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GenootschaDsnieuws

VERSLAC VAN llF-T KONINKI-lJK NEDERLANDS GIOl,fiilSCH t\tIJNBOUWKUNDIG
CENOOTSCIIAP

^lgeneer'l
De sahenuerkjns net de ceolosische vereinisung, die in h€t voorsaande jaar
ras begonnen, nondde uit in de olsanisatie van een v€renschapperijke confe
renti€ fret het th€na ocrustal Dynant.s Parblays and R€cordsr', die van 21 tot
24 tebruari 1990 in Sochun vord! g€houden. Bet dez€ .onf€r€nti€
van irternarional€ alhre is aan de l€den !€zo.den t€sanen oet Nieuvsbrief

De financiEle situatie noopie het bestuur aebrdik te baken van d€ machtising

'erkresen op de jaarversadering van 16 haart 1939 om de conrributie licht t€
verhoge! tot f 90,=. Dit vas de eersie v.rhosins na ee. periode van 10 jaar,

De besrote kosten van d€ Ni€u"sbrief voor 1989 verden !iet ote!schreden, do.h
de adv€rtentie-inionsten bleven achte! bij de vervachtlngen, ondanks de in
tensieve vervinsscanpasne van de ledactie, stappen vorden thans ondernonen de
produkrlekosten van dit blad onlaag te brengen. voorts 2!1len tot verd€re
kostenreductie voor het cenoorschap, jn de toeLonst aankondlgingen van versa-
derinsen en lezinsen z.v€€l noselijL arleen .oa naar in de Nieuvsbrief

tl€t ge.utonatis€erde l€denbesta.d en de financi€]e adninlstratte ot de KNGIC
conplter voldoen 3oed. Er rord( nog gererkt aan enige kleine toevoeging€n en
verD€rerrngen van ner progranha.

/4 ,rotecr 'Ge r ':6061i 1a1 de unrversirdi'p C"oloSi€ -n Nederl.nd , -d"
voor reeds een aaDzi€n1ijk bedras aan subsidies vas toeg.zegd' moest helaas
insetrokLen vord€n, De beoosd€ uirvoerde! van deze studle bLeek !it€indelijk
!iet beschikbaar te zijn eD het aan!ijz€n van een seschikte vervans€r vas



De leden

ler redenb€stand verloonde tederofr ee, licht€ teruga.ng. U€t aantal beguDsri-
sers na! duidelijL af, ondai deaene! die ar entge jaren seen bijdrase neer
hadden ov€rg€laatt, c.rden afaevoerd. Actie vordt ondetnor€n her a6ntat
conderci€l€ beaunstig€ls weer te ,ersroten. De daltng van h€t ental buir€.-
sevone led€n is een Sevols van de afstudeersolf van studetrten 'oude sttjI.,
de verkorte stldieduur en het seringer aantal stud€nten in de aardverenschap

Belangstellende leden
Bela.gstell€nde leden
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In het verslagjaar zijn onde.ve.nelde l€der overledenl
Dr. P. n€ybroek (rB naart)
Dr. c. schaar (16 noveaber)

Iler hoofdb€stuur vas per 1 1 1989 als volst sahensesteld:
voorzitter: Prof, Dr. H.J, Zrar!
Secr€taris: Jhr. Dr. tl.A. vaD Adrichem Boogaert
Pen.ingneesrer: Prof. Dr. Ir, J,P. Hortrop
BestuursLedenr Dr. A. de Boorder, Dr, E, 0ele, Prot, Ir. K.J. teb.r.n

Dr, L. vestra,

0p de 77ste jaarversaderina trad het bestuurslid Dr. J.A. oel€ df. Hjj rerd op-
a€vo1gd door Dr, B. van Eoorn,
aei hoofdb€stuur versad.rde in 1989 zev€n Daal. De Genootschapsraad kv@
bijeen op 28 febrlari en 16 novehber,
H€t hoofdbestlur vertegervoordlgde h€t KNGHG in de Bala Fedelatie. Deze oraa
nisatie houdt zicb bezia net de belans€n van de natuurvetenschappelljke
beroepsbeoefenaars. Een actueel onderverp, dat daarbll aan de orde ts, 1s de
beho€rr€ aan een 2 jarise tveede fase opleidins voo! somise exact€ studie-

Evenen€nten

fi€t hoofdbestu!r organis€erd€ de volgende bijeenkohst€n:
- 77ste Jaalvergaderins op 16 naart 1939 te De1ft, De jaarlezins v.rd g€se-

ven door Prof. D,c, Price het als onderverp (The stabiliry of the
abandoned buildinsstone nines in South Linburg", Blj de lezins varen ca.
65 belan8steltenden aanv€zig. Het huishoudelljk gedeel!e van de la!rvelga
derins rerd door 48 leden bijsevoood.

- Staringlezing op 19 oktob€r te Utrecht, uitgestroken door Dr. J. Shit ov€r
"The cretaceous-ferriairy boundaryr iDpacrs, €xtinction dd afrern.rh',,
De l€zing terd door ca, 195 personen gevolgd.

D€ contactdaS, georsanise€rd door de contactconnissi€, verd aehouden o! 24
februari in Ensched€. Het cenootschap las daar te ga!t blJ bet Intern.tional
Institute of A€rospace survey and Earth scieh.es (ITC). Aan deze bil..nlomst
namen 154 personed de€l.

De linanci€le losttie van het (NC G

Zie apart v€.slaA v.D de pen.ingneester:

In 1939 verden 6 lezingen Aeorganlseerd:r0 januari, Dr, C.t. Passchler (Ivau, vtrecht): lrsreukzones 1n her
Proterozoische Antartica". 22 toehoorders.
28 febilari. Ir,0.E,J,J, 3o€len (casuni€, croningen): t'tardsasopsla8 in

37 to€hoorders.
l0 daart. Drs. R, Bener (Uin. v. Econ, zake., Den daag): ,'3et Nederlandse
Aardsasbeleidi. l1 to€hoorders.
Ia nei. Dr. .!. v.<1. sluis (3Bo- ilieukuDde, croninSen): ,iBodendaltng.n bo
den!rirlins in Noord Nederland!', 37 toehoorders,
28 novehber. Prof, Dr. A. Brourer (Natuurhist, uuseln, !eiden): "D€ Hinolsch€
vulkaanLitbarsting vah Thera'i- 26 toehoorders,
19 d€.ember, Dr. J. snit (V.U., Amst.!dan), !'De Krijt-T€rtiair grens'!, 19

* se€ v6!s1ag wan <te penningneest6! zaI werschijn.n
in de vofsende ni.u*sblief 11990-5)



De jaa.lijks€ €x.ursi€ vond plaats op 911 juni 1989 en sins naa. zuid
Linburg en de ArdenDen- Dez€ schitterende excursie, raaraan L5 personen
deelnan€., verd g€1eid do.r Dr, V,J.J. Fernont en Dr. Th.L Krans b€id€n
van h€! Geologisch Bu.eau Heerlen,

Het ledenbestand van Afd€ling Noord-Nederland is in 1939 siabiel g€blev€n op
125.

