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JAARVERSLAG INGEOKRING 2010
Missie van de Ingeokring
De Ingeokring is een onderdeel van het KNGMG en bestaat uit leden die professioneel en vanuit
interesse zich bezig houden met het vakgebied Ingenieursgeologie. De Ingeokring fungeert tevens als
Nederlandse afdeling van de International Association for Engineering Geology and the Environment
(IAEG).
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, en een
Nederlands lid van International Society Rock Mechanics (ISRM). 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.
Tot de Ingeokring kunnen toetreden:
- Leden en buitengewoon leden van het KNGMG en alle leden van de met het KNGMG
samenwerkende verenigingen;
- Personen met een interesse in Ingenieursgeologie.

Bestuur en leden
Op 1 januari 2010 had de Ingeokring 158 leden en op 31 december 2010 had de Ingeokring 156
leden. De aanmeldingen en opzegging over 2010 zijn daarmee grofweg in evenwicht.
De samenstelling van het bestuur bij aanvang van 2010 was:
Joost van der Schrier
voorzitter
Sanne Brinkman
secretaris
Anneke Hommels
penningmeester
Peter Verhoef
bestuurslid
Jordy Mollé
bestuurslid
Wim Verwaal
bestuurslid (vertegenwoordiger ISRM)
Erik Schoute
Jan-Willem Vink

vertegenwoordiger Newsletter
vertegenwoordiger De Ondergrondse
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16 mei 2011

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de Ingeokring werd gehouden op 5 juni 2010 in Hotel De Wageningse Berg,
gevolgd door een geologische wandeling en een bezoek aan een horizontaal gestuurde boring. Tijdens
de jaarvergadering werden de secretariële en de financiële stukken door de leden goedgekeurd.
Tevens werd de voorgestelde wisselingen in de bestuurssamenstelling door de leden ondersteund.
De samenstelling van het bestuur vanaf 5 juni 2010 was als volgt:
Joost van der Schrier
voorzitter
Sanne Brinkman
secretaris
Anneke Hommels
penningmeester
Jordy Mollé
bestuurslid
Peter Verhoef
bestuurslid (vertegenwoordiger IAEG)
Wim Verwaal
bestuurslid (vertegenwoordiger ISRM)
Erik Schoute
Thomas Nijssen

vertegenwoordiger Newsletter
vertegenwoordiger De Ondergrondse

De enige mutatie ten opzichte van het begin van 2010 is dat Thomas Nijssen zitting neemt als
vertegenwoordiger van De Ondergrondse .

Activiteiten
De Ingeokring heeft in 2010 de volgende activiteiten georganiseerd:
05-06-2010

17-12-2010

Gecombineerde jaarvergadering / excursie
Een geologische wandeling langs de rand van stuwwal nabij Wageningen en een
bezoek aan een locatie waar Biogrout werd toegepast bij een horizontaal gestuurde
boring
Symposium: Mining and Dredging - Innovations in Geo-Engineering Practice

Beide activiteiten waren zeer geslaagd, met vooral bij het symposium een goede opkomst (ongeveer
40 personen).

Newsletter
In 2010 is er één Newsletter uitgekomen. Het nummer had het thema Special Investigation
Techniques .

Ingenieursgeologie opleidingen
De master opleiding Engineering Geology aan de TU Delft is onderdeel van de sectie GeoEngineering. Daartoe behoren verder de master opleidingen Geomechanics, Geotechnical Engineering
en Underground Space Technology.
Het ITC was een onafhankelijk instituut voor hoger onderwijs in Delft met een sectie
Ingenieursgeologie. Per 1 januari 2010 is de formele integratie met de Universiteit Twente een feit,
het ITC vormt nu de Faculteit van Geo-Information Science and Earth Observation. Deze integratie
zorgt voor nieuwe mogelijkheden omdat nu ook Nederlandse studenten aan het ITC curriculum
kunnen deelnemen.
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Ingenieursgeologie is bij het ITC onderdeel van de afdeling Earth Systems Analysis (ESA). ITC heeft
een Master Environmental and Geological Engineering, een postgraduate diploma met hetzelfde
onderwerp en biedt daarnaast een aantal kortere cursussen aan, zoals grond- en gesteentemechanica.

www.ingeokring.nl
Er is in 2010 een nieuwe website van de Ingeokring geopend: www.ingeokring.nl. Deze nieuwe site
wordt op zeer regelmatige basis bijgehouden door de webmaster, Erik Schoute. 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 2010.
Voor vragen of opmerkingen kunt U contact opnemen met ondergetekende.

Namens het bestuur van de Ingeokring,
Lennart van Baalen
Secretaris Ingeokring
(ingeokring@hotmail.com)

