
Mededelingen

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Na een lange winter is gelukkig het voorjaar weer aange-

broken. Voor iedereen die graag in de vrije natuur vertoeft

tijd dus om er op uit te trekken, of datnu is om te wandelen,

sporten, vogels enplanten te bekijken ofstenen, mineralen

enfossielen te verzamelen.

De themadag “Fossiele Planten, wat vertellen ze ons” op

26 januari was een grootsucces. Tegen de 100 bezoekers

genotenvan prachtige collecties envan eenserie uitstekende

lezingen doorvooraanstaande specialisten. De Landelijke

NGV-contactdag van 23 maart, met als onderwerp “Van

kern tot atmosfeer”, werd eveneensdruk bezocht en zeer

gewaardeerd door de deelnemers.

Ook de lezingencyclus over ijstijden die de NGV samenmet,

en in het Hunebedcentrumin Borger organiseerde in de

winter van 2012/13, is een groot succes geworden. Dit was

de eerste keer dat zoiets gedaan werd en we hadden onze

twijfels ofBorger niet teveel in the middle ofnowhere zou

zijn om belangstellenden op koude winteravonden er toe te

bewegen huis en haard te verlaten. Echter tot onze grote

voldoening kunnen we constateren dat onze twijfels onge-

grond bleken te zijn. De vijflezingen werden gemiddeld
door ongeveer 70 belangstellenden bezocht met als absolute

uitschieter de lezing doorProf. Salomon Kroonenberg met

meer dan 100 deelnemers. Afgaande op discussies met en

opmerkingen van deelnemers zijn we ervan overtuigd dat

dit een prima concept is datvoor herhaling vatbaar is. We

hebben daarom besloten om voor het winter seizoen 2013/14

weer een cyclus te organiseren in het Hunebedcentrum,

deze keer met het thema “Delfstoffen in Noord-Neder-

land”. Details worden later bekend gemaakt, maar onder-

werpen waar we aan denken zijn bv. zout, veen, zand en

grind, en olie en gas. Afgaand op het succes in Drenthe

vraag ik mij afofdit concept ook toepasbaar is in andere

delen van Nederland. Ik weet dat deregionale afdelingen
al heel veel doen op dit gebied maar als de landelijke NGV

hierbij kan helpen dan zijn we daar graag toe bereid.

Het cursusprogramma verloopt naar omstandigheden goed.
Zoals al eerder aangekondigd, kunnen we niet meer onbe-

perkt terecht bij TNO Utrecht vanwege de toenemende

kosten (ongeveer € 500 per zaterdag.) Onze cursuscom-

missie is er gelukkig in geslaagd om voor het aangekondigde

programma alternatieve locaties te vinden. Helaas zijn dat

geen oplossingen voor de lange termijn en moeten we op

zoek naar alternatieve locaties. Ik zou heel graag zien dat

de landelijke NGV en de regionale afdelingen op dit gebied

gaan samenwerken enhun cursusprogramma’s zoveel mo-

gelijk op elkaar afstemmen enwaar mogelijk samenvoegen.

Daarnaast zijn we als NGV-bestuur erg trots om te kunnen

melden dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

ons financieel gaat ondersteunen voor dekomende drie

jaar (2013/2015).
Wat is hun argumentatie om dit besluit te ondersteunen?

Chris Schaafsma, hoofd geologie, vertelde dat de NAM de

NGV kent als een goede, actieve vereniging die via haar

blad Grondboor& Hamer enandere activiteiten zoals

cursussen, excursies en thema- en contactdagen de kennis

en interesse van/in geologie en geologische processen

bevordert en dat meer en beter begrip van geologie en

geologische processen ook in het belang van NAM is.

Dat is natuurlijk allemaal prachtig maar, ik blijf me zelf

herhalen, waar blijft de inbreng van onze leden? In bijna elk

bericht van de bestuurstafel herhaal ik deze boodschap.
Het is belangrijk dat de leden van zich laten horen. Wat

willen ze, wat moet anders, maar ook, wat kan ik als lid

doen? Een eerste goede stap zou zijn als zich heel veel leden

opgeven voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) die

op 25 mei in Borger, Drenthe, wordt gehouden.Gewoon

doen: mei is een prachtige maand en Drenthe is een

prachtige provincie.

