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Mededelingen

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het voorjaar komt!

Het is nu eind maart. Nog even en de tente begint weer.

En dan beginnen de bloemen weer....

Nee, maakt u zich geen zorgen. Hier komt geen verhaaltje

over krokusjes, uitlopende struiken, bloemen en (laat

staan) bijtjes. Maar waar ik het wel over wil hebben is

het feit dat we weer bijna aan het einde zijn van een

'seizoensjaar', Een naam die ik ter plaatse verzin voor

de activiteiten die beginnen na de vakantie en ongeveer

doorlopentot het voorjaar. Grondboor & Hamer verschijnt

regelmatig, er zijn themadagenen een landelijke

contactdag en er worden cursussen gegeven.

En nu, nu het voorjaar eraan komt, kan ik met veel

voldoening constateren dat vele vrijwilligers -
ieder op

hun eigen manier - een bijdrage hebben geleverd aan het

wel en wee van de vereniging. En dan denk ik ook aan

die 'krachten' die nauwelijks voor het voetlicht treden,

zoals de vrijwilliger die elke themadag weer assisteert bij

het gebruiken van alle 'techniek' in het auditorium, of de

dames die voor de contactdag ruim 200 broodjes staan te

smeren. Ik wil dan ook deze gelegenheidaangrijpen om

alle vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage. Het was

weer een fantastisch 'seizoensjaar'.

Geen wonder dat ik, na de uitstekend geslaagde

contactdag die we onlangs hielden, rondloop met een

voorjaarsgevoel! U weet wel zo’n gevoel van "het kan niet

meer kapot". Als je dan bovendien nog constateert dat

mensen zich spontaan aanmelden om mee te werken aan

het functioneren van de vereniging, dan moet dat gevoel

wel juist zijn. Op naar het volgende ’seizoensjaar’. Een

jaar dat wel eens leuke verrassingen in petto zou kunnen

hebben.

We hebben echter ook nog een 'verenigingsjaar' af te

sluiten. Op zaterdag 14 mei houden we nog onze algemene

ledenvergadering en sluiten we het verenigingsjaar 2010

officieel af. Zoals u in het vorige nummer van Grondboor

& Hamer heeft kunnen lezen doen we dat in Museum

Hofland in Laren. Als de planning klopt (en waarom

zou dat met zulke vrijwilligers niet zo zijn) verschijnt dit

nummer eind april. Als u zich nog niet heeft aangemeld

voor deze ledenvergadering, kan dat nog net! En dan doet

u ook mee aan de voorjaarswandelingop de Gooise hei.

Daarna kunt u met een gerust hart op vakantie. Misschien

wel om druk met 'geologie' bezig te zijn, misschien juist

om even niet aan geologie te hoeven denken.

En als u dan midden augustus weer terug bent van

vakantie, verschijnt het volgende nummer van Grondboor

& Hamer met het programma voor het nieuwe 'seizoen'.

Met themadagen in september en november, cursussen in

het winterseizoen, etc. Het kan niet meer kapot.

Joost Vermee, voorzitter

EEN GEOSITE IN NEDERLAND

Op 3 maart 2011 werd het minisymposium 'wAardevol

Drenthe' gehoudenin het Hunebedcentrum, Borger,

Drenthe. In 2006 is het traject De Waarde van de Drentse

Aarde gestart met een aantal werkateliers waarbij ook

de commissie Aardkundigewaarden is geïnstalleerd. Het

symposium was bedoeld om geïnteresseerdepartijen
de eerste tussenresultaten mee te delen. Het Platvorm

AardkundigeWaarden IPAW) is nauw betrokken bij dit

project.

Er waren ongeveer 70 deelnemers vertegenwoordigers

van provincies (Drenthe, Friesland), gemeenten,

waterschappen, en organisaties zoals het Drentsche

Landschap, Natuurmonumenten en bedrijven. Van

PAW waren prof. Pim Jungerius en Manneke van den

Ancker aanwezig. Kort samengevatstreeft de commissie

Aardkundigewaarden ernaar om voor 'de Hondsrug'

sensu lato de status van Unesco-Geopark te verkrijgen.
In Europa zijn momenteel A2 Geoparken verspreid over 16

landen. Voorbeelden van Geoparken zijn de Vulkaneifel en

Bergstrasse-Odenwald in Duitsland.