aan h€t €ind van het 'erslasjaa. bestond h€t bestuur urt:
Drs. c.A. den Boer, voorziiter
Drs. A. B, E, T. Kabel, secretaris
Drs. J. V, C. Copp€r, p€nninAneester-

Afdelins Linburs

De volsend€ activit€iten v€rden in 1989 aeorsaniseerd:
10-11 juni. Ten behoeve van de afdeling Noord Nederland verd €en tteedaasse
e*cursie g€organise€rd ih Belgid en Linburg,
E€n dag verd besteed aan de g€ologie van de Ardeu€n.
De treede daa verd een rondleiding ver2orgd in Belgis.h en NederlaDds
Linburs, 'aarbij o.a. de Linburgs€ Krijtatz€ttinsen en de miocene broinhool
r€rden afgehlopt.
Tev€ns verd €€n bezoek sebracht aan d€ n€dlithische vuursteennijren van
Rijc[ho1t. Het aantal deelneners bedroes 16.
6 hovehber, !€n lezing r€rd gehouden door G, de vries (t€in: 'r0rigin ot cra-
tonic basin5 and rheir linkage to foreland basin €volution during de9osition
of Pennsylvanian coal-bearins cyclotherhs'r. 8et aantal deelneners bedroes te

In het verslasjaar vas het bestuur sanensesleld uit:
Dr. Th. F. (rans, Yoorzitrer
Dr, t, J, J. Fernont, secr€taris
Ir. F. J. qetzels, penningneester,

ceophysische (ring

Deze (ring heeft in 1939 geen €'enenent€n gedrganiseerd,

ook in 1989 heeft deze (ring ge€n a.tiviteiten ont'ikkeld,
In 1990 is nieuv 1ev€n gekom€n in de Geochenis.h€ Kring na een p€i1ing onder
de oude led€n en anderen die in het v€rl€den bij !u en dan seorsaniseerde
bijee.konst€n aanvezis zijn gereest, 0p srond van de positieve rea.ti€s is
een nieuv bestuuf aangetreden, bestaande uit:
Prof. D!. C.fi. van der Ileijden, voorzitter
Dr, c,A.J. Appelo, secretaris
Dr, B, H. Jansen, p€nningn€es!er

op L7 februari vond te Utrecht een Ledenversaderins praats. D€ze bjjeenkonst
behandelde 'rlsotopen technieLen in d€ g€o.hemie". E! taren ca. 80 deelneners.



In 1989 verden de volsend€ bijeenLonsten s€noud€n:
a naa't (Transitoriud 2, Ur,e.hr). Lezinsen
Drs. C. van Uffelen, Leiden: "Sporoa€.ese in Polypodla..ae"
Dr. fl. nooghienstra, Ansterdah: "Laat Kvartaire vegetalie_terenderingen tus
sen xashreb en trest Equatorial afliLai een beeld utt de PollQndiasramen van
zeven nariene kerneni'!.
Dr. q,1, 8!!gnan' IJtrecht: "Palynologi€ van de iluschelkatk van Zuid

Dr. J.M. van ourik. Ahst€rdan: 'r Anino racenlsatie v6n huneus na!eriaa1".
7 en 3 se!teFber, Oo.tvoorne, 29e Nederlands Belslsche Palvnolosendag€n.
Lezingen 7 septenber I

.1, doLojlk, Brlelle: 'De ooLin3 /rt.l- d",
lne. J. de Jong, Haarleh: "Geolosisch overzicht van het Pleistoceen".
Prof, Dr, L,P, Louve Kooijnans, Leiden: 'tBevoners van Eekelingen tijdens de

Prof. Dr, C,C. BaLels, reiden: !'De lesetatie rord de Neolithisch€ sltes van

Drs- t{.C. van Trier!&, Rotterdan: rrvoorn€ Putt€n ln de
Drs. 0, BrinLkenper, Leid€n: "I-ddschap €n atlerbouv

Dr. E, Kolstrup' Sonderborg: "Voorbeerden v6n
milieu-onstandighed"n. meten net tw€e naten?!i

Uzertijd en de Ro!.inse tijd".
Dr, B,F. van Toora, lJtrecht: "De Kvade troek: een duingebted in bevesins".
D. v.d. Laan, Oostvoorn€: "Inleiding excursi€ Voornse Duiten".
I septenber! Excursie oostvoorn€ en co€re€.
25 oktober (jaalversaderine, ROB' A,n€rsfoo.t) L€zingeD:
Dr. P. !(iden' Cent: "PostAlaciale evolurie vat d. aldden €n beneden

9eichs.lten en Bolocen€

Het aantal leden aan het eind van het verslagjaar bedroeg 148

Het bestuu as a1s volst sanensest€ld (tussen haakje6 jaar van arlreden):
Drs, P. Cleverinsa (1991), voorzitter
Dr. J.P. ?aIs i1990), se.retaris
evr. Drs. L.fi. v.d. Brlnk (1939) ' penlinsneester

Dr. J-N. v, uourik (1990), Dr. s.3ott€na (1991), Dr. H. Hooghienstra (1990)'

op d. j.arvergadering IqAq uard nev'. Drs r'A A Bos to! penningrFesl€' be

D€ h€er Clevertnga verteaenvoordigd€ de fting in de genootschapsraad van het
l<Nclic en in de International Federation of Palynological soci€ties. D€ h€er
J.E.J. Joosten volsde de h€e. Pals op in de connissie voor hel v€setatie_
oDderzoek vaD de KNBV.

Hydrologische Krins

De volsende bijeenk-onsten vonden in 1999 plaatsr
21 en 22 juni'Hydlolosl€ te vetde" te oudesa De Krins vas te gast op een
nieuv in te richten pu!tenveld van de N.v {atetLeidlng Friesland. cedurende
beide dasen lerden in groepjes van ons€veer I personen een aantal prak
tijkproeven uitsevo€ld. Het 2e1f "doeD en beleven'r stond hierbij centraal
Bij de voorbereidtng en uitloerins {erd ne( diverse instanttes sanens€verkl
De volgende activiteiten terden uitsevoerd en begeletd doorl
1. Uitvo€ren pompproefi IvAco, Adviesbureau voor !atet en nilieu.

op Voo.n€-Putt€n in de



2, Yak€n boorbeschrijvinA; Rijks Ceoloaisch€ Dienst, tantoor oost€rvotde.
3. r,onsternening e. bepalins srondvaterlvaliteit' DIIV Raada€vend

5.

8.

Ins€nleursbureau B, V.
ceof ysische metingent Di€nst crondraterverkenning TNo.
SodenL-arteringi StarinA Centrun,
(velbepaltns in slooti Landbouvuniversiteit Va8ening€n en Rijksinstituut
voor Volkssezondh€id en Yilieuhygiane,
B€patinS fr€arische grondvar€rstand; Dienst Grondvat.nerkenning TNo.
Ecohydroloaische lnventarisati€; Provincie Fri6sland en 0hd.r2oeLsbtrreeu
LB3P.