Willem Schuurman

Voorzitter NGV

HET NIEUWE DINOLOKET

De DINOloket-site, de site waar u dataen informatie van de

Nederlandse Ondergrond (DINO) kunt opvragen, is ver-

nieuwd. Vanafbegin dit jaar is de website www.dinoloket.nl

actief. Ook via dit nieuwe loket zijn de data Online kosteloos

op te vragen. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet

meer nodig.

Het nieuwe DINOloket is moderner, sneller enoverzichte-

lijker, maar kent nog wel een aantal aandachtspunten.
Zo dient u voor de modellenREGIS, DGM enGeoTop

nog gebruik te maken van het oude DINOloket (vanaf

14 januari; http:www2.dinoloket.nl). In de loop van 2013

worden deze modellen ook beschikbaar gesteld via het

nieuwe DINOloket.

Servicedesk DINO Geologische Dienst Nederland-
TNO

NederlandseGeologischeVereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer

nr. 2-2013. Kopij voor de ‘Mededelingen’van nummer 3 kan vóór

20 mei 2013 worden gezonden aan P.W. vanOlm, secretaris van de NGV,

Bongerd 180, 8212 BK Lelystad, secretariaat@geologischevereniging.nl
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TENTOONSTELLING VIERHONDERD
MIJLOEN JAAR PLANTEN

In het Gelders Geologisch

Museum te Velp is de ten-

toonstelling “Vierhonderd

miljoen jaar planten” te zien.

Aan de hand van een se-

lectie uit de verzameling
fossielen van Hans Steur

krijgt u een beeld van de

ontwikkeling van de flora in

de loop van de geologische

tijden. In de vitrines

liggen topstukken zoals

een 3 cm groot exemplaar
van het alleroudste landplantje Cooksonia en een 35 kilo

wegend stuk met veren van een zaadvaren uit het Carboon.

CURSUSSEN
Cursus Landschappen voor reizigers
Wanneer: zaterdagen 1 en 8 juni 2013, 11:00 — 16:00 u

Waar: Gelders Geologisch Museum, Parkstraat 32,

6881JG Velp http://www.geologischmuseum.nl/

Wie: dr. Tom Reijers
Kosten: Inschrijfkosten € 60 te voldoen op rekening

1182107 t.n.v. Nederlandse Geologische

Vereniging o.v.v. Cursus Landschappen.
Aanmelden; tot 20 mei 2013 bij Shirley van Heek

(sevheck.ngv@gmail.com)

Op reis zien wij natuur- encultuurlandschappen aan ons

voorbijtrekken. Om landschapen begrijpend te leren zien,

helpt het om iets van de aarde te weten. Natuurlijke land-

schapkunde is een afgeleide van geologie. Daarnaast zijn er

door de mens gemaakte cultuurlandschappen. Deze cursus

— bij voorkeur te volgen vlak voor een vakantie en zo

wordt hij ook aangeboden — behandelt de natuurlijke

landschappen maar gaat niet voorbij aancultuurlandschap-

pen. Het doel van deze cursus is reizigers inzicht te geven

(met West-Europese voorbeelden) dat de aarde wonderlijk

complex en in veel opzichten uniek is. Deze cursus beoogt
een “dode aarde” levend te maken. Een syllabus van 100

pagina’s is inbegrepen.

De volgende bijeenkomsten zijn voorzien:

- Zaterdag 1 juni 2013; Algemene inleiding; onze

dynamische aarde en energiebronnen voor kringlopen,

Plaattektoniek; de vorming van Europa;

- Zaterdag 8 juni 2013; Gebergten in soorten en maten in

ruimte en tijd, plateaus, kloven, bekkens, kratons.

Cultuurlandschappen. Slotopmerkingen.

