
"Het gaat uiteindetijk gewoon om mensen"

Global Change Open Science Conference, ro-13 juti, Amsterdam

De Gtobal Change Open Science Conferentie
moet het hoogtepunt worden van tien iaar
onderzoek naar het systeem Aarde. Een systeem
dat niet te doorgronden is met'simpele' relaties.
R€laties die te verklaren ziin uit de fusische
processen die ons klimaat bepalen. Een systeem
echt€r dat een haast onontwarbare kluwen liikt
van fysische, biologisch€ en menselijke factoren,
en de int€racties daartuss€n. De confer€ntl€ wll
de resuttaten tonen van de multidisciDlinalre
aanpak van de dile organiserende partiien, het
IGBP (lnlernational Geosphere-Biosphere Prc-
gramme), het WCRP (Wo d Climate Research
Programme) en het IHDP (lnternational Human
Dimensions Prognmme). Maar aan d€ basis van
dit onderzoek en d€ samenwerking tussen we-
tenschappers van v€rschillende nationaliteiten
en verschill€nde vakg€bl€den tigt 66n universeet
begrip: communl.atle. Het gaat uiteindeliik om
men5e||.

L)! lditr)r.rrcodfi.entir in \'illNch i l'rro,
,chrr{nlr roorhrr eenl de {ijsins lxn
hc' C(). g.h.hc in dc aliNleerur) {lc
[igc]i'(. in\locLl r.tr d. !r.Ds.f oD!
khnr!r Dclc eonfcflnric (as dc direcrc
rinl( urg \ti,). Jc offich-
rils lrrn hcL l(lBP mci !ls
locllt!lllig her \ er*e.ler
\rn lnzi.hr !r d. hlsche.

!.n het $ie,. sr,omn{rn !rn cn.rsn'.
{ai.r.lLrchr. d' I is rlc lxrrlre ricn iarr
n'iecbrcid m.I de tr)\lL,eJ !!r d! Drcrs op
hlt k1jDaii.n..n 

'rlccr 
fcgrinrle ldnp!L

\dn |1nru.iond.roclt D. drie ,rgdnisc-

''Ic k(nr zcirgcD: nat ccn Ll

u.r rNr li!g.\ef eer pro-sfannna tc lrr-
i.n. .\l,tif eeN m.esrcD dc bcl.nsijltslc
rfucr) sclonDuleetul slrdci: \.t zijD Ll.
slcnlch rngcn .. \ ur /ir1en dc grltc (\nL\-
kcnllcn. llt b.n un hooide \,!,r nrili r$rDI
Lroorltcljjlthcdcr bijh.t mlninerie \$) 0.
(l & \i'ri,cn gc\r.aed om bijh€t I(IBP 1.
komcr. Ik htrliruinre cnafins ur t\l.trlt-
\\-.flninq ct\ linhdering cn dat \is prcci.t
dc rrtrr.ns !t1. rodig $,\ \u. ricn jirr
lNr.r hcbb.n \'. leelmrer inTichr in llc
srni.nhxnc nrsscn d. !e6chillenJe i!nc-

n. Du hnidisc dir.cr.urheeli \eelkcn-
na f\ er \ri er oD dc lcrschjllcDde gebie-
d.D sl,ctll Hij hecft ccn grotc bijdrie.
scl$crd.r,rn de integ.ltic rln !llc kcnnis.
\\'.n! dr! is b.l.ngrlik bnlncn ccn org0rli
srti.r(ie t!risrc mrn.f de iuisLe tlek '
Her ICFt)docr otrd.roek naar bn)Sc,!
chenris.h. lrnrglopcn. lirin-sloten. die
ber l\sisehc llinNat r.n dc aar.lc bcschrij-

.i.i..'J./.Err.,! i

I L I. r.1 c.
J, Runt:crP,n: uoI

ee^ b reoucratie hel $ercn(.hrlrpcllik ond.r
rcek hcr d,ugNrdcn ran

rh(nLLeh..n b(nogis.he f tuces\en cn
rNicrlurgc lelatics dic hcr:!sl..nr .tir!t.
behed\cD. Bij hcr IIIDI'. rD.d.angrtDnr-
(rr rrrr de (ll.brl Ch!nct Cortirculic !r
jlli. slirt!lte en\.en.arl. Hct ondoz.ck
ricl)r zich op nrdurriale \e)d.dc.ing.n 0D
\c.nn(lcfiuE.n in l!ndgebrtrilt. d! i l1,cd

dririn o| Dr.nscljjL haDdeler cn de
.(,nsrqucfIcs roor hci nll1cu. Het
\\'(illl), !te Jerdc,rganisriof. doct sirxts
J. z$(nriq.r jr.en fain!.rond.vock llcr
ifuditi,!r.1. o.deroek r !r Jc i\ !isch.
elg \chxpp.n rm klnr!rr\\\ren1.n L,p

trLrcld\ehml (hcr laDejffrg qemiJJLLlr

ond.rling. r.1ar1es. de nruIidi\!ir1in!ifc
runFlk \ an..n FNttcc'rl eD de mrns.-
liikc in\lo.d op b.t slstccl]r .\irdr.

Eureaucratie
Dr llth ilr.ks. dnlcrNi rxn.]c Aard .D
Lclcns\ elensch.ni cn (AI.N ) binncn hci
N\x O js bciroli<.n biid. ofglrisllic mr1
dc koncnd. corliifcnrir rn AniLetuirm. I.
1992 {as hij Jifc.r.L[ !0n h.r ](iPB ln
Z$eden, dlt nr l'r(ro. !i0f iiir na de Vil
h.h conlernrie, \rn 1t.ft gine. llrrks zlet
zi,r1 belugfljksrc b'idr.g. in dc nru.mr.
|nr.e raD h.r i.rrn[rnDxlc prugrNnnna.

Physical climate system
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len cn 00tr complexe lvi$.1-
iyerkins f.rrolrcn. De afselo-
p.n tien jur 

's 
\acl jnlbflnrrie

rcrkcgen drcr dc prcccsscn
dic binncn de knngl,,!cn ccn
r!l s!clcn. D. lolgrnde ltrp.

beperhen zich tor

bbdnerxitcit orderhouden bi'-
i oorbeeld ccn nau\Le iehric.
v{anderingeD in biodireFiLe'r
bcinllocden ecD ccoslsrccn e,)
ddr hccft {ccr jnfloed or. dc
qeroelighcjd !oor kllh!al!cr-

!!le.ndewocksprogrlmha !
op re zeuen. rs ecn goede e
nrcD$uk.g noodzakctijk tus
\rn dc rijkc \\'esrcrse *crcld
rner kaFirall cr) kennis. cn dc
onhf ikkclirgslnnden dlc.och
her kapitul, noch de ta.llircitcrl
hcbben.m dit $or onde'ock
uit r. lo€ren. Iirrks: "]]r ziin
idnrcDNTkngs\ erbrndcD ror
silnd gckonen russcn ondcr
,oeksl.stellingcn in de rijke laD-
den en plalrsolijkc llsLtrurcn.
]jr ilordr ondcrock ged!an
Daar bijlo{rrbecld d. moesson
in.tie . De regn'nalc gcgelens
wordcn ecinregreerd in ccn
mondialc contc\r. En dat is dc
nee^r,ufdc 1an deze inrcrna-
rionale trog.annna\. In de
prakirk noetcn daD.ers situ

!chl'cg afipi.ken g.Draakt !ror
Jen orcr de m:rnier lan onder
Tock- naangcfi'l9 en normc
nng E. ziin bijlt,rrbe.ld lrcl
ln.dell<n loor dc p.imrirc Frc-
duciie lan njst. llct IGBP h€eft
!ll. lrodellcn vcrgcl.ker en rer
bci.rine.n ge:idvisccrd. Order-
zoekcA kunnen 21) m.r clkaar