9, D€monstratie boorgatnetingi Dienst CrondvaterverLenning TNo.
iede doo. h.t schitt€rende veer, kan door de deeln.ners (60), d. bes€1eid.rs
en de organtsator€n vordeD t€russezten op tve€ bijzonder sesla.gde dasen,
26 oktober te Andijk n€t als rhem I'Drlnkvater in loord Eolla ; een nix van
grond en oppervlaL t€va t eri ,
Deze dag stond in he! reken va' de dlinkvatervoorzienins in Noord Iiollandr
vaarbij onder andere de problenatiek het betrekklng tot de duln€n verd be-
licht. revens r€rd k€nnisgenaakt net de vatertlahspo!tnaats.happij RiJn-
K€nneherL.nd door middel van een lezlng, een filnve!toning ("qater voor nu'
vater voor rateri') en.€n rondleidlng.
Als sprekers traden op (ret respectievelijke onderverpen):
Ir. B. BuIten, "Dri.Lvat€rvoorziening tn Noord-solland'r.
Ir, P,U. Veel: "crondvat€ftinnins in de duinen'.
Ing, J.q,. Nieuvenhuisr I'Zonder vater ge€n leven'i,
Ins. J, (tlnkspoor: "zoetveterbel ven Hoorn".
lr. B. (raner! "Diepin!ilftatie, van plaD tot aanLeE'!.
Ins. v-8. Lu.ie€r: "vaterfansportDaatschappij Rtln-knnen€r1and'!.
Als dasreider fms€erde Ir. c. aralderhorst en er varen onseve€r 50 deelne-
ners. Tijdens deze d.g ,erd tevens de jaarvergaderiry van de Hydroloais.he

ln h€t velslagjaar bestond het bestu!r u1t:
Ir. V. Craner, voo.zitter
Ir. G. van Ee. s€cr€taris
Ir, n. Prak, p€nningn€ester
Ir. [. iemua, redattelr Bydrologische Nieuusbrief.

zoals de laaisr€ jaren sebruikelijk ls, is het aantal leden in het verslag-
Jaar veer verder gesregen, Aan het einde van h€t jaar bad de Krtns 510 1ed€n,

In het verslasjaar vers.hen€n 4 nielssbrieven' te veten:
nr. 57, laarti nr. 53, llni; ni. 59, september; nr. 60 decenber.
Per €ditie verden ci.ca 525 ni€uesbrieveD ver2ond€n. Naast de leden van de
Krins in Ned€rland ontvangen een aantal betangstell€nden in her buitenland'
de overise Krins€n van het KNcHc en de terelisihgen dte zijn ond€raebra.ht tn
de sti.htins fiydroloalsch centrun de Nieutsbrief.
In h€t v€lslagjaar is de frequentie va. rerschijninE van d€ Nieuvsbrief ver-
hooed. NoEenteel vars(hijnen 4 nunners pp' jddr.

van lydrologische (ring naar ned€rlandse Hydrologisch€ v.r€nigina.
i€t afselopen jaar heeft in h€t t€ken sestaa! van de verzelfstandlsins van d€
Fydrologische Kring n.ar d€ NederlaDdse Hydrologische vereniging iNHV).
oler1es is gevo€rd net het {.Icl,{c en er is een enqu€te ond€r de leden s€veest
ontr€nt de rerzelfstardtgins. Het overgrote deel van de leden kon instennen
bet d€ v€rzelfstandiging. ook het (NGtlC is akkoord. B€gin 1990 2al het proces
laD verzelfstandisins voltooid rord€n.



Mine.aldgische en Petrologische Kring

1989 vas €en jaar seri.ht op buitenl.ndse nineralogen en rineralen.

rn de jaa!velgade.ins, die op 9 maa.t in h€t Insri!uut van fiijnbouv van de
Technis.he Universiteit t€ D.lft verd gehouden, brachten diegenen' die het
KNcl4c in inrernationale organisatles €n connissies vertegenvoordiaen, verstag
uit over de sang van zaLen, zo uerden o,a. synposl6 aansekondigd: de Este
lnt€rnationale zeolieten confe!entie in Ansterdan en een platina synposiun 1n

Prof. Dr, fl. Schlaerer van d€ Universitet des sa.rlandes v€r2orgde het ve
r€nschapp€lijk deel van deze biJeenkomst. nij sprak over "Behaviour of
.asrabte refractortes narufactured by hydrotherEl treatn€nt".
0p 21 maarr vergaderde de European sineralogic.l Union in straatsburs. Aan
deze versadering nahen tve€ afgevaardisden van onze (rtns deel. De verschlj-
ning van het va. h€t .luropean Journal of Hineraloay" tn j.nua
ri 1989 en het besluit om de vorgende El.lU bijeenkonst in aplil 1990 in
Edinbursh re houden varen enkele punten, die aan de orde kvanen,
onder de auspiciin van de ni!eralogische studentenvereniglng SIGo-EPN van de
vU en de l,P( v.rd op 11 april ee, seninariun s.houden in het Institlut voor
aardretenschappen ie amrerdar. ilevr. Dr- u. xakovicty €n Dr. E. Hakovicky
sDraten ov€! fasenstudies en klassiftcati€ van tineralen m€t corplexe kris-

ook d. excursi€ op I noveDb€! naar her 6p- en onv€rkinssbedrijf van
industri€1e nlneral€n ran Jan de Poort€r te c€erlruidenbers, vas gerlcht op
h€t b!irentand, tant hier vorden 40 i' 50 verschill.nde nineraalsoorten op
g€slas€. en ve.!e.kt uit voorkonens, die verspreid zijn ove! de gehele

8€t bestuur las als volAr sanengesteld:
Prof. Dr. I.S.oen, voorzitt€r
Dr, ..J. overv€eI, ser rela' is penningneestc'
Dr. T. Finlor-Bates, Dr. R,A, Kiihnel, Dr, c. aijer, Drs. x.a.A.a.9olf, le-

l)p:11 decenber t€1de de Krina 69 1eden, vaaronder 5' dte seen lid ziln nan

Sedif,entologische Kring

D€ jaarversaderins vond plaats op lt maart in het Institult voor Aard{eten
schapp€n, RU Ut.echt. als bestuur verd seinstalleerd:
Prof. Drs, F, van veen (TU Deltt), voorzitter
Drs. L.c. van Geuns (KsxPL, Rijsvilk), secretaris
Drs. 8. Pasni€r (RGD, Heerlen), pennjngn€ester.
Tev€ns ,erd aan de jaarvergaderins de 'sedinentoloslsche dae" g€kotpeld' ,aa
rin circa 12 korte lezinaen rerden gegeven door Ferende€ls studenten en
pronovendi in de sedin€!tolosi€. Tildens he! huishoudeLijke d€.1 van de ver
gaderins varen 16 led€n aa!e€2ig; h€t v€lenschappelijke sed€elte verd door
een kleine 50 leden en belansstellenden bijgevoo.d.
0p 24 novebber eerd in h€t xoninklijke shell lxploratje en P.oduktie t€bora
toriun t€ RiJsvllk een lezingenniddag aeorsaniseerd, De volsende l.2itsen

Dr. B.(, L€ve1L (KSEPL) "0il-bearins s€dinents of Crondtana slaciation in

ors. c.H.J, Ruegg (RGD) 'r(vartaire lluviati€le afz€tttns€n aan veerszijden
van de terrassenkruisins van Rijn en tlaas".



