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Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer 
nr. 4/5-2014. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nr. 6-2014 kan vóór 
20 oktober 2014 worden gezonden aan P.W. van Olm, secretaris van de NGV, 
Bongerd 180, 8212 BK Lelystad of secretariaat@geologischevereniging.nl 

VAN DE BESTUURSTAFEL
Allereerst, ik hoop dat u allemaal heeft kunnen genieten van 
een mooie zomer; aan het weer in Nederland heeft het zeker 
niet gelegen. Ook de NGV was op zomerreces, maar dat is 
nu wel weer voorbij. We zijn als bestuur druk bezig met 
het organiseren van de resterende twee activiteiten in 2014: 
de themadag “Fossiele vertebraten” op 20 september bij TNO 
is Utrecht, gevolgd door de themadag “Natuursteen als 
Bouwsteen” op 15 november, eveneens bij TNO in Utrecht. 
De themadag over natuursteen als bouwsteen wordt op 
zondag 16 november gevolgd door een geologische stads-
wandeling in een groot aantal steden in Nederland; dit is 
een gezamenlijk project van de NGV en GEA en we hopen 
dat het een groot succes wordt (geef u tijdig op, het aantal 
plaatsen is beperkt!). In 2014 organiseert de NGV ook nog 
samen met het enige Nederlandse UNESCO geopark, 
“Het Geopark De Hondsrug”, een serie lezingen getiteld 
“Een reis door 13,7 miljard jaren”, waarbij het ontstaan van 
het heelal en de aarde, de geologische ontwikkeling van de 
aarde en de evolutie van het leven op aarde besproken 
wordt door bekende hoogleraren en wetenschap journalis-
ten. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van 
de NGV, het Geopark De Hondsrug of van het Hunebed-
centrum in Borger, Drenthe.
Het programma voor 2015 begint ook alweer vorm te 
krijgen met interessante onderwerpen voor thema- en 
contactdagen, met cursussen en, hopelijk, een speciale dag 
voor jongeren. Daarnaast is het bestuur bezig met een 
intern onderzoek van het reilen en zeilen van de NGV en 
haar afdelingen (met prima ondersteuning door de Raad 
van Advies), verbeteren van contacten en samenwerking 
met zusterorganisaties zoals GEA en KNGMG, het 
verbeteren van haar website, etc., etc. En om maar meteen 
met de deur in huis te vallen, het bestuur heeft heel 
dringend versterking nodig. Met het huidige bestuur 
kunnen we niet alles oppakken wat we zouden willen 
oppakken en om u een idee te geven welke onderwerpen 
dringen behoefte hebben aan meer aandacht noem ik bv. 
(1) verjonging van het ledenbestand; het is erg belangrijk, 
ook voor de toekomst van de NGV, dat er meer jongere 
leden komen (leeftijd 20-50 jaar); (2) nauwer contact met 
de afdelingen; (3) cursus beleid; (4) contacten en samen-
werking met zusterverenigingen zoals GEA, NLC, 
KNGMG. De lijst van onderwerpen is ongetwijfeld langer 
maar ik zou het geweldig vinden als zich een of meerdere 
leden zouden melden om, samen met het bestuur, deze 
onderwerpen aan te pakken. Tenslotte; we zijn ook op 
zoek naar een nieuwe hoofdredacteur voor Grondboor & 
Hamer. Zie de oproep aan het eind van deze mededelingen. 
LAAT IETS HOREN; HET IS LEUK OM ACTIEF 
VOOR DE CLUB BEZIG TE ZIJN!. 

22 augustus, 2014, Willem Schuurman, Voorzitter NGV

THEMADAGEN
Oproep aan alle leden: Onderwerpen voor Themadagen
Welke onderwerpen zou u op een themadag behandeld 
willen zien? De NGV organiseert met veel succes enige 
themadagen per jaar over geologische (en soms aanver-
wante) onderwerpen altijd aangevuld met een boeken-
markt en meestal met de mogelijkheid om verzamelingen 
of andere interessante items rond het thema te exposeren. 
We hebben als bestuur al weer wat toekomstige dagen 
gepland, maar we zijn erg benieuwd naar wat onze leden 
willen. U kunt uw suggesties op de mail zetten naar het 
secretariaat: secretariaat@geologischevereniging.nl
Een ouderwetse brief naar Bongerd 180, 8212 BK zenden 
mag ook. 
Ik ben benieuwd naar uw suggesties.

Paul van Olm
Secretaris NGV

Themadagen 2014
In 2014 worden er nog twee themadagen gehouden. 
Themadagen zijn gratis voor NGV-leden, niet-leden 
betalen € 5,- entree. Naast de wetenschappelijke lezingen 
is er een geologische (tweedehands) boekenmarkt en zijn 
er exposities rond het thema. Koffi e en thee is verkrijgbaar, 
u moet zelf voor een lunchpakket zorgen. 