Praten, /e Lrcgfijpcn r.rn elklir
saar ze .\ e. hcr h.bben. Dn is
ccD cDome \ooruir'sang.-:
Herlcrsl tijd om op ccn ander.
nun'crrc d.nken. of ccn nieu
$e ndnicr ondc'oelt rc docn cn
cuktruNcrschillcn Le overbrus-
gcn. Ilaar nier illccn dir \.cr
s.hillen ,tel€n !.n b.langrijk€
R)|. Ecn goor pn)bllcD Naar
N crcnschapPeN mce scconiion
teerd $ crdcD \!s de \r{ag iraar
,ij huD ondcrzock hcr besr koD
dcll publl.e.cn. Vnkdjds.hriftcD
bop.rl<en zich nx oon smll ge

bicd bmen de $ct.nschap en
de rcsultaien lan een Druti
disciplinair onderzoek zijn u.t
makkelijk in ccn specillisrnc tc
!8rsen. Narurc cn Science hcb-
bcn d.!r een baanlrrckerde tul
in g.sp€eld. Dczc tijdschrllten
bepcrlcn zich niet cn vccller
nicu\rcnd klima.r()ndcEock is
dan oot gcpubliceerd in dczc

Thema's
D. opz.i lan de confcrcniie in
Amsrcrdarn $eersticgch de

loitn. l)c ncn-r bliroorbcrld
n een conplcrc ia.tr di{
illloed hccft op hci hele
systcenr. Denk aan landgebruik
zoah ontbos{ng. bflnd cn !€F
srcdcliiking, ndar ook cn]issies
doo. hcl ecbruik ran fos.siclc
brdndstoiionofaarosolcn .

aldus Ilrrl<s. ",1lle pi..esscn
cn lrissel$crhrgcn moelen \vc
bcgrijp.n onr de ucnsclijke
iD!locd op klinarlsrsrcln.n re
doo.groDdcn. ()m rllc oorzi-
ken cn gulolecn un.U.!rr rL.

rekken zih dc lraagstukkcn
'opgedeeld in Duhidisc'plj-
niir. deeloDderzock.n Her
grijilr allcmaal op elkc.f in.
Tcrcsirjsche .c.\!srenrcn cn

nee.d uxloll) rhem!!sr
drmd s dic gcln rekenins
houde. meL dc kl.$ieke !rk-
ecbieden! udr dlvars d.or
dllcs snirden en .cn !tcc6p1e-
gcliD-q zijr !in d. nultidiscipli-
nrirc aanpak lan her klimaaF

Regionaal
Knnaarondev,)ck lrcrd i! heL
\ erledc! urgeYoerd op ircreld-
s.hul.llcl uirgrngspunl nu is
dar regionalc proceslen h.r
klimur op ilorcldschaal ,un-
sruren. De I orndi lan her
onderzoek ch! zrch op her
doorsronde'1 vdn rcgionale pro-
cesscn. Om $ereld\rijd rcgio-
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themarlsche !anpak van het
onderzoek. Het trogramma is
opgcbouwd rondom e€n aanrll
rhcn. s wa.rbnucn dc ondcr
ToeLsresuhdrcn gclrrcscntccrd
$.rden. Thena's zoll\ de in-
tera.iie rusen hnd en ocedrn,

.ccht de lucht ingaaD cD dat
de temperatuur c. lrngaa'I
achierlan kruipr. \!e reren
Dler !elke consequeniies d!i

Nefcklwijd hcbbcn Fctcn
sch!ppeb ingcspeeld op hcr

iraarbintrcn onderzoeksaeNra
geD ingcdicnd kunncn word.n.
Dra.in $c.kr let AL\\' sarnctr
ner de gedrags en mr,rtsch!F-
piiwerens.hapfen. En dle
brcde aanpak van hei probleern
maaki hct hccl itrtere$ani. Y;ij
dchtcn ons op dric ondcrircl
rren; de.d va! dc ncns. dc
$lize sarrop de rnens beD-
vloed \!.dr en duu.ratue eneF
gie. Duurzarn€ eneigie mer
waicnrof als cncrgiedrager.
D.r rcf$ rccl otrdcrzock naar
Ftuductiej opschdling cn ook
s,!1de cfecren zijn oF de sa-
menlellng. Alles is nu ot fis
siele brandsioffen ge.i.bt. E.
her dus een enonn onderzoeks

De d!g voor dc cc,nfcrcntic
orglniseert hel coniri ecn uit-
sLrp'e naa. eei l}aiirr vooraan-
staande Nederlandse weLen
schappellike insiiiulen. "DaL is
leuker en nuiiiger dan een lvel
komstbor.cl tnci hondcrdcn
rrcrlscD. Dc dcclncncrs nakcn
Itennis rnct elk!a. op een DiaL-
kelljke manier en hel is een
buirenkans om kennls te m!
ken rner de Nederlandse iop
insuiurcD. Nedcrland kan laien
zrcn lrli roor c,ndcrzock d bii

:

amodeer, loedsel, Llinraltv.aag-
-. Je.brui\ -
., rl.......u..c. Dp CO,-eeholrcs tt,, l.reg
heel .ctuccl ondcr saan recht de tucht in a\etnlnental
{elp bnnren hcr IraDcL for
kllmutonder^ek is klitnr!tra-
riebilireir. de naLuurlijke rrrla
iies van her klnnaai. "\Ve $,e
lcn dai dc CO, concenriatie
nu al twcc kccr zo hoog is daD
dc hoogsr bclcndc waardcn in
de !fgcloFen hondcrduizcndcn
jrren. \,hr. $elLe inlloed heeft
dar op de temterltutr? Er be
sieer eeD !€rband iussen renl
p.raftrur.n CO, gehalre, maar
wc wcic! njci prccjcs hoc dc
.ehdc in elklaf zn. Uir ccr
vorige irlc.glacia.l is bekcnd
.t!r er een tenpe.rtuu.sve.!n-
derlng ls gelreen van zeven
gradcn binn€n zelentig iaei.
Itoc dar k\rarn, weien ne nier,
rn.af z!1kc sncllc rcrand.rin
gcD zi)D d!s ook nc,gcliik zon-
de. de inrlocd rlD de rnens.
Nu zie ie da! CO, gehalres

Clirnalc Chansc. opgcriclir
d.o. de Vefcnisde Ndtiet ni-
lenLa.iseert het onderoeh nr]:1r
klimaar!e.!ndering. De nlrer
nadonale organisades zo!h
IGBI', ViCRP en IHDP doen
ondcrocl< naar all. faccricn
van lier klinuai cn nationilc
prograft tua's Flrtici!ercn iD
het onde.zoek. In Nede.irnd is
het Naiionale OnderzoeksPro
gramma kirmaai!eranderinger.
hct NOI', opgczei om hci on
derzocl< ic codrdincrcn cD coD
tdcter te lcggen tusscn dc vcr
schillende disciFhres. En juist
her mul&lls.lplinrite krrakte.
lan dir hele klimaaronde.zoek
is roai Marks zo aarirekkelijk.
"1lct NV'O pariicj!eeri in her
khnaatondcrzock. IIci s!stccm
Aafdc is ecn v.! dc rhcn.'s

dc vcrschilleDdc inslltltcn .sc
d!!n rvo.dt. DeelncDlcN uit dc
hele we.eid ontnoetcn elLaar
in een onged$.ngen sfee. nr
kleinere groepen. Dle tu.lale
conracrcn zljn heel belangriik.
Hct gaat tcnslolrc urrcindclijl<
geslon om rncnscn."
tHrlP:/ls..oNF cBP KvA sEl

