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JAARVERSLAG INGEOKRING 2019
Missie van de Ingeokring
De Ingeokring is een werkgroep van de Stichting I.A.E.G 1990, en heeft een sterke band met het
KNGMG. Ingeokring bestaat uit leden die professioneel en vanuit interesse zich bezighouden met het
vakgebied Ingenieursgeologie. De Ingeokring fungeert ook als Nederlandse afdeling van de
International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG). De Ingeokring
vertegenwoordigd voor Nederland de International Society Rock Mechanics (ISRM). Statutaire naam
is Stichting I.A.E.G 1990, werkgroep Ingeokring.
De Ingeokring heeft een bestuur dat door Ingeokring-leden gekozen is, alsmede uit een bestuurslid van
“De Ondergrondse”, dat bestaat uit studenten van de Technische Universiteit Delft. Ook zit een
Nederlands lid van de ISRM in het bestuur. Het bestuur organiseert lezingen, excursies en vergaderingen
ten einde elkaar te informeren over vaktechnische en relevante nationale en internationale
ontwikkelingen binnen het vakgebied van de Ingenieursgeologie. Tevens zet de Ingeokring zich in om
ontwikkelingen van Ingenieursgeologie in Nederland te stimuleren op het gebied van onderwijs,
onderzoek en samenwerking tussen verschillende instituten, universiteiten en bedrijven. Een voorbeeld
is de oorkonde en prijs dat de Ingeokring elke twee jaar uitdeelt aan de student met de beste MSc thesis
op een onderwerp dat gerelateerd is aan ingenieursgeologie.
De Ingeokring richt zijn activiteiten op mensen die:
- Lid of buitengewoon lid zijn van het KNGMG en alle leden van de met het KNGMG
samenwerkende verenigingen;
- Een grote interesse hebben in Ingenieursgeologie.
- Een grote interesse hebben in Gesteentemechanica.
Bestuur en leden
Op 1 januari 2019 had de Ingeokring 147 leden en op 31 december 2018 had de Ingeokring 144 leden.

De samenstelling van het bestuur was eind 2019 als volgt:
Siefko Slob
voorzitter Stichting IAEG 1990 en Ingeokring
Anne-Catherine Dieudonné
secretaris Stichting IAEG 1990 en Ingeokring
Ahmed Elkadi
penningmeester Stichting IAEG 1990 en Ingeokring
Dominique Ngan-Tillard
bestuurslid Ingeokring en vertegenwoordiger ISRM
John Adrichem
bestuurslid Ingeokring en symposium committee
Marco Bolognin
bestuurslid Ingeokring en editor Newsletter
Michiel Maurenbrecher
bestuurslid Ingeokring
Dianne Jacobs
vertegenwoordiger dispuut “De Ondergrondse”
William Munsterman
webmaster Ingeokring
Peter Verhoef
vertegenwoordiger IAEG
Robrecht Schmitz
bestuurslid Ingeokring