Dr. G. Postm (RUu) "an analysis of the variatlon in delra architeclfie!'.
Dr. 3. siUians (KsEPr) "variability or carboniferols d€rta front Dro.€sres

Deze lezingenniddag rerd door bijna honderd leden en belangsteUenden bijse-

Per 31 december ziln er 125 geresistreerde 1eden, van vie naar schattins ruln
de he-'r I rn 1989 lon(rib-tie heelr ,oldaan.

Ingenieurs Cedlogische Kring

In 1989 vonden d€ volgeDde activiteiteD plaats:
2 jatruari. L€zi.sen over het consres ilndergrolnd Spaces and Ea.th sheltered
Strlctures'r s€houden tn sha.shai in septerber 1988 en een verslas ove. de oD
dit congres volgende excursie naar Xian, door lrof. Dr. IJ S. vd Lohuizen e!
P,x. xaurenbrechei ran de Te.hnisch€ Univ€rsitett Delft. De lezins€n verden
in san€nserkins net de {ijnbouvkundige v€renisina oD Nijnbouvtude in o.Itt
gehouden en door ca. 35 belangstell€nden bijseroond,
15 naari. Lezins getiteldr !r3D Hydrolosical Geographtcal Infornatio. systenrl
door Prof. Dr, K, Turner van Colorado School of l{1nes, VS. De lezins verd ge-
houden in sanenverking net de AardvetehschappellJke Conputeisebruikers.lub
(Conputerra), de Fac. iiJnboulkkunde e. Petroleuhvinnina en het IlC, De
bij€enkonst verd ,op ijnbouvk-unde in Delft Sehouden en door ca, 35 b.-
tanAstelL€nden bilaevoond,
3 n€i. Lezinaenniddag oeer het th€na "cPT i€chnieken, recente
en roepassingen,t @t als sprekers:
Drs. G. d€ Lans€ (Pu8ro-ilcclelland): lRecente ontvild.eltng€!
van de s€isEische cotusrr.
Drs. v.E. uesterhoff (RGD)r "Plaat of seul, een kcestt€ van pakkins? 8ei nur
van sonderinsen bij de bestuderins van de 8€ologisch€ opbouv van

Drs. C,E. l{ak (Grondhechanica Delft): "Intesratie van Deetn€thoden voor de
verLenning !a! de onderglond",
ors, c.P. fluijzer (InEr, v, Aardv€r. vu): ',zorertng van cPr dara'.
De lezinsenniddag t€rd geolsaniseerd in samenverLins net het Instituut voor
Aardvet€nschappen van de Vrije Univ€rsiteit van Ansterdan ter selegenhetd van
h€t afscheid van Ina. c,ll. van (oop€ren als docent crondne.ha.i.a aan dir
lnstituut, De bijeenkonst die op het Iva van de VU verd gehoud€n tlok.a. 45

30 .ovenber. colloqutun-htddas aeoraa.ise€rd in sanenyertina net de aldeling
Seisnologie van het (NttI over n€t theDa: t'Seisniclteit e! lundatiesrr tret els
sPr€rcrs en ono€rv€rpen:
C. Itoutsast (KN|I, afd. Setsdologi€): "Bepaltng vatr d€ seisniciteit uit
aardbevingscaarn€ntngen".
Prof, D.c. Price (TU Delft): iseisni€k voor rederlandse ingenie!.s r€rkzaan
in het buitenland",
Th. de crook (rui!, afd, Seisnorogie): r'Aa(dbevingsrislco-analyse voor het
laass€isnis.be g€bied NederLand! BelsiE €n Nv-Duitsland'r,
c,J. van der zvaag (austo-Mcc1€11and Ensineers): "Aardbevingseffecten op

De bijeenLonst vond plaats op het o,lul te De 81It en veld bijsevoood door 37

19 decenber. Jaalversaderina.
voolafserde aan de laarvergaderins werd een lezing geholden door Drs, t.
Schou<ins (RCD) over her onderv€rp "Invlo€d van landijsbedekliry op diapiris-
ae; ond€rzoek in het kader van OPLA".
De bijeenkomst verd btlgevooid door 18 b€lansstellenden.



0p d€ jaarvergaderina vond een b€stuursvisseling plaats. D€ here. J.!.
nas€man (voorzirt€r) en H.?.s. van Lohuizen taden af, terrijl de heer N.
R€nsers a1s bestuurslid to€trad, Het bestuur kreeg hi€rn€e de volAende sa-

Dr. Ing, N, Rengers, voorzitter
Dr. J. J. A. Hartev€1t, secretaris

?, M. xaurenbrecher . s..

E. Zverv€r, vertegenvoordiger DIG.

let bestuur van d€ Kring is nauv betokken bij de orsanisatie van her IAEG
Congres 1990 in Ansterdan, dat van 6 rot L0 augustus vordt gehouden..e b.s I lLa. e-d .6nde a€o . e ro-_ b_-a6n.

H€t ledental van d€ Krins steeg sedurende 1989 van 149 tot 197, hiervan zijn
73 1ed€n €veneens 1id van de IAEG en 19 t€vens lid van de ISRIT. Iter aantal
studentenled€n bedroes 47.

D€ Ingeo-Kring Nieursbrief is gedurende 1989 drienaal verschenen en ve1 in
apri1, juni en decenber.

pelfstofhundise I.ring

De aktiviteiten van d€ Kring zijn over het afg€lopen jaar beperkt gebleven
tot een lezing van Dr, Chang-Jo F. Chung (G€ol. Survey of Canada) net als ti
!el: rrceostatistics, introdu.tion-pitfalls and problens,', De lezing is
sehoudeh op 13 novenber j.1, in het ITc gebour te De1ft.
Het bestuur beraadt zich op een samengaan in de toekonst net de
l{in€.alogisch P€trologische Kring.

H€t besruur vas in r989 a1s volst san€nsesteld:
Prof.0r. S, Dijkstra, voorzi tter

de. (1€yn, secr€taris
Drs. L. J. Fick, penningneester.

ceomorfoloaische Kring

De hing orsaniseerd€ een treetal bijeenkonst€n in 1989,
20 en 2l april, voorjaarsbijeenLonst te Denekanp in het nuseuh Natura Docet
met het thena "t/aarheen net het Veichselien'r. Lezing€n !erden gehoude. door
Drs. l(, v. Huissteden, Prof, Dr. J. Vandenb€rghe, beiden VU Ansterdan en
nevrouv Drs. E, Ran van het Hugo de tries
Tot slot verd een eicursie gehouden door h€t Dinkeldal in Tvente.
r de.enber, Najaarsbij€enkonst te Amsterdan in hei teken van de aktuele geo-
morfologische processen net €en lezineenniddag met het thena "Bodenerosie en
hellinsstabilit€it (case studies uit Nederland, 0osten.ijk, Frankrijk en
Indonesi6)", Lezinsen cerden sehouden door Drs, r, Kraad (UvA) Drs. K. BoDs
(vUA), Drs. A. seynonsbergen (lva) €. Drs. Th, van As.h (RUU).

Het bestuur re.d in 1989 g€vormd door:
Prof, Dr. J. Vandenbershe, voorzi!!er
Ir. M.V, van den Bers, secretaris
Dr, H, J, A. Berendsen, p€nningneester,

Het aantal 1€den b€droes 87.