De cursus "Landschappenvoor reizigers” wordt in het

programma van HOVO Groningen opgenomen voor de

ochtenden (10.00-13.00 uur) van 3, 4 en 10 juli 2013, en

kan dus in Noord-Nedcrland ook gevolgd worden door

iedereen (inclusief NGV-leden) die zich daarvoor aanmeldt

bij HOVO Groningen (hovo@rug.nl). De kosten daarvoor

zijn € 75,00 inclusiefsyllabus.

Cursus evolutie van de planten
Speciaal voor de Amsterdamse Hortus is eenkorte cursus

evolutie van de planten ontwikkeld. U wordt op vier mid-

dagen langs de complete evolutie van de planten geleid.
Het is geen theoretische cursus, maar bestaat feitelijk uit

één beeldend en doorlopend verhaal. U krijgt meer oog

voor de samenhang in de natuur. Tijdens de cursus maakt

u kennis met een groot deel van de levende plantencollectie
in de Hortus. We zullen zien dat de evolutie van de planten

zeer sterk samenhangt met de evolutie van onze planeet en met

de ontwikkeling
van het dieren-

leven. Ook ont-

moeten we fas-

cinerende voor-

beeldenvan de

samenwerking

tussen planten en

hun omgeving.

De cursusbestaat

uit vier lessen op

vrijdagmiddagen
24 en 31 mei, 7

en 14 juni.
Docent is Arend

Wakker, geoloog

en plantenkenner.

Elke les duurt van 13:30 — 16:00,inclusief een halfuur pauze.

Plaats: Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam

De prijs van de cursus bedraagt € 65. Dat is inclusief een zeer

uitgebreide reader, maar exclusief de toegang tot de Hortus.

NB. De cursus wordt herhaald in aug./sept., en wordt in

oktober ook nog eens in de Leidse Hortus gegeven.

Meer informatievindt u op de website www.dehortus.nl.

Opgeven kan via 020-625 90 21 ofinfo@dehortus.nl.

GEOLOGISCHE REISAGENDA
Spanje
Geologisch/culturele excursie naar Teruel/Castillon(Noord-

oost Spanje) 15-20 juni 2013 met Tom Reijers exploratie

geoloog en HOVO-NGV-cursus docent.

Noordoost Spanje heeft een gevarieerde geologie met indruk-

wekkende conglomeraten, kalkstenen en alpiene structurele

verschijnselen. Samen vormen ze een overweldigend land-

schap. Fossielen, van foraminiferen tot dinosauriërs, mine-

ralen, van zwaluwstaart-gips tot marcasiet/pyriet-knollen,
eneen culturele geschiedenis met veel facetten maken de reis

gevarieerd. Shell had er jarenlang een concessie maar vond er

geen olie. Tom Reijers leiddeer voor Shell envoor de HOVO

meer dan 20 excursies om geologie en cultuur uit te

leggen. Ook nu

Nadere informatie over de inhoud van het programma

tjareijers@hetnet.nl. Boeking bij fstaal@xs4all.nl onder

vermelding van “Excursie Teruel.”
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Geologische parels in de Oostzee

We gaan van 13-22 juni naar twee prachtige eilanden in de

Oostzee: Rügen en Bornholm, op zoek naar fossielen, zwerft

stenen engranieten ofzijn het toch gneizen? Jan Langen-
doen enPaul van Olm.

Aruba Bonaire en Curacao

Een relaxte reis naar de Antillen, don’t worry be happy! Onder

leiding vanGerard Klaver bekijken we kussenlava’s, carbo-

naatplatforms, flamingo’s, vissen enkoralen van9-23 juli.

Limburg
Het oudste plekje van Nederland in het Geuldal, klimaat-

verandering “rond”Weert. Jan van Mourik, Ad Havermans

enBèr Peeters zorgen voor een educatief en ontspannen

weekendje (12-14juli) geologisch wandelen enfietsen.

Schokland

Een eendags excursie naar Schokland en het Van der Lijn-

zwerfstenenreservaatbij Urk organiseren we op 21 juli 2013.

Ijstijden in de polder! Het olivijn-proefproject van Prof.

Schuiling om C0
2

te binden in Kraggenburg staat ook op

het programma.