Jaarvergadering
De jaarvergadering (algemene ledenvergadering) is gehouden in januari 2019.
Jaarthema
Bijna ieder jaar selecteert de Ingeokring een thema waar omheen de activiteiten worden georganiseerd:
1 of 2 site visits, een symposium, een Newsletter en een Continuous Professional Development Course
(CPD). Voor 2019 was het thema: “impact van mining”.
Activiteiten
In 2019 heeft de Ingeokring de volgende evenementen georganiseerd:
17 mei 2019 - Excursie naar het RijnlandRoute-tunnelproject in Leiden georganiseerd door William
Munsterman van Arthe C&S. Deze excursie begon met een presentatie van het project door Anne Bäcker
(Arthe C&S). In het bezoekerscentrum legde René Isarin (RijnlandRoute / Provincie Zuid-Holland) de
geschiedenis van het gebied uit, die teruggaat tot de Romeinse tijd. Veel archeologische overblijfselen
uit die tijd zijn gevonden. Uiteindelijk werd de startschacht van de TBM bezocht. Op dat moment vond
de assemblage van de TBM plaats en in juli zou de tunnel geboord gaan worden.
7-8 september 2019 - Ingeokring zomerexcursie naar de regio Pfaltz (Duitsland). De excursie werd
georganiseerd door Robrecht Schmitz en de gids was dr. Sebastian Voigt. De excursie begon met een
bezoek aan de groeve op Remigiusberg, gevolgd door een excursie naar het Geoskop-museum, waar
een privétour werd verzorgd door dr. Voigt. De volgende dag ging de excursie naar de ondergrondse
edelsteenmijn / museum Steinkaulenberg in Idar Oberstein.
15 november 2019 - Jaarlijks herfst Ingeokring symposium met als thema: de na-ijlende effecten en
risico’s van steenkoolwinning in Nederland. Vier keynote speakers richtten zich op risico-identificatie
en preventieactiviteiten om de veiligheid van ontmantelde kolenmijnsites in Limburg te waarborgen.
Sprekers waren Hans Roest (Staatstoezicht op de Mijnen), dr Johannes Klünker (IHS), Jaap Spaans
(Kragten, Informatiecentrum Nazorg Steenkolenwinning) en Frank Denys (Ministerie van Economische
Zaken en Klimaatbeleid).
15 november 2019 - Vóór het jaarlijkse herfstsymposium was er een buitengewone algemene
bestuursvergadering om de bestuursverandering van de Ingeokring officieel aan te kondigen. Het nieuwe
bestuur bestaande uit Siefko Slob (voorzitter), Anne-Catherine Dieudonné (secretaris) en Ahmed Elkadi
(penningmeester) werd gepresenteerd. De buitengewone bestuursvergadering aanvaardde de
verandering van bestuur. Het vorige bestuur bestaande uit Robrecht Schmitz (voorzitter), Milcar
Vijlbrief (secretaris) en Robert Vuurens (penningmeester) werd bedankt voor hun grote inspanningen.

Prijzen en onderscheidingen
De Ingeokring beste scriptieprijs werd uitgereikt aan Pascale Lamens. Pascale studeerde in 2017 af
aan de TU Delft en de titel van haar proefschrift was: “Liquefaction-induced slope instability in
relation to pile installation”. Momenteel werkt Pascale in Singapore voor Boskalis.
Nieuwsbrief
In 2019 is geen nieuwsbrief gepubliceerd. Het nieuwe bestuur dat in november werd geïnstalleerd,
besloot dat vanaf 2020 alleen digitale nieuwsbrieven zullen worden uitgegeven, omdat de tijd en het
geld die nodig zijn om papieren nieuwsbrief te publiceren en te distribueren een te zware last voor de
Ingeokring is geworden. Door de nieuwsbrief alleen digitaal te verspreiden, kunnen frequentere
nieuwsbrieven worden uitgegeven.
Ingenieursgeologie opleidingen
Ingenieursgeologie wordt geïntroduceerd in het BSc programma van de Toegepaste aardwetenschappen
van de Technische Universiteit Delft. Het wordt verder onderwezen in het MSc spoor ‘GeoEngineering’ van de programma’s in toegepaste aardwetenschappen en civiele techniek. De Ingeokring
bevordert Ingenieursgeologie onder studenten door een lidmaatschap tegen verlaagd tarief aan te bieden,
een gratis deelname aan CPD-cursussen aan te bieden en het uitreiken van de tweejaarlijkse beste
scriptieprijs.
www.ingeokring.nl
De website van de Ingeokring is volledig herzien en draait op een nieuw platform. De
veiligheidswetgeving is geïmplementeerd (veilige webpagina), en ook de data handling voldoet nu aan
de AVG. Op de website staan onder andere aankondigingen van de Ingeokring activiteiten, oude
uitgaven van de Newsletter en aankondigingen van relevante congressen en symposia.
Afsluiting
De Ingeokring hoopt dat U door dit jaarverslag een goed beeld heeft gekregen van de door de Ingeokring
georganiseerde activiteiten in 2019.
Voor vragen of opmerkingen kunt U contact opnemen met ondergetekende.

Namens het bestuur van de Ingeokring,

Anne-Catherine Dieudonné
Secretary of the Ingeokring

