden aan P.W. van Olm, secretaris van de NGV, 
Bongerd 180, 8212 BK Lelystad of secretariaat@geologischevereniging.nl 

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het is midden oktober als ik dit schrijf en de zomer is 
defi nitief voorbij. Hopelijk heeft u genoten van de zomer 
en bent u in de gelegenheid geweest om leuke geologische 
trips te maken. Ikzelf heb me geologisch vermaakt in de 
Vulkaan-Eifel (geweldige ontsluitingen) en in Noord-Spanje 
en Zuid-Frankrijk.

Nu de vereniging. Hoe staan we ervoor en wat zijn de 
plannen? Een aantal zaken zou ik graag de revue willen 
laten passeren.

Allereerst wat bestuurlijke beslommeringen. Recentelijk 
hebben twee bestuursleden, Tom Reijers en Jeroen van 
Rhijn, om persoonlijke redenen besloten terug te treden 
uit het NGV bestuur. We betreuren dit en hadden graag 
gezien dat ze langer waren doorgegaan maar het is niet 
anders. Vanaf deze plek hartelijk dank voor de getoonde 
inzet en ik hoop dat we af en toe nog een beroep op jullie 
kennis en expertise kunnen doen. Daarop aansluitend, we 
hebben nog steeds niemand bereid gevonden om ons te 
helpen met de fi nanciële administratie, ondanks herhaalde 
oproepen. Er moeten toch leden zijn die het NGV bestuur 
kunnen en willen helpen met de fi nanciële kant van de 
vereniging: Laat je horen! 

Zoals de meesten van jullie weten heeft de NGV ook de 
beschikking over een bibliotheek. Deze bibliotheek wordt 
sinds kort beheerd door het Gelders Geologisch Museum 
(GGM) en leden van de afdeling Gelre van het NGV. 
De beheerovereenkomst is nu uitgewerkt in een “Over-
eenkomst Bibliotheek”. Wat houdt dit in? Om een paar 
belangrijke zaken te noemen: 
1  De GGM- en NGV-bibliotheken worden samengevoegd, 
2  Het GGM is aanwezig met een selectie boeken op de 

thema- en contactdagen,
3  Het GGM catalogiseert de hele NGV-bibliotheek en 

brengt die onder in een database, 
4  Via een link op de NGV-website is deze database toegankelijk, 
5  NGV- en GGM-boeken kunnen door de NGV-leden 

gratis worden geleend. 
Het NGV-bestuur is verheugd over deze goede samenwer-
king met het GGM en hoopt dan ook dat de leden 
optimaal gebruik maken van de geboden faciliteiten.

Organisatie van amateurgeologisch Nederland. We hebben 
heel wat reacties gehad op onze ideeën over een nieuwe 
organisatie vorm (zie Mededelingen G&H 4/5, 2013).
Uit de reacties komen twee zaken duidelijk naar voren:
1  houdt de NGV organisatie zoals die is, en 
2  probeer niet heel amateurgeologisch Nederland onder de 

NGV-noemer te brengen. 

Deze sentimenten zullen we zeker in onze vervolg discus-
sies binnen en buiten de NGV meenemen. Ons plan is nog 
steeds om aan de ALV in april 2014 een voorstel voor te 
leggen voor een reorganisatie van de NGV en integratie en 
samenwerking met andere amateur geologische verenigingen. 

We zitten op dit moment midden in het seizoen van 
thema- en contactdagen, cursussen en lezingen. In januari 
organiseren we de themadag “Zwerfstenen en Pleistocene 
fl uviatiele afzettingen”. Het onderwerp van deze themadag 
is bewust breed gekozen om ook afzettingen van de Maas 
en de Rijn, die vooral in Zuid- en Midden-Nederland 
voorkomen, mee te nemen. Ik hoop dan ook dat heel veel 
leden aan die dag deelnemen en hun verzamelingen van 
zwerfstenen en rivierafzettingen meenemen om te laten 
zien en te bespreken met geïnteresseerden. In maart 
hebben we de contactdag, met als onderwerp “Aardbevin-
gen”. Dit belooft een heel interessante dag te worden met 
presentaties van o.a. de RUU en de NAM (aardbevingen 
door gaswinning in het Groningse gasveld). 
Last but not least: op zaterdag 12 april hebben we onze ALV. 
Deze dag organiseren we dit jaar samen met de Afdeling 
West-Friesland die haar 40-jarig bestaan viert. Zij hebben 
een leuk programma bedacht en ik hoop dan ook dat veel 
leden de tijd zullen nemen om deze vergadering bij te wonen. 