Luxemburg
Ijzermijnen, cuesta’s enfossielen met Pieter Augustinus en

Paul van Olm. Een ontdekkingsreis naar de begrenzing
tussen de geplooide Ardennen enhet bekken van Parijs
van 2-5 augustus.

Noorwegen: de Lofoten en Vesterålen

Geologie bij Noorderlicht. Metamorfe mineralen. Aurora

Borealis, fjorden, walvissen, onbedorvennatuur met

Herman van Roermund van 23 augustus t/m 1 september.

Ries-inslagkrater en Solnhofen

Geologie van de inslagkrater van een reuzenmeteoriet en

Jurassische fossielen (Archeopterix!): eenweekje in Beieren

van 1-7 september met Pim van Wamel.

Informatie over allebovenstaande reizen (m.u.v. dereis

naar Spanje): www.georeizen.nl

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Nieuws uit Limburg
De eerste excursie naar de ENCI ging helaas niet door,

De groeve was nog bevroren en lag deels vol sneeuw.

De excursies naar de ENCI zijn helaas alleen voor ledenvan

de afdeling Limburg. De ENCI is al begonnen met de her-

inrichting van de groeve. Daardoor is het mogelijk, dat

gedeelten van de groeve niet toegankelijk zijn. 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.

Door de problemen met onzewebsite kan het inschrijvings-
formulier voor 2013 helaas niet geplaatst worden. Graag het

oude formulierinvullen en de datum veranderen.

Zoals gewoonlijk zijn dc andere excursies voor iedereen

gratis 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 vuursteen-

mijnen te Rijckholt.

De komende excursies:

Za 11 mei Groeve ENC1 Maastricht; zie instructies

ZalSjuni Groeve ENC1 Maastricht

Za 29 juni Groeve ENCI Maastricht

Za 13 juli Steenstort voormalige mijn Laura en

Vereniging te Eygelshoven
Za 20 juli Groeve ENCI Maastricht

Data ennadere 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/

lintburg/) ingezien worden.

Een lid van onze afdeling heeft onder de vlag van het 1KL

een boek uitgegeven over de geologie van Zuid-Limburg
aan de hand van een oude grindgroeve bij Spaubeek. Het

begint met een beknopte beschrijving van de geologische

ontwikkeling van Zuid-Limburg ende geschiedenis van

de Maas. Dan volgt eenbeschrijving van de verschillende

typen Maasgesteenten uit deze groeve. Te koop bij de

webshop van Dagblad De Limburger voor€ 19,95.

Miel Doumen, Secretaris afdeling Limburg

Afdeling Winterswijk
Activiteiten in de Winterswijkse Steengroeve 2013

Bezoekersdagen

Op de eerste zaterdagen van de maanden april tot en met

november zijn er bezoekersdagen. De data zijn dus op

6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september,

5 oktober en 2 november 2013. De groeve-openstelling is

van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Aanmelding voor deze dagen kan alleen digitaal via de website

van de Nederlandse Geologische Verenigingafdeling

Winterswijk: www.geologischevereniging.nl/afdelingen/

winterswijk/. Iedere deelnemer (minimale leeftijd 8 jaar)
moet persoonlijk worden aangemeld; eenmalige aanmelding
van een groepbijvoorbeeld kan dus niet. Na de digitale

aanmelding moet u persoonlijk eenprint maken van de

voorwaarden en dezeprint ondertekenen. Op de gewenste

bezoekersdag moet u deze getekende print meenemenen

deze inleveren bij de toegangspoort van de groeve.

Let op: u kunt u alleenvoor de eerstvolgende bezoekersdag
aanmelden. Als u zich wilt melden voor bijvoorbeeld 4 mei,

dan kan dit vanaf7 april (na de vorige bezoekersdag en dat

was 6 april), enzovoort.