Een Europees Geopark is een duidelijk omlijnd gebied,

waarbinnen wetenschappelijk waardevolle en unieke

geologischeaspecten te bezichtigen zijn. Het is echter

geen 'Openlucht Museum'. Een Europees Geopark is actief

op economisch gebied, veelal toerisme waarbij de unieke

geologischeaspecten van het gebied benut worden om het

toerisme te bevorderen. Deze ontwikkeling moet gedragen

worden door de inwoners van het gebied.

Geologisch gezien is de Hondsrug voldoende uniek om

het gebied de status van Geopark te geven (stuwwallen,

keileem, pingo's, zandverstuivingen, hoogveen), maar

op het gebied van geo-toerisme en de betrokkenheid

van de inwoners moet er nog heel wat gebeuren voordat

de Unesco-status verleend kan worden. Verschillende

sprekers gingen in op deze aspecten (Frans Schouten -

Biografie van het Landschap; Erwin Adema- Landschap-

ecologie van het Noordenveld; Hans Elerie- historische

geografie).
In de discussie die daaropvolgde werd besproken wat

er nog meer moest gebeuren, de invloed van de huidige

bezuinigingen, wie doet wat. Mijn interesse was vooral
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gericht op het feit of de amateurgeologie en met name

de NGV een rol zou kunnen spelen. Mogelijke activiteiten

zouden kunnen zijn: het adviseren van lokale overheden
-

lokale amateurgeologen hebben vaak een unieke kennis

van het gebied in kwestie - het inrichten en onderhouden

van de Geo-site; houden van spreekbeurten op scholen en

het geven van rondleidingen.

Oproep aan de leden

Ik zou graag van leden willen horen wat ze hiervan vinden,

of ze interesse hebben om mee te werken, of ze op de

hoogte zijn van vergelijkbare initiatieven in andere delen

van Nederland. Jullie opmerkingen en suggesties graag

naar: priageologischevereniging.nl

Willem Schuurman, bestuurslid PR

THEMADAGEN EN CURSUSSEN

Fossielen en vulkanisme

De eerste themadag is op zaterdag 24 september met als

onderwerp fossielen (en niet 'cephalopoden' zoals hier en

daar eerder aangekondigd). Tijdens deze themadag willen

we ons vooral richten op de beginnendeverzamelaar

of de geïnteresseerde leek. Dat geldt zowel voor de te

houden lezingen als voor de tafelpresentaties. Suggesties

voor deze dag zijn van harte welkom. En als u denkt iets

interessants voor deze doelgroep te kunnen vertellen of te

laten zien: aanmelden mag!

De themadag op zaterdag 26 november heeft als onder-

werp meegekregen: vulkanisme.

Een zeer interessant onderwerp en heel erg actueel

als de bijbehorendeverschijnselen als aardbevingen en

tsunami's daarbij worden meegenomen. Ook hier geldt

suggesties zijn welkom en aanmelden mag.

Algemene geologie

Waarschijnlijk starten we in het najaar met een nieuwe

cursus 'algemene geologie'. De cursus 'stratigrafie

en structurele geologie' gaat 5 zaterdagen duren en

wordt gehouden in Utrecht op 8 en 29 oktober, 12

en 19 november en 10 december. De docent is dr.

Tom Reijers. We zijn nog bezig om de laatste zaken

te regelen. Interesse? Meld je alvast vrijblijvend aan

(e-mail: jvermee0xs6all.nl) en jekrijgt persoonlijk

bericht zodra alle details bekend zijn. Pas dan beslis

je of je definitief meedoet. Of kijk regelmatig op www.

geologischevereniging.nl

Gesteentedeterminatie

In het najaar zal ook de
-

inmiddels bekende - cursus

'gesteentedeterminatie' weer worden gehouden. Er zijn

nog enkele plaatsen vrij. Zie www.geologischevereniging.nl

voor verdere details.