Het “petit comité” dat zich bezighoudt met enthousiasmeren 
van jeugd voor de geologie heeft een enquête gehouden 
onder onze jeugdleden waarvan de resultaten nu uitge-
werkt worden. Een aantal interessante ideeën is naar voren 
gekomen zoals een speciale themadag voor jongeren, 
geologisch veldwerk, etc. 

Tenslotte wil ik toch met de nodige trots ons blad G&H 
noemen. Het laatste themanummer “Waterspecial” ziet er 
weer fantastisch uit en ik wil onze redactie onder leiding 
van de hoofdredacteur Bert de Boer, feliciteren met deze 
prestatie en ook namens de rest van het bestuur bedanken 
voor de geweldige inzet.

20 oktober, 2013
Willem Schuurman, Voorzitter NGV

NIEUW ADRES VAN DE NGV-BIBLIOTHEEK
De NGV-bibliotheek is ondergebracht in het Gelders Geologisch Museum
Parkstraat 32
6881 JG Velp
Tel.: 026-3642996

Openingstijden:  di-vr 10.00 -12.30 uur / 11.30 – 16.30 uur, 
 zaterdag en zondag 10.00 – 16.00 uur.
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INSCHRIJFFORMULIER 
LANDELIJKE CONTACTDAG TNO 
UTRECHT
Ja, ik kom naar de landelijke contactdag op 
zaterdag 8 maart 2014.

Ik kom met:           personen

Naam:

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Ik heb het verschuldigde bedrag op
(datum) overgemaakt naar bankrekening 
NL46 INGB 0001 1821 07 van de NEDERLANDSE 
GEOLOGISCHE VERENIGING te Schoonhoven.
Voor buitenlandse betalingen: BIC: INGBNL2A           
 
Dit inschrijfformulier versturen naar het NGV secreta-
riaat: Paul van Olm, Bongerd 180, 8212 BK Lelystad 
of aanmelden via e-mail: 
secretariaat@geologischevereniging.nl

✁

THEMADAG ZWERFSTENEN
25 JANUARI 2014
Zwerfstenen in Nederland
Deze themadag is gratis toegankelijk voor leden. De plaats 
is het gebouw TNO/Geologische Dienst Nederland op 
Universiteitscentrum De Uithof, Princetonlaan 6, Utrecht. 
Het programma staat nog niet geheel vast. De eerste lezing 
begint om 10.30 uur. De ontvangst met koffi e en thee is 
vanaf 10.00 uur. 

Bij zwerfstenen denken we al snel aan de stenen die met de ijs-
kappen in het Pleistoceen naar Nederland zijn gebracht. Na-
tuurlijk gaan we daar uitgebreid aandacht aan besteden, maar 
daarnaast willen we ook eens wat meer aandacht schenken 
aan wat er via Duitsland en België ons land is binnen ge-
komen: zwerfstenen van Oostelijke en Zuidelijke herkomst. 
Miel Doumen van de Afdeling Limburg gaat daar op in; het 
eerste onderwerp zal worden belicht door een spreker van 
de afdeling Utrecht/Het Gooi. Herman van Roermund van 
de Universiteit Utrecht zal de geologische achtergrond van 
het Scandinavische schild belichten. Fossielen in zwerf-
stenen komen ook aan de orde in een vierde lezing.

Wilt u uw collectie laten zien? Dat kan: we organiseren 
natuurlijk weer een geologische “markt”. Meld u aan voor 
een tafelpresentatie bij Willem Schuurman 
wmlschuurman@gmail.com of bij het secretariaat: 
Paul van Olm, Bongerd 180, 8212 BK Lelystad, 
tel. 06 53978137, secretariaat@geologischevereniging.nl 

LANDELIJKE CONTACTDAG
8 MAART 2014
Aardbevingen 
De landelijke contactdag 2014  wordt gehouden in het ge-
bouw TNO/Geologische Dienst Nederland op Universiteits-
centrum De Uithof in Utrecht. (adres: Princetonlaan 6).

Het programma bestaat uit twee lezingen ‘s ochtends en 
twee lezingen in de middag, plus een geologische markt. 
Medewerkers van de Universteit Utrecht en mogelijk het 
KNMI zullen ingaan op de algemene aspecten van aard-
bevingen (geologische oorzaken, registratie en monitoring). 
Aardbevingen in Nederland zijn tegenwoordig “gewoon” 
geworden. Het publieke debat richt zich op het Groniger 
gasveld en de risico’s van schaliegaswinning. Een mede-
werker van de NAM heeft zijn medewerking aan het 
middagprogramma toegezegd.