Maximaal250 bezoekers worden toegelaten. Na de 250“c

aanmelding sluit de site automatisch enwordt u verwezen

naar een volgende datum.
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U dient zelf voor gereedschap (hamer, beitel, verpakkings-
materialen,e.d.) zorg te dragen. Het dragen van een goed-

gekeurde veiligheidshelm is in de groeve verplicht. Hebtu

geen eigen helm, dan kunt u bij de ingang een helm tegen

betaling van € 10,- lenen; levert u deze helm na het bezoek

weer onbeschadigd en schoon in, dan ontvangt u € 8,- terug.

Verdere informatiekunt u lezen op de website.

Excursies

Op de volgende data worden excursies georganiseerd: 13 juli,
20 juli, 27 juli en 17 augustus 2013. Aanmelding van deze

dagen kan alleen digitaal via de website van de Nederlandse

Geologische Vereniging afdeling Winterswijk:

www.geologischevereniging.nl/afdelingen/winterswijk/.

Minimale leeftijd is 8 jaar, In tegenstelling tot de bezoe-

kersdagen, kunnen zich wel meerdere personen in één keer

per e-mail (aanmcldingexcursie@gmail.com) aanmelden.

Maximaal aantal excursiegangers is per datum 50 personen.

Het programma is als volgt:

- 12.30—
13.00 uur: Ontvangst in De Schoppe van voor-

malig Museum Freriks, Frerikshof 11, 7103 CD

Winterswijk. Hier kunt u de kosten (€ 10,- per persoon)

betalen, u ontvangt daar eenboekje over de Winters-

wijkse Steengroeve en daar moeten de voorwaarden

voor toetreding van de groeve voor iederpersoonlijk

worden ondertekend.

- 13.00 — 14.15 uur: Presentatie over de geologie van

Winterswijk ofinleiding over de geologie van de

steengroeve.

-
14.15 — circa 16.15 uur: Bezoek aan de steengroeve.

De rit daar naar toe geschiedt met eigen vervoer. Hebt u

geen eigen vervoer, dankunt u wellicht met de excursie-

leiders ofmede-excursiegangers meerijden. De afstand

naar de groeve bedraagt ongeveer 6 kilometer.

Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm is

verplicht! Een eventuele leenhelm is in de prijs inbegrepen.

Verdere informatie kunt u lezen op de website.

Oplossing raadsel

G&H 1-2013

Met het raadselachtige object

op de achterkant van het

vorige nummer van G&H

wilde ik eens testen of de

G&H-lezers net zo slim zijn

als mijn geologiestudenten.
Na veel gezoek en gepuzzel
kwamen die er namelijk
meestal wel achter dat het

hier gaat om een zoge-

naamd spoor- ofichnofos-

siel van Zoophycos. En inderdaad, ook vier lezers van

Grondboor & Hamer kwamen tot dezelfde conclusie.

Zoophycos is een karakteristieke structuur die voorkomt van

het Cambriumtot Recent. Chris Antheunisse, Peter Venema

en Eric Buter herkenden deze structuur uit de Zoophycos-
facies. Waarschijnlijk werden deze sporen gemaakt door

wormen, die het sediment in een kurkentrekkerachtige

bewegingafzochten naar voedsel. Recent onderzoek aan

diepzeekernen bij China en in het Arctische gebied laat

zien dat Zoophycos momenteel voornamelijk in diep water

(a 1.000 m) voorkomt. In beide gevallen betreft het ge-

bieden waarin het voedselaanbodvanuit het bovenliggende

water sterk seizoenaal is (respectievelijk vanwege moesson

en zee-ijsbedekking). Zoophycos- gangen kunnen zich

metersdiep in het sediment ingraven en verstoren daardoor

de continue sedimentatie. Ze zijn daarom de schrik van

klimaatonderzoekers, die voorhun analyses mooie, onge-

stoorde boorkernen nodig hebben.

Eric Buter verwijst voor Zoophycos in gesteenten van de

Schotse kust (waar ook ons fossiel vandaan komt) naar

http://www.edinburghgeolsoc.org/downloads/rigsleaflet_

barnsness.pdf

Tom van Loon (de vierde inzender) gaat in het volgende

nummer van G&H nader in op ichnofossielen in het alge-
meen en Zoophycos in het bijzonder.

Simon Troelstra (Redactie G&H)
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