KNG/!i^G SY,VIPOSIUM & FORUM AT THE EAGE
CONFERENCE IN THE RAI IN AMSTERDAM

"E&P AND THE E\VIRONMENT: THE CHALLENGES OF
SUSl-AINAEI-E DEVELOPMENT

Tentative program

10,oo Introd!.t on bV dr. Evert N4r. (4artjn Lodewii[r Creen
pe..e. nt€rnatlonaL .ampa gnLe

ader ior the oil industry
l,'lr. lean 

^4athey 
NetherLands 0 L

and Gas ErpLoration and Produ.
tion A3so.iatlon {N0GEPAI
Ur. Reifoud Post Commlssion tor
EnvironmentaL lmpa.t Assessment

]\4r. Dick Tommel adv s.r l. the
ninlster of Eronon . Affa 6

FRIDAY JUNE 15,9.3o.r3.oo HRS

PLACE: RAl Congress Centre

ADI\rll55 0N:
EA6E aongress attendnnts: lree.
KNGl"46 membeE comlng especiaLly
for Ilrls symFoslum, fL. 25,

ALI other attendants: fl. t5,

E&P a.t vit es attra.t intemational
rttention of environmentaL groups,
gove.nmenls and tlre generaL

pub i. !v.rd wde: oilpoLlution in

5ibe a, the ahad Expo{ proied
and, in the Nerhenand5, sas
production in nature resetuee such
as rhe Blesbosch aDd rhe Wadden
Sea. Furpose of lhe 5ymposi!m i3

to expLoie the ertcnt ofthe rcspon
sib LitV ofthe oi lndlslry wth
retpe.t to tlre environment. E&P

actvit es wilL be .oneider€d from
dlrturent peBpedives and the envi
ronmentaL merits ot several E&P

projc.ts wlLL be dis.ussed. This 10:25

symposlum is a sequeLto the
,,KNG[4G Warldenforum'

via E maiL ..stamhu s@nltg.tno.nl or
by reguLar malL: KNCN'lG, attn. oi
a L. stamhu s P 0 Box 6012, n:2t

accouil 4o5r7 attn of (NGl\4G,

!an de Gaaff [(NGMG)
openlng by a representa

Housing, 5pat aL Plann ng

(VRo&]): E&P ard . matE/

€nv r.nment le.g. \daddel
sea"l and E&P aid nterna

Lucia van Geuns [4.5.. {tor
maLLy 5heLl Peru; presentLy

NAA4) the organDat on of
SheLLE&P activlles n Peiu
Dr. Sven Wunder (c F0R,

Bogor) E&P and the !it!
atlon oi tropicai iorests:

lTCl Nationa Par[ de B es.
bos.lr i5 prote.ting nature
in .onfli.r with sas €rp ora
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Gerbrand fohan Komen de nieuwets

De studenten aan het instituut voor Marien-

en Atmosferisch Ondeaoek in Utretht kunnen

binnenko( kennis maken met de coll€ges

van hun nieuwe hoogleraar prof. dr. G.l. Ko.

mer. CoLleges di€ gezlen de enorme vakkon.

nis, brede inleresse en Intematiorale we -

eNaring niet snel saal zullei ziin. Konen 15

natuurkundige, gepronov€erd op elenentalre

deeltiesrysica, en werkt nu bijra 25 iaar bii
het (NMl. Zijn ond.noek iaar zeegolven In

verband net de bouw vatr de OosteEchelde-

dam is ultgemond in een wereldwiid samen-

werkins5velband. In het huidige onderroek
naar klinaatvariabiliteit is Konen nauw

betmkken bij het opretten van Europes€

ondenoekvoorstellen en internationate

samenlverkingsverbanden.

Komcn docr lccl. licu rtpr.ek olr h!ll \iii
's midLlag! is geeD cr)kcl protrlecm i'Ik
sc, k \rnr\.dd !och. ).Eenhalfuurtelaal
k('men. oodar dc Bih nrocilijk Le \ ind.n is
in ern sne.tr$bui. is ook geen Frobl..n
{"lk ben hj.r loch nr)g lvel ..n paar uuf.").
lenand djc Io!.loos \ed|aald js rclcta-
nisch dc $cs $ijzc, sa.r mil<kclijlt ('V.tL
zic jc oD je heen? (;ccD bosscn? Huileu
aln beide kanlcn? Jr. dr! rn je rerkeerlt ").
Zelfs de weg door hlt KNIII geborq
rerug na.r dc uirgxng klinkt sim!.I('Dc
ru.nel door cn dc tr.t al. De buitcnrlcur
gaar nicl auromlrFch ol)en, jc mocl ic
hand crgcn! op leggen .n dan opent de
dcu Qnrclf."). \'{'.rt roch nicvo ndrkelijk
is warneer de !r.rn$iizhg: "hier trs hand
leggen" ond$slcbovcn .t de grond liet.

Hard werken
Ho. rordr icman,l hoogler..r? Kc,men
sccl dat ook niet trecr.s. llcr leren hlDgt
ran ro.lllligbeden ian clkalr. mr.r ba&l
lverkcn en !relbclangsrclling t.n.n, lijk.n
hem belangriik Zijn urriere begon dct con

thmoiieondcrork ner rulme iaakon
schnlrins. "Dc ni(ls nu kijgcn ccr vlsrlrr-
lijld phn. Toen ik gus promolcren. zei
nijD h@gler.t.]r: Ik sccr !iks. Dralr g.t
nraar.en jur naar ftalie. Ik ben ne1 mijn
w'u\ rn drnljc mn nrce ma,nde. in ccD
oude 2(l\: op rcis geg!:tn. Her kosft. nc
moeire, rnaaf ik bcn dd.r in gespr.k s*aakt
en tocn ]$anr her onderzoek op geng. Ik
h.b licr lrdkelen in dar jld gcschfef(D en
hcr is de Lrasis ge$ordcD loor niijn tf.el-
sch.ift le leen .norm |ccl lan rorn lFrons
in h.t diete- ,\liin procf\chrifl heb ik in
imsrerdatn gcschrclcn.'-

Na hci CERN in Zqirsc.land en hel
lnsriruut'I-.renr io LcidcI is Konren n)
l97t bijheL L\Ill gcienren. Hijbegon
lrn ten onderzock nr!r ree!.ohen on ccn
nru$keurigcdohingtcNxchringrc kDD-
ne. makcD in !$brnd rner h.t ecbru'k
vu groi. hciichcten bir de bou* rcn dc
Oosicfichcl!leclntn. 'lk roDd hct bcl!!g-
rijk der {e alnsluuir)s krcgen bij de hter-
DalnDale gemccnscha| e,r duruir is ccn
sur.esv.lle, $$cld\ri jde !rnenwerknr8
on6nan. \'c hcbtrcn rien jaar sancn-
ge$erk in dcze tferkgioep, praktisch
ond.rzock gcdaan n.ar hct roosFcllen
ran .solfhoogre\. )airr ook theorctisch
ilcfk aan de inle.actic Nsscn g.lren en dc
annosfeer. V'c h0bbcr ccn boek geschr0-
\.en en een nrid0l gcffrdkL dli nog siccds
druir r'1h. Dynrnlics ol Ocean \\'a!cs.
199,1). Dc onrshc lind ik hccl niNi. Hij
is door dc !!der rrn een laD dc autcur!
onnrorp.n. Hiisrs kunslcnaar cn hrd
ncr gelcheu.d papicf zijn inre{'rerai.
van goh.n genraakt.
De inreres"c. !r hct klift.aronderzock nctrl
\verelnrlld src.d\ Snirer in die iijd cn o('lt
her IQ.i\'tI nN hel klimaai als sFceryunL.
Koncn wcrd d!.tr, oDd.r aDdcfc dru zijn
iincnrationxle enarille. ook bij berokkcn
cn bcschou$de hcr rls ccn uirdaging om
,ijn kcnnn un r. brcnlcn. "Her is ianlas-
tis.h om N.ff.cn nie!\v \'ak re lffcn. Ze-
ker nei dc kcDnis die ik ioen had. \lur
onsckccrd lou jk willen drt ik tlieoreri-
schc Datuu.kutlde ras gr.n studeren nret
dc kcnnis clir jk nu hctNan rees.\'en. 