De (ring organiseerde in 1989 onde.staande lezingen:
16 januari s. clo€tinsh (vua): 'lIntraplate perspective on

vail's sealerel cycl€s'.
15 f€brlari Jaarvergadering net 1€zi.g door B, vah Hoorn (sIPl,{). 'r0rigin,

defornation and inversion history ol th€ Sole Pit Sigh and
south ce1ti. sea Bristol chann€1s 3asin, a conparisonri.

t5 naart J. van Baa!€n (Hagoort 6 Ass,): riThe role of petrophysics in

D, Palnter (Halliburton): "The application of seisni. netods
for reservoir description and honitoringr',

t7 m€i v.F. a€ydoun (ARco): "Reservoir characterization tron cross
hole seisni.srr.

2r juni R. snit (RcD): "The vli€1and Basin".
13 o[tober c.P. North: "0utcrop studies and .eserlolr chara.terization".
25 oLtober (. sorens€n (statoit): 'rstases and rates of salt structurtng".
15 novenber A. Dronk€rs ( obi1)r "Invert€d basins or the Netherlandsr',
17 novenber P. Scholten (uin. v. E.z,): "The out.ome ol the seventh rould

of offshor€ li.€nc€sI'.
20 d€.emb€r uini synposiun o'er de vlieland zandsteen in het Breeveertien

Bekhen net a1s sprekers ll. Lee (Cono.o): "Juro-Cretaceous geo
logy' of the K18 L16 blocks, The Neth€rlands' en V, de Boer en
J. Roelorsen (unocal): "c€o1osy ol rhe Lover cretaceous 01 oi1
fieldJ Broad rourteens basin"

Dit jaar vonden lvee ex.ursies plaats,
9 10 juni Excursi€ naar Zuid-Linburg en de onseving van Aken.

, van Rooyen (RCD) hi€1d een lezing over de aquif€r tan zuid
Linburg en de inplicati€s voor h€t Brands Bier.
De fechnische Universiteit van Aken verzo.gde de leiding in het
v€1d,

I 11 septen Ex.ursie naar de Boulonnais ond€r leiding van Th.F. Krans net
ber assistentie van g.A, van Adri.hen Boogaert.

Dankzij de sponsorins door v€1e bedrijven, die terkzaan zijn in de oli€
industri€, kon de K.ina dit grote aantal bijeenkonsten laten plaatsvinden.

Als onderdeel van haar 10e v€rjaardag gaf de Krina een lesbrief uit over h€t
voo.konen van olie ond€r Den Haag, ongeveer 9000 ex€nplar€n zijn verspreid
o.d.- op tdge.- ,roten , D" H-ra.- o)9.1:ng.

tl€t b€stuu as na de jaarvergadering a1s volgt sanengesteldl
Drs, (, J, Roberti, voorzitter
Drs, R, Snit,
Drs. J. LI. Roelofsen, secr€taris
Drs. A, V, U, Ausems, penningneester.
Een naandelijkse Nevsletter rerd sezonden aan d€ onseveer 400 Pc( leden

Contact.onnlssie

In de diverse verAaderingen van de conta.t.onnissi€ 'erd aandacht besieed aan
d€ jaarlijLse contactdas, aan r€rkgelesenh€id, net studenten
(inc1. ledenrerving voor h€t KIlcllc) en aan buiienlandse .orrespond€nten.
De contactdas 1939 rerd sehouden bij het Irc, he! lnt€rnational Institute for
Aerospace Survey and Earth Sciences, in Ens.h€d€. D€ze dag troL een (recordl)
aantal van 154 deelneners, vaaronder 60 studenten. Bet vetens.happelijk
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progranma in d€ Sch€rmerhorn Hal be'atte 7 lezingen en 'as goed verzorgd; ook
de demonstratie en d€ post€r sessie rrokken v€el belangst€11ing.

D€ .omnissje b€stond in 1989 uit 13 1eden, onder voorzitterschap van Drs.
t.l,H. Pilaar, e'r. Drs, l, van d€r tilk irad af als se.retaris en verliet
de comnissi€, zij had zich er sinds 1977 (a1s secretaris sinds 1985) zeer
.oo i3.,. . ."n dndeL 3e-"" d"-,d d. D c.o,
"'!ed. De opoa€' ._ ep.D..,-.(, {'0. e D-,',S_"1,D, P,v,
van M.ntfrans nan het secr€tariaat ov€r,

Redacti€connissi€ ceolosie & uijnbout

In 1939 verd d€el 53 van G€olosie €n ijnbouv in vier nunm€rs seproduceerd
binnen h€t kalenderjaar zelf. Het eerste nunner bestaat uit een selectie van
de bijdragen aan het Coastal Lovlands synposium, Deel 63 beva! in totaal 35
(de€1 67 36) artikelen in 468 (deel 67-478) paaina's, onder ve.antvoord€
lijLheid van de Redactie.omhissie v€rsch€en ook h€t boek Coastal Lovlands
dd|oor dc hoordLed" e L .eLd b..Be .dd' doo d ie p"( " Ld to.'.

Fi.ancieel staat het Tijdschrift er goed voor,
In 1939 h.eft het Tijdschrift volgens h€t net de Uitgever ov€reeDgekonen
tijdschena tunn€n d.aaien, ondat steeds in voldo€nde nate g€put kon vorden
uit 'oorhanden kopij. Djt is in sterke nate te da.ke. aa! de prodlctie van
sp€cia1e de1en, Het aanbod van individu€1e nanuscriplen van ac.eprable niveau
is daarvoor niet toer€ikend,
Voo. 1990 rord€n tr€e sp€.ia1e uitgaven voorbereid, e€n Apennijnen numner
(sast.edacteur vane1, f€bruari, 69 1) en een Palynoloaie nunner
(gastr€dacte!r Dr. H. Hooghi€nstra, aLgusius, 69 3). Een de€l van de presen-
taties op h€t Crustal Dynanics congres (Bochun, februari 1990) 2a1 in het

van 1991 kunnen rord€n opgenonen. orerleg met de redactie ran
de c€olosische Runds.hau over een sezanenlijke publicatie in boehvorn is nos

D€ volg€.de r€dacteuren stelden hun plaats ter beschikkina: (aaschieter, van
der cun, sissingh en van de craaff, r€gens pensionering ol ov€rplaatsing.
Ni€uv€ leden zijn Kruseman (TNo DGv) €n Ru€ag (RGD). De redactiecomnissie on-
de indt van de Associate Editors niet de steun die van ben 'erd nertacht. De
connissie vervacb! op korte termijn een voorst€1 aan het hoofdb€stuu. te stu-
ren net betrekkins tot de benoenlns van nieure redacteuren.

De rijdschrif tredactie bestaat uit:
Dr. fl. de Boorder, s€cretaris
Dr. g.E, R.nde€I, penningne€st€r en r.dacteur boenbesprekingen.