Aanmelding:
Voor het laatste nieuws en aanmelding zie: 
http://www.geologienederland.nl/agenda.html
Mocht u geen toegang hebben tot internet dan kunt u zich 
telefonisch aanmelden bij Shirley van Heck: 0572-364914. 
Bij inspreken van een voice mail graag uw naam, woon-
plaats en lidnummer vermelden.
Omdat de zaal toegankelijk is voor maximaal 100 deelne-
mers, is registratie verplicht. 
Niet-leden betalen bij de ingang, maar kunnen ook ter 
plaatse lid worden en zo hun eerste € 5,- euro alvast 
verdienen.

Geologische markt
Tijdens iedere themadag is er ook een geologische “markt” 
met de volgende onderwerpen:
-  Stands gerelateerd aan het onderwerp
-  Mogelijkheid om vondsten/gesteenten te laten determi-

neren
-  Geologische tweedehands boeken
-  NGV Bibliotheek stand - Leestafel met boeken en 

tijdschriften, mogelijkheid om te lenen.
Bereikbaarheid TNO/Geologische dienst Utrecht.
Per auto: A28, afslag De Uithof. Borden Budapestlaan/
Princetonplein volgen. Bij het gebouw zijn voldoende 
parkeerplaatsen. 
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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-mail van 1 september 2014 (Themadag NGV Gewervelde 
dieren) niet hebt ontvangen, stuur dan svp een mail naar 
ledenadministratie@geologischevereniging.nl
Bij voorbaat hartelijk dank! 

Thomas Kuipers (ledenadministratie NGV)

Openbaar vervoer: stadsbus lijn 11 vertrekt zaterdags elke 
20 minuten naar de Uithof (reistijd ca. 20 minuten). 
Uitstappen halte “Botanische tuinen”.
Voor nadere informatie en routekaartje zie: 
www.geologischevereniging.nl

Themadag “Natuursteen” 15 november 2014
10.00 uur Ontvangst met koffi e/thee, registratie, 
10.30 uur aanvang lezingen:

Programma 
Timo Nijland TNO Delft: Bouwen met Krijt: Bentheimer 
en Obernkirchener zandsteen.
Wim Dubelaar, TNO-GD Utrecht: Met het oog op 
hardsteen.
John van den Heuvel, Steenhouwerij Maarssen, Utrecht.
Wido Quist, Faculteit Bouwkunde, TU Delft: Vervanging 
van natuursteen bij restauraties.
Hendrik Jan Tolboom, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.
16.00 uur sluiting

Geologische stadswandelingen zondag 16 november
De NGV organiseert op zaterdag 15 november een 
themadag over het onderwerp “Natuursteen” bij TNO in 
Utrecht. Als “toegift” worden er op zondag 16 november 
geologische stadswandelingen in verschillende (zo veel 
mogelijk) steden in Nederland georganiseerd door Neder-
landse Geologische Vereniging, Stichting GEA en de 
Stichting “Georeizen”. 
Per wandeling zijn er maximaal 15 deelnemers. Deelname 
kost € 5,- te voldoen aan de gids. Aanmelding van te voren 
is verplicht. U kunt zich voor een wandeling aanmelden 
vanaf 1 oktober met een aanmeldformulier op de website 
van de NGV (www.geologienederland.nl). De wandelin-
gen starten om 10.00 uur en u kunt zich opgeven voor een 
wandeling door één van de onderstaande steden. Na aan-
melding krijgt u bericht waar de wandeling start.
Rondleidingen zijn nu (augustus 2014) geregeld in Amster-
dam, Deventer, Enschede, Groningen, Haarlem, Nijmegen, 
Oosterhout, Utrecht, Velp en een optie voor Maastricht.

Oproep:
Als u vanuit uw NGV-afdeling of GEA-kring ook een 
wandeling wilt organiseren of mogelijke rondleiders kent, 
dan hoor ik dat graag. 

Paul van Olm 
PaulvanOlm@gmail.com

TENTOONSTELLINGEN EN 
BEURZEN
Ri� en
500 miljoen jaar 
bouwen in zee. 
April t/m december 
2014 in het Gelders 
Geologisch Museum

Wat is de overeen-
komst tussen het 
Groot Barrièrerif in
Australië en de Dolomieten? Het zijn allebei grote rifgordels! 
Maar het Groot Barrièrerif is een levend rif en de Dolo-
mieten zijn opgeheven fossiele riffen van meer dan 200 
miljoen jaar geleden.
Het Gelders Geologisch Museum laat vanaf 11 april 2014
de ontstaansgeschiedenis zien van riffen. In een geologisch
museum gaat het natuurlijk vooral over fossiele riffen en de
dieren die lang geleden het rif bouwden en bewoonden. 
Al 500 miljoen jaar geleden bouwden kleine organismen 
riffen in zee. Het verhaal wordt ook verduidelijkt met vele 
recente rif bouwers uit tropische én koude wateren.
We hopen dat u het museum bezoekt en ons enthousiasme
over de vele mooie stukken komt delen.
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