^"urras gd ik dr escntic zicn. h nljn ltdclng
doen \'e ondcrzock nr,r kieinschaliec
pro.essen in dc occarn en hurol i. hcr

Lngmg lals l nicuwsbrief aprlL I 2oo1 {

grootsch!ligc klirr.trrgcbcurcn. IL doe clit
laDuit Drij,r kennjs lnn zccgolrcn: lrn
duruit b,eid ik nijn kcnnis uir."

Mister Europe
Ko'n€n had dxs nl de nodige inr$n.rn!
nale .narnrg roen hij her hei vcrzc,ck kreeg
om cc! EFG-klimi.rtfrojcct rc coindnle-
fcn. Hcr rrroje.!, l-urocli!.f, hceft enoor
ge/lrgd dar iluropa {rl in ccn !r.eg qa-
dium goed g.orernisedd \!s er roor licp
of de -lm$ikancn Het $ CRP (\\'orld
(llinar. Rcscrrch Phsranmc) spcclr hicr-
in.cn bclangrijke r.l. HcI is ccn orglni'n-
dc di. zelfgeen geld lrccft. nalr hjn in hel
onderzock bfengt. Ik $is berr.kken bii dc
c(ftnnnlcaiic Nsscn h$ U'(lRP en d.
Nederlaidsc orgrnisdrics en lk zai als ,Uis
ter Luropc bij de juurliikse \\'CRP lcrsr-
d€ringcn. Dai he.li Nel\rat. -lc leer heel
\!cl orer intcrnarionslc conractcn cn r'.li-
rickc !.rhoudingen. ljuropa u.Ikte ziin
loo6p'ong op d. resr lun de $ ereld larg-
rlrm klvijr.,\!!rik0 h!d in die tiid noe
rerschillcndc orgrnisdries enr.schillcndc
veriegcnwoo ise$ die .llemaalhun eiseD
bclrngcn behafljgden. Nu is cr oolt een
Misrcf Anerica en is hcr ondcr/ork.en-
rmrl georglnisecrd. Odt JlFm {erkr lccl
gcld in modeUccF cn \ umeemproerxnF
mr-s en Europ. bcginr r.hrer re lop...
''Her is c.n k\rcsric rln geld. Dc insi$ren
mer d. grootste comf{rers docn nu he!
bclangdjkslc onderzoek. Jc kunr he! nier
Dcr een |orlo.djc docD.'
Hct inletnari{rlralc bclung drr gehechi
$udL aan klima0ronderzoel<. hccft gelei.l
roL een b.rcr inrichr in dc prcccssen dic
de naruurliik. r.lriabilucit leroozakcn.



hoogleraar klimaatdynamica Utrechttn

Nilt ellcs Lrn arn hci broeikaseflect qor
dcr geqctcD. Hcr klinuai vcrand.ri con
sLanL en e. riin vccl f.ctufer dic hcr bcin
lloeden. E. kont stceds oeer inzichr tr1

bclangrijke !eironen vrn va.iablliteir. 'Dc
Noord Ailanljs.he Os.llhLie bij\o.rbeeld
is hct gcmiddcldc druklerschll russen ils
laDd en dc r\zorcn. dar irarliiks Langzaam
\.!rlee.l en inllocd hccft op hcr Fccr in
Euror!. Een lnde.e bclugdjke rariabclc
is El Nino, een p!t.()on nr de Stillc Occ-
e.n. dai drideliik herke.bur is nr onTe
waa.ncmingen. V'e beginnen re beg.ijFen
lioc hct p.iroon is. $laron hei zo ls en
$ddfon hcr nillocd hccfi op hci l<llmaar
h de res .ln de sercld. Jc nocr dc l'rcj
U. zien ah een badkuip s'!ar ccn fcus in
zir. Ah die meL Tiin kont ln het bad be-
lvccgi dad kiig ie een klots \!!rtu srtc.
ni i'c.u cn dar heeti allerlel gelolgen.
Hci haDgi allcmaal sarnen."
Een belangdjkc vrarg iD hcr klimaaion
de.zoelt is hoe grcot dc inrlocd lan dc
nE$ ot heL klinlrt l!. (lroor, dcDkr Ko-

'nen, 
hii s.haL daL de nensclijke nrvloed

lcrannvoordellik is loor de helfL un de
rcrandcringcn. Ln dai aandeel zal gr.Le.
rvordcn, lcmocdr hij: "De lrens gooir
glssoi in dc .onosfcc.. Nict allc.n kool
dn)xlde, ook nicdla.n. lochsas. z{.!cl
derlLies, srlksLoi en ri(trolen. Vc.sclil
lende gasen hebben een ande. e||ecr.
Kooldjo!1d. zorgi voor ee

dc rcnpcrarur, m!ar eerosoler hebben
Jlist ecn L<ocicnd cftict llcr IPCC (lnier
eovc.nmcDial Pancl on Clinuic ChaDge)
heeft doo. het lirbrndcn ran.arcsolcn
,ijn borensrens o! nrcren t|ckl<cD rc'of

de Lemperltuur$ eN.chiiDgcd olcr dc
komenlle h.nderd j!a. "

Vulkaanuitbarstingen
Ef blijii nc,s gcDoce olo dat de bellngsrrl
lirg hc.li vln I(omcn. tn zlin Lrrade lraagr
hlj ri.h .]ihoe her komt dat dc .ardc tlsscn
I9lll en I9,10 ongeree. ecD halr. gmed
Fanner s gesorden. Zljn e. nrisschien .rin-
dcr ialkaanuiibarsd.gen ge$eesL n1 dle
pc.iodc lmld€s hebber een koelend ere.t
op d! ldnosfc.r. Collcgah doen daar on
derzocL nld cr daD klxri hcr proble€n lar
gebrekltige gegevcns Daaf lofcn \lcuiro
nng en dchllering /llr hcelbelangrijk.
"Voor kllmearonderz.ek 2ljn gegeren!
nodie olcr .€n lange lernrde. Het KN\,II
bcstrai ruxn 150 jaar, rnaar nlet ieltere
nLt.lling rcdt hci zo l.ng. Ln bij iedere
reorgdnisllic, cD dat zullN cr hcclwai ziin
ln lii) j.u.. noetcn ef lfsFrakcD komcn
oler rat beMr.d blijft, $!r (.eg kaD en hoc
alles ofgeshgen moeL $orden \{ccsral
q'o.di daar njer rmand lerannroordelijk
roor scsicld. l'}robccr deD d€ gegelens malr
Fcer terug Ic vrndcn.
De llngslc fceks gcgcvcns olcr hciwcd di.
bes.hikb!l1ris, /iJn schccp$uarncmingcn.
Er ziin \anal lll50 !.heeNs$.urneninge!
lc2erneld lan lu.hkl.uk en Lenpc.rrl,u..
Ecn mn dc probleiien gaar oler de k$'ali
rcir ran dc waarnunjngcn. ]jen ordeNert
$ ur KoDrcD zich ook Dc. bczig houdr. " !i
se.deD twec tI!e. baun.rcrs gcbNiki. dc
k$ikbamneLer en dc rneroide trafonetcr.
Lu.hrltfuk grmrren n'rr een k$iltbdronc-
rd rnoei gecorigeerd $oiden r..r de seo
graUsch. br.cdr.; d1i in regernelling Lol