Reda.tie Nieuvsbri€t

ln het verslagjaar verschenen 10 Nieu{sbrieven nei totaal 116 pagina's t€kst
(iden in 1983), ,aarvan 7 pasina/s insenonen v€rden door adv€rtenties (4 pag.
in 1988). De sanenstellins van de.€dactie verd besin 1989 sevijzied: ron
Reijers ((SIPL) en Hans de nresser (RUU) tad€n !dt d€ r€dactie toe, laarin
Ceors€ Haus (sIPH) Ll€ef a:Ls 1id. In een op€n brief (Ni€uvsbrief 89 :l) rerden
d. .dc o rFr /.-\c! oFBe oepF ot o €.e e po't !ipo. € n dF
Njeulsbrief, on te konen to! een nielvsblad net heer e1an, Daarnaas! verd een
plan opges!e1d on tot een bet€re kosi€nbeh€ersing van de Nielvsbrief te Lo
nen. Een nodel Nieuvsbri€l nieur€ stijl verd opsezer en 60 bedrijven en
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inslanties verd€. uitgenodigd advertenties roe re zenden, De respons en daad
velkelijke participatie van de leden is echter zeer beperkt seblev€n. De vornen tnhoud van de Nteuvsbrief heeft daardoor noq triet de aentrekkeliik heid
oie de .ed:,t e Jensr. Dir he.'r de i-L'od-krie;an ern nie,v- vo.ns; \ ns
to! nu toe v€rhinderd, en is noselijk de oorzaak van de beperkte respons (ca.
7Z) van de aanseschreven potenti€le adverteed€rs. Nietremin verd op de
G€nootschapsraadversadering van 16 noveobe. sekonkludeerd dar de Nieuvsbrief
een nuttis e. sev€nst konnunikatieniddel is voor de l€den van het KNclic.

Prof. Dr. fl. J. Zxart Jhr. Dr. B,A. van Adrichen Boogaert

Billiton is een intef,adonalE groep vd
neer dan 80 maatlchaplljen die over de

bele wercld actiof zijn o! het eebied van

explorade, mijnbouw. .esedch en

onrwikkeling,vdwerkirg,rcyclingen
ndkenng van dlndalen, Don-fem-
melalen en @nveNanrc !rcdukon.

Ond veelzijdige activitenen en nccr
dd l25jaderydjngstaan er borg voor
dar wij @k in d€ bekomst een

belderijke bijdrase kunnen blijven
leveren aan her beschikbaar stellen vad
dce onnisbare grondstofen.

=Elfmn
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DIJK, J.P. I'iet Helnlrxi Ir, l90l WL CrsrricuDr
(bg)

Jo\C. l-.P.R. DE r"i.jllrof 31, :622 CS Dclli
(bg)

KERSEN, lr. vAN le SNcclinck{r r 19.l5l7
(jB \ G.avcnhaSe (g)

KRLlSn, H.\1G. Konin!ii wilh.lnnrx\vcg 255,
3137 BA C.ocrcko (hg)

LI(ITVOEL, Drs. R.Nl. - I{o ssewes ll5, 2il0l
ZS (huda (-q)

'flLi\44. Ir. .1. Johrn dc Wirtlr.n l, 2012 I,l)

ZUILEN, \'lw. L.F- p/a V.ijc Uiivesiteir Rar.
\cl, lF.A.Q. Geologic,I)leinlrn 2, B-105(l
Bruscl. Belgie (bg)

voorgdtugen v@r hcr lidnrrrLrschr'll

indjc binnen l0 drFei nr dcz. publikxric lcer
schrilt.lillc b.z$ cn k-rci rochrins als lid Tijr
biincrlckonren bij dc Sccruuri\ vin hcr Geioor.
sch.p- zullcn h icronder gen(Endcn regelatei \or
dcn rls lid (A.1 i van dc Slrruren. ,\n. I ldo hel
Algdneetr RcBlcnen0

CLJIV S COZALO, Mw.Dr. N1.C p/a FicuLlcir
dcr Mij.boo*kundt c! Pcidcrmwidiing
T.U. Dclft. Nlljnborw!uti.'r 120,2(,2lJ RX
Dcll'. werenschrppelijk !r.dcNcrker T.LJ.
Dclfi (gJ

El.'Gl-ll-BRON\ER- l)rs. lV. Di F.eclst.flr .15,

?31-1.\w Leiden. Seolmg Cl,-dr Perolcuil
(Nerherland9 B.v. s-Cr!venhrg. (g)

S(lltiPPI]RS, Drs. J.D . vri Br.kelsr.n!r 15,
35r: xP l,trechr, rlgcstudeerd gcologie
(sdimnroloBie) lt.U. Llrrchr i. nri 1988,
wcrkzuD als dsis(enr in onleidine FNulreit
dcr :r'lljnbouNkunde ci PcroleunNiniiig
'l.tJ. Delfi (bg)

ASlON, Mw.Ds. A.M.A. lii Ulcnwe8 53,
6?08 Ati wageniilci (!)

llAN(iA, \Iw.D6. M L. - Susicf lxr dcr Ve!1.
s0r'tit :18, 8.191 GE AIkrrnr (s)

BOflLIllll.lER- Drs. ll.R. ' Plxierenlrrn 260,
9711Jl Gn'ninEer lg)

trUlt(iI:RS, D6. W.F.J. ll.16 Ari\ Avcn(c.
lvcnnie. LA 7(D05, U.S A. (g)

DIEIVORST, Ds. J.P.A. - c/o AlFu^r Petrolcur))
Co., Mendien Buildirg. P.O. Box ?660.
D!drNus. S).ie (g)

ERvti. D!. A.W. VAr" - c/o vcba Ocl A.C
Abrcilrig 51, P.O. Rox 20.1(145. D l65i)
(jelsnkirchcn, We( Duitslxnd (e)

FERI\..CA, Drs J II - Wi.indc 166- 1705 Zi\l
7!isr(r)

GORSIjL. Dr. J.T. vAN c/o Esso Indoncsia lnc..
Sctiabudi Bnilding 2- P.O. Box 2096,
J*ln!,lDdo.csie (g)

(jRAs. Drs. R.'tluaodr CruGtrult 18,2518 EI)
's C.uvenhlge (E)

(]ROOT, Drs. P.F.L DE BlnniienburgseplciD
433.6834 BM Amhen (g)

HOOCIVELjN, Drs I IL Banknstraal 1,15, 25E5
EM sCftvcnhage (g)

LIUISI\K, Mw. M - Karicnbugcrplein 7l 03 05-
l0l8 K\'l ADsrcrdao (bg)

K\OOP, Mw. M.l.J. ' van Ric'tsdijkgaarde 39-
3981 X(i Bunnik (bg)

LAAN. Dr. S.R. VAN DER - c/o H LC
Ufivcrsily of Hawaii, 2525 o'rea Road,
Hoiolulu,III 96822, U.S.A. (g)

LANDEWIiK, Df J E.l.M. VAN - c/o Univcsiry
ofChlra, D+turnent of Ccoloey, P.O. Box
58, Lc8o , Chana (g)

l-ANKREIJIIR. A.C- Mrnixkidc 87-2h.a, l(Jl5
zll Anlncrdm (bg)

iIECHELEN. D6. G. VA:\_ cl) Conco \donbo
(Onbon) Ld. B.P. 404r. LibrcviUe. Cabo.
(e)

NItJllRlli NS, lr. W.J. - Kr. Nygaildsgr 33, N
9900 Kir[enes, NooNegen (g)

OOSTRA. l)N, A. JW Frisoslflurt 4, 1583.lS

ROLIFFAEI{, Drs. EJ.ll.F. - Koning l-eopold I
st!r' I A, B'1000 rluYeD, Bclgil (g)

VEEI- t)rs. Ih.B. VAN DliR - c/o SheU Pclro
lcunr Devehtmenr Co. Nig.ri! ' PEDwz.
via Ntrilbag S.l.P It.-ODHS/17. Posrbus
162,2501 AN s Gralenh(gc (g)

wERNlR. Drs C.J. Dreredricnt 12, l72l CB
BlLllnvcn (g)

GEOCIII]MISCHE KRING

Di Gecltcu'ische Kring Itoudt o0 vrijdrg l8 nri
1990 eei bijecnkorxt in her lnsriruur voor Ald
werenrhrften V U AnNrerdrm.
fitel Ii.silu schoonnrakcr van vercnrcj.igde

Tijd: 11.30 - 1t.00, zaal: N{ 129.