Versteend Hout 
In oktober organiseren wij een tentoon-
stelling over Versteend Hout, waarin 
wij de verschillende soorten versteend 
hout zullen toelichten, het in de ge-
schiedenis gaan plaatsen en de processen 
zullen beschrijven van het verstenen van hout. Bij de ten-
toonstelling worden lezingen en workshops georganiseerd. 
De tentoonstelling vindt plaats van 8 oktober t/m 26 okto-
ber, tijdens de openingstijden van de winkel:

Plaats: 
Edelsteenwinkel Karbonkel Steynlaan 28 3701 EG Zeist 
Meer informatie vindt u op www.karbonkel.nl
Wendela Copijn, info@karbonkel.nl tel: 030 69 20 059

 
INTERNATIONALE BEURZEN VAN :
- Mineralen en Fossielen
- Edelstenen en Sierstenen
- Sieraden
- Instrumenten & gereedschap
- Vakliteratuur
Naam: IMRA  Datum: 21 en 22 februari 2015
Naam: INTERGEM  Datum: 21 en 22 november 2015
Zaal: Kinepolis ‘event Center’
Adres: Groenendaallaan 394  B-2030 Antwerpen
Openingsuren: Zaterdag 12u - 18u Zondag 10u Tot 17u30
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Inlichtingen en Inschrijvingen
Ghilaine (Suzy) Hofmans – p/a F.de L’arbrelaan 12, 
B-2170 Merksem
e-mail: beursinfo@acam.be of suzy.hofmans@telenet.be 
tel.: 0032(0)3 569 01 75 gsm: 0496/146 503
Website: www.acam.be

GEOLOGISCHE REIZEN
Programma Georeizen 2014 
De meeste Georeizen zijn volgeboekt, ook het geologisch 
karteren in de Ardennen heeft een wachtlijst. 

Wel kunt u nog mee naar activiteiten dichtbij huis, zoals de 
geologische stadswandeling door Utrecht op 12 oktober of 
een lang weekend (31 oktober – 3 november) naar de cuesta’s, 
ijzermijnen en fossielen in de Minette van Luxemburg.
Als u nog wél een verre reis wilt maken dan kunt u nog 
mee naar Peru. Deze reis met de geologie van de Andes en 
de archeologie van de Inca’s komt voort uit het werk van 
fysisch geograaf Jan Sevink in Zuid-Amerika. Hij schreef 
een geologische reisgids “The Cordillera Blanca” uitgege-
ven door de Universiteit van Amsterdam. We gaan niet 
alleen naar dit gebied van de Witte Bergen, maar we 
maken er twee mogelijkheden van: een 16 daagse geolo-
gisch/archeologische/paleontologische reis – de Zwarte en 
de Witte Bergen in Noord-Peru, de reuzenfossielen in de 
woestijn ten Zuiden van Lima, en één van 22 dagen met 
een extra week met voornamelijk archeologie naar het 
Oostelijke binnenland met de World Heritage Site van 
Machu Pichu. De reis vindt plaats in de laatste week van 
november en de twee eerste weken van december.

Voor 2015 staat er ook weer heel wat geologie op het 
programma. Voor een compleet overzicht verwijs ik u naar 
onze website http://www.georeizen.nl.

Paul van Olm
Stichting “Georeizen”

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
Afdeling Winterswijk
Bezoekersdagen Steengroeve Winterswijk – 2014. 
De bezoekersdagen aan de Winterswijkse steengroeve zijn 
op de eerste zaterdagen van de maanden april t/m november.
Via de site Nederlandse Geologische Vereniging NGV: 
afdeling Winterswijk vindt u de link naar Bezoekersdagen 
steengroeve. Hier dient elke bezoeker een aangifteformu-
lier volledig in te vullen. Dit kan alleen na afl oop van de 
voorgaande bezoekersdag. Voor april kan men zich vanaf 
1 maart opgeven. Het maximale aantal bezoekers is 250 
personen per dag.
Na aangifte moet u elk formulier uitprinten en ondertekenen. 
Dit formulier dient u op de bezoekersdag in te leveren. 
Leest u vooraf vooral de voorwaarden. De minimumleef-
tijd bedraag 8 jaar.