meilngen !errl.ht nret rnefoidc baronere6
V'il J. achterafde k$aheit ldn de mcrilscn
kunncD b.oord.len, dar noet ie dus lrcrcn
q'c1kc Drci'D.s mcr \rclk soori bahnetc.
ged.un is. Dic nifom.dc staar n scheers
iounrlen die D dc Tirccdc w.reldoodos
door de Duitsers ,jn mcegcrorncn cn nooii
meei zi,n rerug ger.ndcD. E. is zclfs
gczochr iD Rusland Toe. heeft idnlnd hicf
iD dc kcldcA van hei KIiMI hele .!de
rolrnllen gcroddcn cn dearuii bleek daL de
koopr M.dljsclicpcD ccn lwikbaronerer
gebrdkrei tenlijl dc matuc ancfoide barc
meies h3d Vrtuler bleek dar dc gcgcvcns
van dc rcGchillende $onen baroocrcrs bij
dc le$'crknrs al Dcij.s uii elkur gehslld
slrcn. Hief is ccd siaatjc ra! llle scheers
wurnenringe. ran 1660 toi 19,10. Dai
loopL.p t.L 800.1)00 wdun.m'ngcn. l.dcr
land heeli 2iln eigen kleur op her llaarjc
Nederland ls md en het ls duidelijL dai
Ncdoland jn hcr!ededen een belangrljkc
zcclefcDdc naiic n e.ire."(r ln de tweede
helft un de l9c ccliv w .n d allc.n lraar
Nede anclsc netiDgcn cn D! zic jc ni.r
eens neer een drd lijnde."
Ilet alziin $'erkzarmheden, houdr Ko-

'n.n 
zch-i nog riid oler loor rijn srore

hobbl: Duzj.l. Hii sp€€li pleno e. orgel,
bcgclcdt sons korcn. zin$ bij 'I oonkunsl
Utrechl en genicr daar cnoN laD. 'Ik hcb
de \tarLhaus.ok gerongeD. Hcr is schiric
rend om de ghLe koo^lerlter nr grore
concerizalen uir re moger yoeren. lk krn
gocd parinuur lcz.! er dar llnd ik heel
lc!k. Ik hocfnici zolccl ie oelenen Zo'n
hotrtr! g.!r ccD lclcnlane mcc "

COffi MI55IE BERCIEFSBELAN'GTru

De arbeidsmarktmonirors
- eeD nieuw idtiatiefvan
de (]BB
De CBB heeir een nieuwe inten.
tieve ntormatie 5efrl.e geop€nd op
de kNC[46.site www.kngmg.nL: de
arbeidsma.ltmonitoE. Fet bclr.ft
een serlrce waarme€ een twe€td
onllvik(eLnsen wordt sevolsd, en

waar mogeLlk voorspeLd, n voor
na0werens.nappetr r€Le!anre
!e.lorFr vin d. rfbeldsmar(t. ALler

ee6l !v.rrlt de .ntwiIkel]ng Tclf
r'an een aarlaL5€.torcn gemonito
rcd ln iermen lin gr.el of [r mp.
Het betielr voorLoplg de se.lo/en
olle en gaswlnnlng, winr ng

ovcr g. [oppervLakte )deLlsiotiei,
.ive e en gcot..hn e[, Grond)$a
terbe reer. b.dem/mlLieub€heer,

seo rTa, mindeLbaar ondetrvlls,
hoger onder!,115, a.afenie.h on

detuils, .uLtuur. De CBB streeft er
nanr om voor eLk marktsegneit
ook.cn flat uitgebreid€re mark
rararyse op r. ncrncn fraarnaar Knn

r/ard€n doors€ nkt 0p dit mo

meit is al een deiaianaLys€ be

schikbaar van de bodemrmileu

Een twcede lnterad eve mon t.r
zoomr n op .c vraag naar oepaal
de r!€.n 5ai€5 Er zlin lr spe.lal

aangegelei or. naar de men n3

!an re5poi0enren, er de Konende
tw.. i.lr e iafen leeL of weln g

Hel lrtera.tiele vaf dezc lwc.
mor iors is geleger ln h€t feit dat
bezoekers wordt gevEagd do.r
mirldeL!an eei (oft elektronls.h
n!uLrormd er hnn !lsie te geven.

Betrouwbare respons wordt n de
nor tors veNerkt waaf.loor le le
jk sFrake s van permancnt. cn.

qudtes vaor en daor KNGMG er5 el
andere s te bez!eIers die nt€ra.
tief up to dale worden sehouden.
Ale (NG[4G Leden worr]ei ! lgeno
d gd op de (NGIVG site, se.t e

Arbeidsnarlt, de b. dc monrors te
bezoek€n. Geef p€r e mai uw rne.

i ng over opzet en inroud. VerdEr

hopen we iatuuniiI dar aLLe bezoe

keE even de tljd nemen loor het
invulLen van de eL€kiron sche en

quates Daardoor zulen de moni
l.rs, die r! nog deeLs.udlmentan
var nhoud zrn, aanzien rk ln
niomat ewaarde gro€ien. Ten

sloite roe(en we.onta.t fret
de5lundige KNGIllG Leden dle eei
deta Lmrrktanalyse voor €6n ol
m€er se.roren N rcr v.rzorgen.

DR. P EiER 5r ENSTFA



VAN DE VOORZIITER

Dit *as de negende kccr voor
mij: de Genootschapsmad op
dinsdag 20 maa.t. Yoor d€
deeste leden is deze biieed-
komst een mysterie, als ze
iiberhaupt al weten dlt het
ve.schijlsel bestaat. Daarom
is dit stulie gewiid :d het
tweeiaarliiLs o\crleg, want het
ging ei laolijk aan to€ .n het
feit dat al die Densen hun tijd
gelen ioor zo'n versadcrins
szg wcl eens genocmd.
Wat is de Genootschapsraad?
In Engelstalige larden zoudcn
ze het "Council" noemctr! het
gesprek tusscn bestuuf cn ad-
!iseu.s. In de Genootschaps-
raad van KI\iGMG zitten als
adviscurs de voorzittels van de
Krtugen en vdtr de Conrmis-
si€s. Die vcrgaderins vindt
trvee keer p$ iad plaats, en
altijd in hct sebourY var het
ITC in Delftr maar daar waretr
we nu voor her laatst, want h€t
l1C heeft dat g!.bous verkocht

TE'eedc call Sususc
7 Junc 2001
So. o econon r.lesaLind cco osi
ri s.i.ni ns are nvlted to deveLop
prolect F oposaLs and to submit

tlc5e belore / lune ?ool ro Nwo
ALw, .io Drs, Aukc Biisrd, P0 Eox

9112., 2509 Aa Den llaag, or
Nr,!o [rla6 lvlfs. DB. Al.e ten B. se
loto lj5j9t7). A proje.t DroDosaL
nay con..rn one oio position or
onc t!"ro vear posidoc posilion. The

approFriate foris.an b€ obtained
h e €.trln ( lofln fron Ntlo Gee
ibovel itonnat on .n rhe pro.
grrmme arn bc obr.ined fro6
Prof.dr. $rim I. wolff, rel. oto.l6l
226o, ..maiL !\i.J. Wolff@bloL rus il.
Proposal! can be submirted Feftai
nifE to one ollhe r.search feL.s

. Enfor.emcnl of firheries n<1iage
rnenr ncasures at sea

t EU Fishores Fol.,, and DcveLo

. Ccreti. pallerns in rnirine popu

. PopuLation iynami.s in tim€ .fd

. AnaLylis ird nodeLLlng ofse e.
ted naluraL me.hanisms dcler

en grads versaderen kar straks
niet neer e uw vertegerwoo!-
dis€rs sparen uw cdntriburie
€n dus gaan we naar Utrechr,
wa6r hetwel gratis kan. Wel
iatdne. is dat wc dan niet
rneer gezeuig lunnen boEctau
in de ba. var hel oude ITC
s€bou* - een uniek€ plek.
Wie waren er bijvoorbeeld d€-
ze alsclopen keer? Van het HR
ondergetekendc, petringDccs-
to Madelon NijlDan, secretaris
lan Anne BoswinkelJ etrJatr
Snit (tevcns hoofdredacteur
NJG). onze af,derc drie be-
stuursleden (Reinoud Vissers,
Evert vd GraatrcnJeroen van
Dongen) moestcn colege se-
ven, walen op vakantie ofop
zakenreis. Als a.lviseuE scho-
ven aan $Ialdemar HcrDCreen
namcns de Palynologische
(rins, John Jaer als "Bruss€n-
hoofd Limburg"! Charlie Arys
van ale Kring Aardse Materia-
len, Georsc Postma en Kick

minq m.rire species diversity
. 0evc:opmenr ol indicrtorr for

! E..nom. and sti(.ho der asses.
rnrenl !f opt on, for managing
€rproilaLion ol th4 ser

. Eslnnn:io. of ihe so(ietaL impor
ldiae ot marlre b odlersiry vn
economi. at\ess ent of r!r.