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK

OVER HET JAAR 2010

Het jaar 2009 had een geweldig cijfer als het gaat om

aantallen leners, namelijk 82. Dat hebben we in 2010

niet gehaald, maar met 77 bleven we toch aardig in de

buurt. Ook nu komt het leeuwendeelvoor rekening van de

Themadagen in Utrecht 13 x perjaarl, waarbij opviel dat de

themadag 'Zand' qua aantal uitleningen zwak uit de bus

kwam. Ook de afdeling Winterswijk leest geregeld, maar

de leden krijgen het dan ook op hun bordje geserveerd.

En verder zijn er nog wat e-mails, soms met een vraag

die eigenlijk niet meer tot het domein van de bibliotheek

behoort. Als service-instituut wordt er dan net zo lang

gespeurd tot er een bevredigend antwoord is gevonden.

En de oude Nederlandse geologie wordt nog steeds

gewaardeerd.

De bibliotheek is in 2010 24 titels rijker geworden.

Daarvan is precies de helft aangekocht en de andere

helft is verkregen uit particuliere schenkingen en vooral

ruilabonnementen met diverse instituten.

Op de Landelijke Contactdag is er nog altijd - gelukkig -

een flinke belangstelling voor wat onze eigen bibliotheek

te koop aanbiedt. Het aanbod stamt uit particuliere

bronnen, want lang niet alles wat men aan de bibliotheek

schenkt, is bruikbaar voor de bibliotheek. Het met de

verkoop verdiende geld is zuiver en alleen bestemd voor

de bibliotheek en alles daar omheen.

Cees Ehlers, bibliothecaris

GEO-TRAINING & TRAVEL

Geologische reizen

Excursie naar de dalen van Maas, Moezel en Rijn:

9-13 mei 2011 www.mpreizen.nl/ardennen

Excursie naarwestelijke Cantabrische Gebergte in

Noord-Spanje 19
- 26 september 2011

www.mpreizen.nl/geologie

Excursie naar oostelijke Cantabrische Gebergte

in Noord-Spanje 26 september - U oktober 2011

www.mpreizen.nl/archeologie

Lezingen

Geoloog, Tom Reijers, kan voor uw afdeling een

lezing verzorgen. Hij heeft meer dan 50 geologische

onderwerpen paraat. Titels op te vragen bij

tjareijersl3hetnet.nl

GEOREIZEN

Beieren

Reis (met eigen auto's] naar de meteorietinslagkrater bij

Nordlingen met aansluitend een bezoek aan het beroemde

Solnhofen. Reisleiding: geoloog Pim van Wamel. Data:

3-9 juli 2011. Deelnameprijs € 250,- excl. logies.

USA

Colorado, Utah & Arizona: geologie van Precambrium tot

Krijt. Bij Book Cliffs vinden we spectaculaire ontsluitingen,

zoals Battleship Butte en een metersdikke koollaag in het

Krijt. De beroemde dinosauriër vindplaatsen. Indiaanse

rotsschilderingen & gravures. Arches National Park

met prachtige natuurlijke bruggen. De wereldberoemde

Bryce en Grand Canyons. Leiding: Dirk-Jan Simons

(gepromoveerd op een gebied in Colorado), data 10
-

2A

september 2011.
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Canarische eilanden

Grillige vulkanen van Fuerteventura en Lanzarote.

Begeleiders: de geologen; Jack Lanting en Hans Oude

Nijhuis, data 5
-

15 oktober 2011, € 995,-.

Nederlandse Antillen

Het 'ABC' van koralen, kussenlava's, kleine ammonieten;

Aruba-Bonaire-Curacao. Twee weken 15-26 november

2011.6 2295,-. Geologische begeleiders - Gerard Klaver &

Boudewijn 't Hart.

Meer informatie op onze site; www.georeizen.nl.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

'Winterswijk Steengroeve' - Tentoonstelling in

het Goldfuss Museum in Bonn

Van 15 maart 2011 tot en met 31 januari 2012 is in het

Goldfuss Museum van de Universiteit Bonn een speciale

tentoonstelling over vondsten uit de Winterswijkse

steengroeve te zien.