De toegang is van 09.00 tot 16.30 uur. U kunt ook tussen-
tijds binnenkomen. Bij de bezoekersdagen is geen begelei-
ding. Er is helmplicht. Alleen goedgekeurde veiligheids-
helmen zijn toegestaan. Ter plaatse zijn helmen te huur 
(€ 10,- en bij inleveren € 8,- retour)

 Nieuws uit Limburg
Onze oud-voorzitter, Jan Nillesen, heeft een boekje 
geschreven over de kalkbranderijen in Zuid-Limburg. Een 
omvattende beschrijving van deze industrie, die tijdens de 
eerste wereldoorlog opkwam, omdat de aanvoer vanuit 
Duitsland en België niet meer mogelijk was. Er ontstond 
een run op de concessies, omdat de prijzen door de 
schaarste hoog waren. Maar niet iedereen verstond het vak 
van kalkbranden.
Een gedegen, goed leesbaar boekje met vele oude foto’s en 
mooie foto’s van de restanten van de ovens, die nu nog in 
het Limburgse heuvelland te vinden zijn. Het kost € 15,- 
plus € 5,- verzendkosten bij verzending binnen Nederland.

De excursies naar de 
ENCI zijn helaas 
alleen voor leden van 
de afdeling Limburg, 
maar de andere ex-
cursies zijn voor 
iedereen vrij toe-
gankelijk. De ENCI 
is al begonnen met 
de herinrichting van 
de groeve. Daardoor 
is het mogelijk, dat 
gedeelten van de groeve niet mogen worden betreden. 
Het kan zelfs voorkomen, dat een excursie helemaal niet 
doorgaat. Wij verzoeken iedereen dan ook van te voren 
op onze website te checken of de excursie eventueel niet 
doorgaat.

De komende excursies:
Zaterdag 04 oktober Grindgroeve l’Ortye te Meers-  
 Stein.
 Bijeenkomst: 9.30 uur, op de   
 parkeerplaats bij het nieuwe   
 gemeentehuis van Stein, tegenover  
 het ANWB tankstation aan de   
 Stadhouderslaan. 
Zaterdag 11 oktober Groeve ENCI Maastricht
Zaterdag 25 oktober Groeve ’t Rooth; de laatste   
 zaterdag geopend.  
Zondag 9 november Geologische wandeling rond 
 Holset. 
Bijeenkomst 13.00 uur aan de kerk te Holset; Holset 64

Data en nadere gegevens over de lezingen en excursies van 
de afdeling Limburg worden in het eerste nummer van ons 
tijdschrift “Sprekende Bodem” gepubliceerd of kunnen op 
de website van de NGV Afdeling Limburg 
(http://www.geologischevereniging.nl/afdelingen/
limburg/) ingezien worden. 

Miel Doumen
Secretaris afdeling Limburg
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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

Grondboor & Hamer

zoekt op korte termijn een nieuwe

HOOFDREDACTEUR
Grondboor & Hamer is al meer dan 65 jaar het gezicht van de Nederlandse Geologische Vereniging en de bindende 

factor tussen de leden. De huidige hoofdredacteur heeft inmiddels al weer bijna vijf jaar met veel plezier en 
enthousiasme gezorgd voor een interessant en kwalitatief hoogstaand tijdschrift. Vanaf 2015 wil hij zijn tijd echter 

graag aan andere zaken gaan besteden. Daarom zijn we dringend op zoek naar een opvolger.

Benodigde kwaliteiten:
-  Brede, basale kennis van, maar vooral interesse 

in de geologie. Een professionele geologische 
opleiding is niet beslist noodzakelijk.

-  Ervaring met populair-wetenschappelijk 
redactiewerk en met de processen die leiden 
van concept-artikelen tot gedrukt eindproduct.

-  Gevoel voor samenwerking met auteurs uit 
kringen van amateur- en beroepsgeologen. 

-  Inzicht in de wensen en interesses van de 
lezers van Grondboor & Hamer.

-  Verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. planning 
en het werken met deadlines.

De functie: 
-  De hoofdredacteur werkt samen met redactie-

leden die de kwaliteit van aangeleverde artikelen 
vakinhoudelijk beoordelen, en met de eind-

 redacteur, die de voorbereiding van het druk-
proces verzorgt.

-  Het hoofdredacteurschap is een onbetaalde 
functie; onkosten worden uiteraard vergoed.

-  Gemiddeld door het jaar heen vergt de functie 
naar schatting één derde dagtaak.

-  De scheidende hoofdredacteur en de overige 
redactieleden zullen zorgen voor een soepele
(en zo nodig) geleidelijke overdracht van taken.

Bent u geïnteresseerd in deze dankbare en uitdagende functie, die van groot belang is voor de toekomst 
van onze vereniging en de (amateur)geologie in Nederland? 

Neem dan contact op met: lemdeboer@hetnet.nl 