Programma:
10.00 - 10.30 uur  ontvangst met koffi e
10.30 uur  opening
10.35 - 11.15 uur  Rob Govers (Universiteit Utrecht) – de 

voorspelbaarheid van aardbevingen
11.15 - 12.00 uur  Anne Fortuin, (Geologisch Museum 

Hofl and, Laren) – De geologie van 
Bijbelse aardbevingen

12.00 - 13.00 uur lunch en geologische (boeken)markt 
13.00 - 13.45 uur  Bernard Dost (KNMI) – aardbevingen 

in Nederland.
13.45 - 14.30 uur  Rob van Eijs (NAM) – aardbevingen in 

het Groninger gasveld
14.30 uur sluiting.

Bij het ter perse gaan van dit nummer stond het program-
ma nog niet helemaal vast: er kunnen dus nog wijzigingen 
in optreden.

Bereikbaarheid
Per auto: A28, afslag De Uithof. Borden Budapestlaan/
Princetonplein volgen. Bij het gebouw zijn voldoende 
parkeerplaatsen. Openbaar vervoer: stadsbus lijn 11 en 12 
iedere 5 minuten naar de Uithof (reistijd ca. 20 minuten). 
Uitstappen halte “Botanische tuinen” (lijn 11) resp. “Kruyt-
gebouw” (lijn 12).
Aanmelden bij voorkeur per mail bij Paul van Olm, 
secretariaat@geologischevereniging.nl of met het inzenden 
van het inschrijfformulier aan het Secretariaat NGV, 
Bongerd 180, 8212 BK Lelystad
Kosten: de kosten zijn € 15, - per persoon incl. lunchpakket 
voor NGV-leden, niet-leden € 25,-. Te storten op rek.nr. 
NL46 INGB 0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische 
Vereniging (Schoonhoven), onder vermelding van LC 2013. 
Er geldt een maximum aantal van 100 deelnemers. Bij over-
intekening is de volgorde van binnenkomst van de betalingen 
van NGV leden bepalend voor deelname. Indien u niet 
kunt deelnemen, krijgt u daarvan bericht en volgt restitutie 
van het door u gestorte bedrag.
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OPROEP: E-MAIL-ADRESSEN
Ontvangt u onze e-mails? Is uw juiste e-mailadres bij ons bekend?
Als u de e-mails van 17 juli en 3 september j.l. (curus Geologie-3 en
de themadag Hydrologie) niet hebt ontvangen, stuur dan svp een 
mail naar ledenadministratie@geologischevereniging.nl

Bij voorbaat hartelijk dank!

Thomas Kuipers (ledenadministratie NGV)

Natural History veiling
Wekelijkse

De veiling begint elke vrijdag

Kavels lopen af op maandag 
vanaf 20:00 uur

Kijk op: catawiki.nl/nhveilingnhveiling

’s Werelds grootste catalogus & veilinghuis voor verzamelaars

indertijd betrokken bij het baanbrekende paleontologische 
veldwerk op Sardinië van de Utrechtse paleontoloog 
dr. Paul Sondaaar.

Roemenië: 12-25 juli 2014. Een rondreis door de 
Zuid-Karpaten. Geomorfologie van het hooggebergte, de 
sutuur van twee tektonische platen. We rijden over de 
hoogste trans-alpiene weg van Roemenië door het Parâng 
gebergte. De reis voert ook door Oltenia en het bergland 
van Banat en langs de beroemde grens met Servië: de 
gorges van de Donau. Ook bezoeken we Transsylvanië met 
onder andere het Hatec Country Dinosaur Geopark. 
Verwacht overigens niet dat er overal dino-resten te 
vinden zijn, daarvoor gaan we naar het museum. Net zoals 
het barnsteenvoorkomen dat we aan het eind van de reis 
bezoeken. Geologische begeleiding Dan Palcu (geoloog en 
PhD-student Universiteit Utrecht) en prof. dr. Marius 
Stoica (Universiteit van Boekarest).

Ardennen: zelf geoloog worden in een lang weekend? 
12-14 september 2014. Interessant als iemand je vertelt hoe 
een gebied geologisch in elkaar zit. Maar hoe weet hij of 
zij dat eigenlijk? En een stap verder, hoe vind je dat zelf 
uit? Dat is het doel van deze 3-daagse karteercursus. De 
excursie is afgeleid van de zogenaamde nuldejaars excursie 
van de faculteit Geowetenschappen Utrecht. Net als de pas 
gearriveerde studenten gaat u aan de slag met kompas, 
kaart, loep, zoutzuur en een veldboek. U leert de stenen te 
lezen en samen ontrafelen we het gebied.

GEOLOGISCHE REIZEN
Reisprogramma Stichting “Georeizen”
Georeizen is een stichting zonder winstoogmerk. De reizen 
worden begeleid door professionele geologen, die dat doen omdat ze 
het leuk vinden om hun vak aan anderen “mee te geven”. Meer 
informatie vindt u op www.georeizen.nl.