Deze steengroeve laat een ontsluiting zien van de

Onder-Muschelkalk. Spectaculaire en fraaie vondsten

maken de groeve tot 's werelds belangrijkste ontsluiting
in de Vroege-Trias. Winterswijk is met name zeer

bijzonder vanwege het voorkomen van sauriërsporen en

sauriërbotten. De sporen zijn door op het land levende

sauriërs gemaakt en de botten zijn afkomstig van andere

dieren, namelijk van in zee levende sauriërs. Men vindt

daarvan niet alleen losse botten, maar ook goed bewaard

gebleven schedels en skeletten. Een verklaring voor

het succes van de vondsten in Winterswijk ligt aan de

combinatie van zeer ervaren amateurverzamelaars en

wetenschappers, die goed toezicht kunnen houden op

het voorkomen van fossielen. De bijzonder fijnkorrelige

kalkafzetting in de steengroeve laat een gedetailleerd

onderzoek ook toe. Overigens draagt een prima

medewerking met de firma Ankerpoort bij aan het succes.

De fossielen uit Winterswijk tonen het leven en sterven

van allerlei dieren aan de kust van de Muschelkalkzee,

die ongeveer 240 miljoen jaar geleden Midden-Europa

bedekte. Het licht-groengrijze gesteente is vaak zeer

fijn gelaagd en toont op verschillende niveaus mooie

netvormige structuren: een fossiele krimpscheuring in het

kalkgesteente. Deze ontstond uit kalkmodder en algen
in een uitgestrekte Waddenzee tijdens een heet klimaat

in de Vroege-Trias. Op die uitgestrekte vlakten bleven

loopsporen van verschillende sauriërs achter, maar dat

bleken vele duizenden jaren lang hoofdzakelijk maar

om twee soorten reptielen te gaan. Deze dieren zochten

zeer waarschijnlijk voedsel op het wad. Door periodieke

hoogwaterstanden spoelden toen allerlei kleine sauriërs

en vissen aan. Met uitzondering van de aasetende sauriërs

was het leven zeer onherbergzaam, zoals de zeldzame

fossielen van schaaldieren en andere ongewervelde dieren

aantonen.

De tentoonstelling laat voor de eerste keer, naast

fraaie fossielen uit openbare collecties, ook bijzondere
sauriërvondsten uit Nederlandse privéverzamelingen zien

In eerste instantie worden fossielen van marine sauriërs

getoond, maar ook van vissen en loopsporen evenals

sporen van ongewervelde dieren. Een aantal vondsten is

afkomstig uit speciale graafactiviteiten. Deze opgravingen

werden de laatste zes jaar georganiseerd door de

Universiteit Bonn, Werkgroep Muschelkalk Winterswijk,

Universiteit Utrecht en het Nationaal Natuurhistorisch

Museum Naturalis Leiden.

Contactgegevens

Steinmann Institut für Geologie, Mineralogie und

Paleontologie, Universitat Bonn.

Goldfuss-Museum, Nussallee 8, D-53115 Bonn. Entree is

gratis.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 09.00 - 16.00

uur. Zondag: 13.00
-

17,00 uur. Rondleidingen voor groepen

zijn op aanvraag mogelijk (ook op zaterdag).

Verdere informatie: http://www.paleontology.uni-bonn.de/

de/goldfussmuseum_kontakt

Bezoek aan de Winterswijkse steengroeve

Open dagen

Op de eerste zaterdagen van de maanden april t/m

november is de nog in exploitatie zijnde steengroeve in

Winterswijk tijdens open dagenvan 09.00 tot 16.30 uur

te bezoeken. Men kan hiertoe een aanmeldingsformulier

aanvragen bij de VW/ANWB, Postbus 362, 7100 AJ

Winterswijk onder bijsluiting van een gefrankeerde en

geadresseerde retourenvelop.

Elke bezoeker ouder dan 18 jaar dient een eigen formulier

in te vullen en te ondertekenen. Bij meerdere bezoekers

kan het formulier gekopieerd worden. Bij groepen

dienen drie kinderen door één volwassene te worden

begeleid. De minimum leeftijd bedraagt 8 jaar. Het

maximum aantal bezoekers bedraagt 350 per open dag.
De antwoordstrookjes dienen tenminste een week voor de

gewenste bezoekdag ingestuurd te zijn. Toegang alleen bij

vooraanmelding.