Nndere inli.hiingcn Tiin ln le
i nnen bild6. A. B iLsna, e mail:
bii sma@nfro.nL ol frebslte htrp://
!1!& iwo. r rthemaris(hoidcroek/

NnESDI syrnposium r9
april bii KNAW, Tinber-
gen zaalr Perspectives on
Elrvironmental Earth
Systcm D)'namics
9.to Rcgistration and cotree

1O.OO Env rannenta Earth 5yslenr
DVnanl.s irtrodu.toi
(5lerd Cloctingli)

r.t5 The eff..i of plate slressct
and sha lo[? mantle tempe.

No hnestern Europ€

KleFrlaatr namers dc sedi-
mertorogen, Robert Hack na-
me$ de idgenieusgeologen,
Dick van Do.rn als hoofdre-
dacteur von de Nieuwsbricf,
Joost Vermee lan de Ncder-
landse Gcologische Vereni-
ging (de ""mater"), Ger de
Large namens de Comfttssie
Netwerken/U tendas en
Pieter Stietrstr. aoor de
Commissic Beroepsbelangen.
De PGK cn Caia ziin cr
eisediik ook altiid, maar
ontbraken cleze k€er vanwege
conflicrerende afspmken.
Locatie Delft is al jar€n te vcr
voor Kring \oord en dat is
iammer (maar begdrpclijft ),
ef,se hopcn ze te zietr
wannccr w€ straks in u(recht

En*aar gaat zo'n vergade-
rins dan ovcr? Wel, wii - het
HB - rapporteren over het
wel en wcc van het Genoot-
schap ctr op de voorjadfsver-

1o.:t5 5lrudural reactivalion rnd
it! (oDtrol on neore(lonii5
lose 0lrkTrager)

1..55 ToDoSrsph! and !lriiiniig.
5!5rcns: .onsra ir5 ri0m
inr.er:ied nodelliig iDaniel

11.45 lrFtlcaLL! 5tirnuLated L!n
nes(eire dai ng dn0 rs

applc.lion ro Rh 
'!e 

Mcuse

deposirt Ua.ob Wallingai
12.o5 N.otocioni.s of arf Roer

laLcy R fr s\'sten,Ihe
Nel rerLands (Rob floulsastl

,7.2s The sediment budgel and
te(lonic hisiory ot lhe tMaa5

.atch,n.ni lRonaLd van

12.45 Lur.ll break and posrers
q.co climale, Landscnpr, :hc

ceomorphology: ModetLing

the (omplex iluvial responsc
during tlr. ast sLac al
iitergla.lal transact oi
(Pa1ri.k Boogaart)

/-2o 6roundvaLer as an .8ent
ard re.order oi geological
processes lHcnk (oo l

r4.4o HoLocene 5and red 5Lr bu-
t oi in the so!thern North

gadeling gaat hct dan vooral
over het financiele wel en
wee. Madelon heeft het fin.n-
cietingssysteem gemodcrni-
seerdr cer iaar€kentug tot op
16 lcnt nauwkeurig seprodu-
cccrd en nu katr icdereen (vi.
Caroline StaDhuis)'real
tide' zien ofe. budgetove.-
schrtJdingen plsstsvinden en
waar oue resefves zittcn (dte
ziin erdet). Dit is ronduit
faorastisch maar hct gelolg is
wcl dat deze sccnge penning-
Drcester ons gccr enkele uit-
spattlng mccr gunt er daaroh
is deze Nieuwsbrlefseen 20
maar slecbts 12 pagina's en
dit stukie half zo ldng ats an-
ders. En dat moct voorlopig
zo bliiver, aders saan we

Ver.le. qaren er deze kecr
cadeauti€s uir te delen. Er
waren voorabachten voor een
erclidmaatsch.p cn voor Van
Waterschoot van der Grachr-

sea and thc cvoLrtioi ol
rh€ Dui.h (oasl lofan ! d

15 o0 i.r break afd pon.rs
1t,lo \[a!eLer b!rs€d vo umE a1lr.

blter ior se sri. inier!reta
tion tRurger v. spaefdo.k)

r'l 5. A pro.ess fcsp.nse 5 mu n

lion mod.L of fLuv o neLtak
atrhltedufei the erml] e .i
thc Lnre Ceroroic Eridrnos
deLra in lhe gouthern Nonh

5€a (riia 0v.rc.ml
16.r0 Rivrr rleve oDnrert in Notr'

renern Europe {P.1.

16.1o Thc Vienn! Baein: nco

lcdoni.s and naturaL hazard

r6 5o Ion.Lusions nfn perspe.ti.
!e5 (5lerd C oetinshl

17.oo Drinks and r)osie6
svp voorar annrelden bij ALW, Rny

non( s.horno, te| o/o 144o841i
e ma L: s.ho no@nwo,i

Stimuleringspro8t:Dma
LOICZ-NL start lrlet
oproep in april
Na een knge tijd vri voorberei.liS
wordt besin aprlL 2oo1 de oproeD

,..: t

kncmg lalwl nieuwsbrief april 2oo1 6



pcmiuscn. u lebt zich rast
wcl ccDs afgevraagd hoe die
betleffende uitmuntende lie-
den aan die onderscheidinsen
komen. Heel eenvoudig - zij
wordcn voorgedragen. Door
lcdcu. ta. is scm doorgesto-
kcn kaart bii, het Hoofdb€-
stuur draast nie@d voor,
de voodmchten komen va!
de le.len zelt lk ber ieder€
keer weer onder de inilmk
van dc grore zorg waamcc
dic voordrachter woden
voorbcrcid: ondetsteunende
b ever, een volledis CV! een
lolledlg€ publicatielijst en een
hele seri. hand.eteningen
ond€r de beseleiderde briet
lvordt clke voo.dracht gcho-
norccrd? Ncctr. Het is geen
auromarisme - h.t is nier zo
dat ie een voordracht instuurt
en dat her zaakje daaneebe-
klonft€n is. In mijn vier jaar
dls voorzitter hebben *c twct
tef ccn voorsedrageD kandi-

rltg.sluLrd !oor !oorste cf vo.r
rrt Stinu.f rgiFrogramma Neder

srds npLenertatepLan v!or Land

O.eai nlerad on5 ii the Coanr
l.ie. (orrtres L0laZ NL. Fet pro

grfnia is geftht op de vier to.
!nn rer inrenationnte l6BP-rrojc.i
lO C2, rocArspitst op Ncderlnnd5e

<utiqchiodcn. Het Progrnmma heeh

voornl iot doeL de ont!:lkk€lif s vai
eerereke conc€prefl en nodeien.
laor een 8ro0r dee op Da55 lan
ree!s Desradi.e Sege!ensDeslan
rl€n, nri.htei en nrodeLLen.