Ir L.C.C.M. tjrlings (TAUW lnfn Consulr): tn
situ reiniging vb een mct cadmiuD \rront

lr. R.v.d. Rcrg (luvM): In siru bidogische rci
niei,'g un een ondcrgrond, vcronirci igd Der

DA E. de Zecuw (De Rune. Milicurcchnologie):
Htd(nogische dspecten v{n in situ bodem

smcrjng v.n lc.zrdigde ondergrond
D. C.\.J. Apptl() (vUA): Solvcnt-Y om HCH

lrn'nrciiiEing snellerun tc spoclcn?
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PEIIIOLEUitl GI]OI-OC]SCI I]] KRING

For Mr! l, 1990 rtungements xre benrg nlde lor
P(n. Vail ro presenr a l.clurc nI E Pill !L rhe Geo
.i.n.n Cent.um lVA VU, Anr$e.darn. The s!rjecl
oithe lecnN will be An upd0rc on Scqucrce Skr

Ptuf Vail i\ well iirfonned on Norrh Sca Scologl
rdn,crc rill bc rimc lor discrssions durins drioks
.a(.r llc lec(Itre. Coniitulrbn ofthis event \vill be

livcr h Secrerar! PCK, Jan Cpysacz (0t0 ll0
91.10) duri .s olllce hou^.

Od Mry 16, 1990 Dr. G.w.NI. Lijnbxch r.crirs d
lccrureentiiledr Ceochcminryds olr'legi.l Prn.f
Htdio.dbon Explo.ition .

{)n June 9, 1990 ihe PCK is o'lailziig r I dxt
ricld cxcuaion: Gi.cio(ecroni. StruduE\ o. the
l(rrbe.k Uelsen Fush Morrine\ Anyone iD(crcsl
ed in nttendnrg should .egistef b) .liL sirli llc
I'GK sccr(r.y fdricitrrioo will hc srrLcrly on i
tnr conre tu\r seNe bisis, rhc rolxl ruhb.r beiig
liDircd ro,15. Depxflure will be nt 0ll {)11AM shup
lrom the l{rrtbn in frcnrofihe CcntnlSl.lioD, Ilr.
llxgue. re ming rbout 09.30 PNl Prti.ipnnt\
nrorld bring passpo.t\.
The excursion trili be lcd by lhrcc Dulch geobgirtr
acdrely lnvolledin gh.irl resea.ch K. vln Cijsscl
fceolosicrl Survcy of Thc Nel|erldds). *\isred

bl S Klljriis o'd J. \.n dei Nleer, both tion thc
UnL!eAn! of A.rsrcrdanr.
Abnrx.l: ihis yed se rvill ri$t 4 sa.d pn5 iir ice
pu\hed.idses and push norrincs locared rei.
Illerbeck Uelsen (FRCj. sonre 10 knr N. of Oot
mlrsum)j Bodr we.e fomcd dlriiE thc S.rLiir

Aiier an introducttur i. gllcial geology, cxanrplcs
ol rhe comflcx i'ncrnal nrucruies ofrhe no.nnre\
wilL bc i.specred in rhe lierd. The resuhs ofrec.Dr
i.r!ru.xl i,eklwo.k indicdre rhar rhc push mord.es
corsisls ol. .umber of thrustsj built around nlo
gincinl btriins. Thrusi shee$ de locally folded rid
iDbric.tcd .nd incorporxre both PIei*ocene rnd
Te.tiarr redin,enrs. Srbscqle.I ro prshiig, rrk
monhes \ee overiden lnd pstially ercded b) thc

Seouerce Snatiraoh! Wo*shop
The Flculry ol Edti Scicnccs, Frcc l-.iversiry of
Anrsrcrddr inliles iidu$rt p!.ricipatio. i. i
Sequ-nce Str{rigrdphy Worksl'op by Prof Pcrc
Vril, lro.r April l0 10 \'lay 8, 1r90. The p.og.dnl
corsi$s of ! 2 dly cla$ 'oon 

worlshori (USli
750) aid ri oprior.l5 dcy lield rip in the Beric
Cordiller!. Sri Spxin lUS$ 1750 i.cl.!i'ra.e). Fo'
nnre idfo.r,drion on lhis no. prollr workshop,
plerse conrxcr Prof. Jan E vln tlinte, Ceonrd en
Cenr!nr M vU, Amstcrdin, phone (020) 5.18
3511.

Yertaalbureau Thema geologica

voor ve alcn, corrigercn en redigeren van geologische

en andere natuurwetenschappelijke teksten

Drs. Thea van de Craaff Trouubo$i
gcoloog en beedigd ve(aler Engels

Sir Winslon Churchilllaan 1009a
2286 AD Rijswi.ik

rel. 01142 8022



Geologisch m iln bouwku ndig
n le uws

bXAMENS

Ixkro.anlexanEn rysische tq,g!!6e
I I l)4'90 J.D.F. Getuke (vnjc afsrudeenichting)

Dokorualexmen scologie l FS
ll 04 90 A.J.w. Ever$ (srfurigr^l]e)

\'lw M. Nicwold tDariene ecologie)

DoLronalcx.tun t!sis.h. gcoeo]je TFS
22-02-90 w.J. Bijsrc.bosch (tc. prcesk{nde)
301)l-90 N. Hovtus (geontodologic en kwdri!

B.R. KuiNrs (i.g ludschdpskudde)
R.A.B. re Molder (f.g lxddschxfs

,\. Schouten (f.9. hidsch!pskuidc)

PROMOTIES

Of 2l deceDrbe. 1989 promovee.de au dc Vrijc
U ildsiren Amssdrnr M. Pl.Essm op e€n !n)et
s.hlift ge cld: 'Shed n)ncs ir rhe \\'en tJL,siDr
Arcl, S.W. FinLnd ,^ls pronoto. rrad op P(t.