In de groeve is hetmplicht. In principe dient u zelf voor

een goedgekeurde veiligheidsheim Igeen fietshelmen,

paardrijcaps e.d.) te zorgen. Helmen kunnen ook ter

plaatse worden gehuurd (de borg bedraagt € 10,- per

helm, bij onbeschadigd en schoon inleveren vindt € 8,-

restitutie plaats). In de groeve zijn vondstmogelijkheden

van fossielen en mineralen.

Excursies

Winterswijk is de enige gemeente in Nederland waar

de 240 miljoen jaar oude lagen van de Muschelkalk zijn
ontsloten. Het is mogelijk de groeve onder deskundige

begeleiding te bezoeken. De excursies worden gehouden

op de zaterdagen 16 en 30 juli plus 13 en 20 augustus.

Nadere informatie kan worden aangevraagd bij de VVV/

ANWB, Postbus 362, 7100 AJ Winterswijk onder bijsluiting

van een gefrankeerde en geadresseerde retourenvelop. De

minimum leeftijd bedraagt 8 jaar.

Andere bezoekmogelijkheden dan tijdens open dagen en

excursies zijn er niet.

Nieuws uit Limburg
Het excursie programma voor 2011 is klaar, hoewel wat

later als gewenst. De excursies naar de ENCI zijn alleen

voor leden van de afdeling Limburg, de andere excursies

zijn vrij toegankelijk. De ENCI is al begonnen met de

herinrichting van de groeve. Daardoor is het mogelijk, dat

gedeeltenvan de groeve niet toegankelijk zijn. Het kan
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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.

Zoals gewoonlijk zijn de andere excursies voor iedereen

toegankelijk. Ook hiervoor graag van te voren de

voorwaarden voor deelneming doornemen op onze

website. Hier vindt men ook de excursies van onze

mineralengroep en de bezoekmogelijkheden van de

prehistorische vuursteenmijnente Rijckholt.

Excursieprogramma 2011 van de Ned. Geologische

Vereniging afd. Limburg.

Bijna alle excursies vinden plaats op zaterdagen

Groeve 't Rooth
- van 23 april tot en met 29 oktober iedere

zaterdag open van 9.00 -12.00 uur. De eerste en de laatste

dag langer open (tot 16.00 uur).

Geologische wandeling Spaubeek - zondag 1 mei

verzamelen om 13.00uur bij het station van Spaubeek,

Groeve ENCI Maastricht; zie instructies
-

data: 7 mei,

11 juni, 2 en 23 juli, 13 augustus, 10 en 26 september, 15

oktober 2011.

Steenstort voormalige mijn Laura en Vereniging te

Eygelshoven - 16 juli en 22 oktober.

Grind- en zandgroeve De Groot - 20 augustus verzamelen

om 9.30 uur aan de ingang van de groeve, Europaweg in

Ubach over Worms (gem. Landgraaf).

Grindgroeve L'Ortyete Meers-Stein 29 oktober verzamelen

om 9.30 uur, op de parkeerplaats bij het nieuwe

gemeentehuis van Stein, tegenover het ANWB tankstation

aan de Stadhouderslaan,

Geologische wandeling in en rond Cottesen. Zondag 20

november, verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats

Zeven Wegen in het Vijlenerbos tussen Vaals en Epen.

Meer informatie op de website

http://www.geologischevereniging.nl/afdelingen/limburg/

Afdeling Zwolle e.o.

Op 20 mei 2011 houden we onze verenigingsavond in de

CSG Reggesteyn in Nijverdal. Ons lid Clarinus Nauta is

daar docent en leidt op de scholengemeenschap een

geologieclub, waarmee hij stenen, fossielen en mineralen

bestudeert en één- en meerdaagse excursies in binnen-

en buitenland organiseert. Op de verenigingsavond zal hij

een presentatie houden over de huidige rol die gesteenten

spelen in het Aardrijkskunde onderwijs. Verder gaan we de

collectie van zijn geologieclub bekijken.