foc!s 1 Dyramlck var r vlc6yste
ncn cn tocvo.r var wat.r. sed

menr en riolf€n naar de (uslzone:

. nodeLlerins van de dvnamiek

van sedimeilen in ivie6ystemen
. frodelL€rinC van de invloed van

llifraal op lraier en sedimcnt

itvo.r op gcologi5.he iiidschaal
. modcllerlns van ecolasische en

biogeochem !.he omzett ngen ln

focus 2 BiogeomorioLogie van de

. geiitegreerde b oseomorfo.si

daat oneeschikt belonden
voor deze onderscheidins en
aan keer was de voordmcht
onvoldoende ondcrbduwd
(ccu kort bnete door 66n
p.rsoo! is onvoldoende). Het
Hoofdbestuur en de leden van
de GR kJiisen de Yootdracb-
ten. Her HB doetrefrolgcns
eeo voo.stel cn rregt dc GR
om advics. Stroo|t de voo.-
dracht lan het HB altijd met
dc ideeln van de GR? Neen.
!6n k€erwerden sij als HB
terechrgewezen en dit leidde
tot een ande.e beslissilg dan
wc oorsp.onkclijk bcdacht
hdden. Nl.a.w., het .dvies
van de leden van de GR wordt
heel serieus genomen.
En als we al die serieuze pu.-
ten afgehandeld hebben, gaan
se e€n rondie langs allc Krin-
g.n cn Commissics d d.n
ontstaat er etn levendige dis-
cussic over heel veel wat ons
allcn sansaat: de Bachelor/

M.st.r sEuctuur die orze
opleidinscn $ dus afg.stu-
dceldq sdaks saat beinvloe-
den, wat daar nu in Neder-
land .an sedaan wordt! e' in
het ve.lengde daaFan de
activiteiten var de Enropc.n
I: cdcratiotr of Geolosists
(EFG) t.a.v. de sFijd om de
fonele erkemins op Euro-
pees nileau van het beroeP
van geoloogt de ousea die te
w€irig mensen hebben en
wanrom dc 'amatcurs' da.r
oict zoudu kunner ]tijsprir-
gcu (Naaroh niet. inder-
daad)j $at *emet het Sta-
ringsymposium gaa! doen,
wanneer dat gaat plaatsvitr-
den €n waa.om se voo. ecn
bcpaaldc constuctic Hezcn
(dit iaar wordt het Starins-
symPdsiud aezamenliik met
het NGMSO geolgadseerd,
om te viered dat hetNGMSO
zlchzelf'by the bootstraps' trit
het moeras trekt en cen nieu-

NVIo ALW gezet. De oprocp voor

nlct h.lr.kkng tot ir re d erer
!oorsreL en !vorden opSenoniei,
!ro.dr bagln ap Lvaetse5leLrl en

komr dan eveneeis op de lrebslte,
De ocroep lvordt ook sihriheLijk

vdi.ri begin aoril kunt u voo. info.
nin. olcr re! p.ogramma conlad

P og'nmmd.omr ssle dr. Arl;i
Sreenbr!Esen, 1e .7o 144o6t4,
emalL: neciDruggen@ndo n,
webs te http lwwn nfro.nL/

nSF subsidie voor work-
shops beschikbad
0e LESC (Life and Envno.mental
Scien(es SLanding Commiltee) van

de European S.ience Foundation
heeI hani t€nder voor subsidic
v00r cxfLorcrcnde vrorKshop5 2oo2

opcngrste d. Do€lsr€lLns !an de

lrof(snops uraarvan c ta 20 gesuD-

5 dieerd kunnei (orden s hel tot
stand breigen !an een intensleverc

co tact tussen Europese onn.r0c
<ers ter voorbereid ng op g.7anr.n.
Lijkc aanvrag.n voor nerrerksubJ!

wc orsanisaticvod bed..ht
hccft - het wordt Utrecht,
datum lolgt)i $at we voor
lnteressarts met onze part-
ners ALW ed KTFG kunnen

En dadna &inkcr $c ccn
boret. En deze leer zwaaiden
we drie mensen uit die voor
her laatst in de Genootschaps-
raad zatenr Jan Anne Bos*in-
k.l! dic als sccrcta s vad hct
Hll vcnangcD *ordt dooi
Pietcr Jongerius, Waldemar
Hengreen en Roberl Hack,
die beiden zes jaar bestuurltJk
a.riefzijn geweest in hun
Krinsen en dus statutair
moeten aftreden. Bedankt
allcnaal, wdLom nieus.

. ceirtegreerde b oCeom!doLogl

s( ie nro.le Len op eei tjil5.haaL

Focus 3 Cy.L lan (ooGtof.n g..
LJtced€ noilcn in h.i tustsvs

gebied: de Wetlert.held€
. een sludie van de kustzee: de

r e€d val dat€ ond€rzo€( li cc_
veranderend cst!rrlum: h.t

Focus 4 5o.ia; e.on.nrls.lre
ispffre r v3r v€randeende (usL

5'r'slemenr Approarhes to ilegra-

. (e r0L van pe(epr e, ge!rrg.

. plrnning in ccn internation.le

. rildschalen: lo.k in €n veillsheid

. (ase studles €n koppeLingen mer

voor iel programma s rurm zcvcn

n Lio€n gulden bes.hlkbaar gesteLd

ioof dc n nislcrlcs var ocw, vrr
LNV cn var v&w, NWo Allrv rn
N1,!0.MaG nf.rmat e over de in

h0ud van het proganna Pordt
e nd qrairl op ae Pebslte van

dl. oi o rderzoek.fogramrra s.

De rerder s L l ap 15 me 2o!1en
sldar open ,r.or aLe deeLgeb eden

!dn de L ie en EnvironnentJL

5c ei.es Lb o ogie, aa'dret.n.
sch.ippen, kLinnatondcrTock,

o(c;nogrnric, el.i D€ spe.inle
ih.mak voor deze ronde ziin:
. resion;le effe.len van $ereld.

!rirde ilimaal veranlernrgei
. lanlsebrulk en !eranderend lnnd

g€bruik, managemenl iir r.Lat c

t0t u lsloot van bro. ka5ga!scn
. door.lc n.ns vcroo 7ai[rc

vorstornger var m.rob dLe

qeme€ns.iappen en iun reLar e

mer voorkomenile inie.ties
i e-"r nlornatie ! re vinnen op
illener (hrlp:rr'uu*.esf .orc/1.(

Meer vrotr*'eliike UD's in
de aardweterschappen
Twee nie!!e vrouNeLljke Lnlver5.
1a r docedtei (UD'sl iorden b niei
!le aardwetens.hnppen aang.stc d.