BENOEMINGEN

Tor gcwoon hooglera rrn het InrenrrljoDrl
I'rsriiLLle for Acrospice Sur!.)' rnd Edth Sciciccs
(l-lC) i\ bencnrd Dr. A.G. Flbb.i (Profesor ol
(leolosy) d ror hd)sl€h in deeldjdruncrie Mr.i!.
J.L.(;. llenssen (Profesnx of l.gil CadNrc r

BODDMD,\I-INC DOOIT AARDGAS-
WIN N]NCI

Oilxies is het rlptorr Bodennlxlidg do{!
r!ilg!s!inning (Croningen Veld ci Rudrcldcr
Srirus Rapporr 1990, Prolrose ror her jrxr 20i0)
door ile N )t ain de pR)liDcic Groninsen 0n-

EUi v(! de conclusics is: Volscns de huidisc
jizichrci al de bodcnrd lir! s gelols !m gr!
pflxllrcric in dc provincie (j!(ntifgcr o heeki [cl
.xM 2050 ecn walrde tursen 33 cm en,1l cnr ir her
cenrluD van her lcld bcreiken (95% bctro0\.
hur ridsn'uvrl). tien wtM(le lrn 16cmwodr hcl
men wllrchijnlij k -{e&lrr.

Dc *menlnttnlg van djr r.ppoit is voo! eetr iedcr
verk.,jgh3rr bji dc afdeling Voorlichline lrn de
NANI, posrbus 28m0, 9100 HH Assen. Telefoon:
05920 62074 Deze slDedvardng ir ccn *ccrga!.
lan de beliigrijkne hMrdsiDkkcn c. codclu\ier
zGls vcnar in het or,cieb raptoa.

Diversen

STICIITlNG GEOLO6ISCHE
AKTIVITEITEN AMSTERDAM (GEA)

Op zondlg 29 ap.il wordt doo. CEA een
'Ceolosisch Evenement seorgnniseerd iD de
Edcnhrl, Anrsterdam Oost, Krrisla.. hoek
Radioweg. Tijd: van 9.30 - 17.00 !ur.
Tijdcns deze 

'l!g 
*ordr onder mcer !indachl

Seschonken dar srudievoorlichting, dnnoisu^tie.
{udr iirfonna(ic Segelen over geologisch excusi.s
in Eurotr en komr d.r.minatie, obscrvdric door
nicrosc@p, dinn)analijren elc. m dc o.dc.
De volgende inyirtrtcn/instellin8.n znllcn rijdens
deze dls ltllcgcnwdrdigd ztnl
De addwctensch.ppclijke insriutcn van dc V.U.
AmsrerdaD, R.U. Utrechr, '1.U. Delfr. O.U.
H.erlen. Rijks Gcologische Dicnst, M0seoi.
Teylers Mlsuum, Rijk$nnseu !a Geolosie e.
Mincrrlogie Lciden en G.ologisch Museu'n
Amsterdin, VBkrchool Edelmtu{l en Vakschool

Bt de Ed€nhll is voldcnde pdkccrrl] i'rrc.
D.enireeprijs bed.aasr t4.- cn voorkinderen on.
dcr begeleiding i. I,50.

secretriai CEA.

I-EVEN IN HEl'MILIEU

Yar 6 rpril rrn cn mcI 2 septnbcr wordt in bet
N,iionarl Nfl uurhisrdi$h Muscum (Rijksn,!seum
\.n eeologie en Mincralogie) tc I-cidcn de
rcn(xmsrelline Lrven i. het milicu gehouden
Deze tennrnstclljnE laar een groot !o1i!l Npellen
zien van dc orngev'.s warin wij leven. ln een
arnr.lftroreportagcs-Eenarltdoof hctKorin|Jijk
Bclgi\ch Idrriru!r loor Nan\trwcrrnschapten re
BnNsel, $uden nrilicus getoond. zoils zc binnen
de Europesc Ceneen\chrp re zicn zijn. Het gaar
dxrrbijod$dd.ncDduingebieden,lrislindenen
heidevcldcn. nrulr ook gebcrgten, bossn, nrqtris.
noekssigc Scbicd.n en drose gcbieden tr
halfrvoesrijic . Bij elk van dcze milieus is een
rxnlxldier., typisch voordeze ontgcving, re zie.
In dc r.rloonstelliog is ee. infi)nnrrieposrei
ve.krijgbtrar, wnnrii een overziclir wordt geleven
rM ve6chillcndc Nili.usen dc inie! wuropTc in
dc lmp vlndr gcschi.dennzijn onKtnn.



Nieuwsbrief 1990-5

Aan8ezien herjadvenleg vun hct Ccnootschap een su)t deel vnn dc ruinil. lan dcze dieowsb.ief in besLng

ncemr, pen wij genoodzaatt ecn lantal inzendi.gen nier re pletsen ofslechts kon weer te geven. Eln artikcl
olcr Anis Geologisch Muscum (H.N.A. Prien) e. het Srmposiu Nltionel R.moLe Sensing Pruglinna
(C.M.w. Haug) zullen in dc volgcndc niclwsbrief (1990-5) geplartsr \ordcn, cvcotrl\ her verslrg van dc fcn'
ringm@ster vd het Ceooolschap.

Komende acllvltellen

29 aprn

16 dEi Peroleumceologhchc Kd.g: lozing Dr. G.W.M. L'jmb,rch, 'C€trhemistry d an hrcSml
Pan ofHyd.oc bon Explontion"- (zie p. 14 vln dcz€ nieuwsb.ief)

l8rei Gcochcmischc K.ing: bij.€nkomsr "ln situ rch@nm*en van verontrcinigd. gond .
(tep. l3 van d€zc nicuwsbrief)

28tri ljuni 4rh lnlcrnational Conf.Gncc on Georerrilcs, CcomembnEs and Relared ProdErs
(zie p.9 vin nicuwsb cf 1990'2)

2-4j!d Excu6ie Bckk.n lun Pirijs, F_o$es au Cudpeue. Werkgroep v. Ien. cn Kwan. Ceologie.
(l l.:070-3802546)

9j 0i Petroleum Geoloehchc Krjng:excu^ie Gldciorecro,rh StrLrctLuc$ on de Iuerbeck LreLsc
Push Moruincs . (zie p. l4vnn deze nicuwsbri.t

I 9 2l juni Fracuru Proccsscs in Brntle Disodeed Mrr$ixh (concrctc, Rrk, cermics), N@rdwijk
(Inromutie: M$ R. Konrcn Znnmemln, 01736'J356)

.l-6 $!Icmbe. MqlelCARE 90. Inremn onil conference on cllibBtiotr nnd rcliabihy in grcundwater nrodel
lidg, sGrnvcnhngc (lnfomliie: {}?0 3919890)

Slultings resp. verschlJnlngsdata

1990-5 : l0beiresp.24 nri
1990-6: 14juniresp.28juni
1990-7 | 9 ausustusresp 23 n gusrls

Koninkltk Nederlands G€ologisch Mtnbou\*undie Gcn@rschap
Slcrctariaal: PostbDs l5?,2000 AD Haarlem

GEA Min€nlcn- €n Fosielenbeurs (zie p. l5 van dez€ nieu*sbrico

Perrclcum Ccologisohc Kting: leziig Prct vdil, An upd0le on Sequence Sn-ddgraphy".
(zie p. 14 lan dczc nicuwsbricl)

Dlgvan hcr qulsi-krist{l (zie p.8 vrn !ieuwsbrief 1990'2)

Excusic Noord Blabant, PleisLoccc. TegeleD. werkgroep v. Ten. en Kwdt. Geologie.
(Inl : 070'3802546)

lssN 0165-7720
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