De reizen naar Oman (februari), Canarische eilanden 
(maart) en Marokko (april) zijn volgeboekt. U kunt zich 
aanmelden voor een plaats op de reservelijst.

Luxemburg: 21-24 maart 2014. Een lang weekend met 
geologie dichtbij huis: de plooiing van de Ardennen, de 
cuesta’s van Luxemburg en het bekken van Parijs. Het 
ontstaan en de teloorgang van de ijzerwinning in de 
Minette-afzettingen, maar ook de fossielen en de sedimen-
tologie hiervan komen aan bod. Geologische begeleiding 
prof. dr. Pieter Augustinus (oud-hoogleraar fysische geo-
grafi e Universiteit van Utrecht). Deze trip is zijn vroegere 
2e jaars excursie.

Sardinië: 12-21 juni 2014. Het Paleozoïcum met de 
mijnen in het zuidwesten, de prachtige kustsectie Nebida, 
jong vulkanisme met obsidiaan, het basaltplateau, Tertiaire 
en Jura fossielen, het paleontologische onderzoek rond de 
Grotto Corbeddu, de granieten. Al deze zaken komen we 
tegen op onze rondreis begeleid door Paul van Olm 
(fysisch geograaf: algemene geologie en fossielen) en 
Francien Braber (biologe en paleontologe). Zij was 
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International Dinosaur Digging Team

Eikenboomgaard 11-13,  5341 CT, Oss (The Netherlands)
PH: +31 (0) 412 63 46 69
E-mail: theo@henskensfossils.nl

Open: Monday - Friday 8:00 am - 5:00 pm (CET) 

Opening hours showroom: Saturday 10:00 am - 3:00 pm (CET)

www.henskensfossils.nl

Digging - Preparations - wholesale - exhibitions
Henskens Fossils

JUBILEUMUITGAVE GEONIEUWS
Geonieuws is een uitgave van de Mineralogische Kring 
Antwerpen. Het tijdschrift van oktober is een jubileum-
versie (76 pagina’s) volledig gewijd aan “Mineralogie van 
België”. Het kan gedownload worden via www.minerant.
org/mineralenbelgie.pdf (17.9 Mb).
Een gedrukt exemplaar is te verkrijgen door uw postgege-
vens op te sturen naar secretariaat@minerant.org en 
€ 6,- te betalen op bankrekening  
IBAN: BE36 7895 8091 0281; BIC: GKCCBEBB t.n.v. 
Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43 2900 
Schoten, België.  
Meer informatie op www.minerant.org/MKA

TENTOONSTELLING
Zeolieten, bijzondere silicaatmineralen 
Tot en met februari 2014 heeft het Gelders Geologisch 
Museum in Velp een thematentoonstelling over zeolieten.

In 1756 bestudeerde Axel Cronstedt een nieuw mineraal. 
Hij noemde het Zeolithes = kokende steen, want het 
mineraal leek bij verhitting te gaan borrelen. 
Intussen kennen we een hele familie van zeolieten en ge-
bruiken we hun bijzondere eigenschappen. Ze kunnen bij 

verhitting water (of een andere stof ) afstaan en dat bij af-
koeling weer opnemen. Ze worden zelfs in het laborato-
rium nagemaakt.
Het is ook een mooie groep mineralen om te verzamelen, 
gewoon of als micromount. 
In de loop van het najaar volgen verschillende activiteiten voor 
kinderen en volwassenen die aansluiten bij deze tentoonstelling.
Meer informatie daarover op www.geologischmuseum.nl.

Gelders Geologisch Museum 
Parkstraat 32
6881 JG Velp
Tel. 026 3642996
info@geologischmuseum.nl
www.geologischmuseum.nl
Open dinsdag t/m zondag 12.00-17.00 uur

OPROEP: E-MAIL-ADRESSEN
Ontvangt u onze e-mails? Is uw juiste e-mailadres bij ons bekend?
Als u de e-mails van 3 september en 10 oktober j.l. (Themadag Hydro-
logie en Cursus Energievoorziening) niet hebt ontvangen, stuur dan 
svp een mail naar ledenadministratie@geologischevereniging.nl
Bij voorbaat hartelijk dank!
Thomas Kuipers (ledenadministratie NGV)

Gelders Geologisch Museum
Zeolieten, bijzondere silicaatmineralen 
Oktober 2013 – maart 2014

AANKONDIGING CURSUS 
'GESTEENTEDETERMINATIE' 
In januari-februari 2014 zal een cursus gesteentedeterminatie 
gehouden worden in Grou (Friesland). Zie voor details de 
website. Aanmelden bij: sevheck.ngv@gmail.com