Deze ainneLLlngcf Tiln rrct d rc.tc

8.!0Lg !an roeKefr ns v3r ae

ocrstc nanvraag
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Ar\lt, (vERvoLG)

@
hel MEERVOUD programma door
hel Nwo-gebied Aard en Levens-

wetens.happen (ALi!1. luet deze
nieuwe uD's neemt her aanlal
!rouwelijke aardwetensrhappeliika
UD's net derlig procenl toe. In

Nede and zijn er binnen dit vakge-
bied ro'n tweehonderd pe6onen
op hosere wetenschappeLijke poel-

ties we,kzaan €n daaryan ziji e.
slech$ vijf vrouw. Aldeze vrouwen
zijn op UD niveau aansesteld,

Her prografrma lllEERVOllD (MEER

Vrouwelijke Onder2oeke6 als UD)

is medio vorig jaar ingesteld met
aLs doeL r e€r vrouwen u t de grote

sroep van postdocs fiet een tiide-
liike aanstelling te laten doo6rro
men naar een vaste wetens.happe-
lijke posilie. Deze overgans vorml
hel struikelblok in de carlEre voor
vrouweLijke ondePoekeu blnnen
de balawetens.happen, Een grote
gmep vrouweliike onderzoeke6
verlaat als postdoc de univeEir€ir,

Niet alleen komen erweinig plaat.
sen beschikbaar voor unive15itan
docenien, maar ook .ombineren
veeLVrouwen n!n werK frer z0rg
taken. En deeLlid werken is in de

hogere universitaire posities niet
gewoon- on deze reden beooSt
het programma ook de slalus van
deeLtjd wefken te verhogen, en

b edt het de mogeljkhe d voor
mannen om deel te nemen (op

vooRaade dat er ook een vrous

0e MEERVOUD Uo's kofren als duo
voor elk 3,5 ddg per leek te wer
l(en bij de fa.ulleil Aardweten
sclrappen van de V j€ Universileit
te Ansterdam. Df. Reir zoete.
meiier en Dr. A4a(ies ter Voord€
zullen 2ich gaan be2ighouden mct
de reconstructie van defomalie
vai d€ llthosfeer, door mogelljke
scenarlos te sinuleren met behuLp

van cohputernodellen. Het gaat

hiedij om processen ,oals gebe8
ievorming of bekkenvorming, waaF

DIVERSEN

Smeltende gletsiers

(Ult Ondetoek Betkhten naa

Nwo-onderzocke6 van de UriveBi
teil Ulre.ht hebben gemeten hoe

de glecje6 op Gro€nLand smeLten.

De kLimatoLogen k!nnen nu veel
beter voorspellen hoeve€l warmte

uil de lu.hl naar h€t ijs wordt over
gedEsen. De tegevens verbete€n
het morlel dnt de stlising !an dc

Ongeveer de helft van de hlidige
zeespiegelstijging wordt bepa.ld
door hd smellen van ijskappen en
g etsie6. zannestrallns ef waffie
Lu.ht zorgen dal de gletsjer smelt.
Hoe dat smellen pre.ies in zijn
we gaat, wds lange tijd niet

Berekeninsen aan wa,me Lu.ht b j.
voorbeeld, waren tot nu roe aLtjd

$bas€erd op k€nnis ov€r lucht.
lagen boven land, teNijl de lucht.
laas boven gletsieB heel ande6 in

eLkaar zit. De Utrechtse onderzo€-
ker! hieLden we rekening mel de

bijzondere omnandigheden die
zich bii sletsjels voodoen.
De klimatologen hebben €en wis.
kund s modeLonrw kkeld dat het
gedrag van valw ndei nabootsl. De.

ze vaMinden wo.den veroorzaakl
door het hellende gletsjeropperulak

en de koele, zw.rc l(cht boven het

is. De gLet5iers nemen de en{sh op

die de dalende wlnd met zch nee-
brengt- Dit heeft tor gevols dat h€t
ijs snellersmell dan 20nder wind.
De lu.htstroom bliikt meer dan een

derde van hel smeLten voor z ii .e-

kening te nemen, fet andere deeL

komt door de straling van de zon,
Boven land is de 2onne5tr.lin8 veel

tuectes een iaor voodat de foto is
genookt, hing de hoogteheter op
de vooryrond slechts een netel
boven het ijs. HetGraenlandse ijs
snell zoneB in dtle naandenviel

belangiiker voor de opwarmins,
dan boven lls. Dat kornt doordat
h€t js veel rfiaLng weerkaat'l en

deze dus niet in warmte omzel.
De onderzoekeE zijn nog bezig
mei het uitwerken van de stralings-
.omP0n€nt. flet modeLdat het
sneLt€n van d€ ijslagen vootspeLl.
wordt dan ook de komende tiid
aangevuld met g€evens over stra.
ling. Uileindelijk ontstaar dan e€n
preciezer beeLd !an het aand€eL

dat GroenLand biidrEad aaf de stii.
sing van de zeespiegel. 0e ondeF
zoeke6 zijn de alselop€n tien jaar

elke zomer naar Groenland seweesl
voor hel veiiichten van metingen.
Ze onldekt€n daar onder andere
dat.ls de temperatuur van de
lu.hr ver boven her jjs mer een

graad slijgl, de iemperatuur op
twee meter bo!-An het ijs maar met

o,l graden stiigt. flet ii5 houdt de

eboven danwezige lu.hl koeL. Dit
G een belangrijk segeven voor kli
tr.atstudies die deze lwee.meler

She[ Priis 2001
Tol l mei 2oor kunnen bii de (NAW

voordrachlen Sedaan worden voor
de Konlnkllike SheLLP,lis 2oor. De

piis van ,oo.ooo gulden is bedoeLd
voo. onde?o€keE die €en weren
s.happelijke doorbraak of lechnolo
gis.he innovatie op het gebied van

Duuzame 0ntw kkeLlng en Enersie

0p hun naam hebben staan,0nder
duuuame ontwikkeling wo.dt de

omgans velslaan met natuurliike
hulpbronien op een wijze die de
weLvaart en de kwalitelt van natuur
en milleu voor toekomstite genera

ties niet in de waagschaal sreh. Alle
wetenschapsgebieden komen in

aanmerkins. De Koninklijke shell
Prijs wodt loeSekend door de
besturen van dc HoLlandse [4aat.
schappii der Wer€ns.happen en de
Koninklijke Nededandse Akademie

Samenwerkinssproject

h de argelopen maanden is door
de UVA, VU, Univetsiteit van
Utre.ht, !!agen iBen Llniv€rslteit en

de TLI DeLft aan het sanenwer
kingsproiect Aarde.nu gewerkt.

Uitgansspunt vomde het onder
2oeksrapport van d€ Universiteit
van utreclrt naar het ifia80 van
Aardwetenschappen. ALs €6n van

de belangrijksie oorzaken voor de
geinge belangstelling vaf, wvo

lee ingen voor aardwetenschappen
wordt de onzkhtbaarheid van het
brede vakseb ed blnnen het onder

tvtel Aarde.nu bEngen de samen.
werkende univeBileite. aardwcten.
schapp€Lijke thema! aLs'bee den

op het netv es'onder de aandacht
van VWo lee4ingen en do.enlen,
oil on aardwetenschappen een

a(ueel se2ichl lc geven, passende

maatschapp€Lijk en economisch
reevante assocaties op te r0eper.
Th€ma s werden uitgewerkt tot
zogenaamde iwelkstukpakkenen

t,b,v, her prollelwerkstuk, de

'meest€rproef in de Tweede Fase.

oeze pakkett€n vo.men de bas s

van het project. In week 9 is de

site Aarde-nu online gegaan, een
podaalwaa, alle lhema's mel bii-
behor€nd materiaaL samenkomen,
Leerlnsen dlngen met hun proief
werkstuk mee n.ar e€n jaanijkse

scripliepdjs: een reis naar ljeland
(€€n lee ins pe egio).
Aarde.nu wofdl in hel komende iaar
verder uitgebre d met Lesmdteriaal

voor de div€rse (b€ta)vakdoc€nten.
(ontadadressen, workshops/scho-
lierentabs en themamiddagen voor
do(enten. Natuunijk wordt €r t€.
vens hard aan de promotie gewerkt
(adve.tenties,,edactionele biid.a.
gen vakbladen, schoolboards. pro.

notiehateriaal, mailings €ic.), Het

,'mail adrcs s; http://www.aafde.nu

Hebt u geochemisch

Voor geochenisrh nieuw kunt u

terecht bij de nieuwsbriervan The

Geochemical Society: The Geoche-

mical News. Or het nu om aankon-
digingen van een wo(shop ofom

k'e6s lalwl licuwsbrief april l2oo1 E



b I sro& verpLaatsiigen Lang5 breu

ken een beLangrij(e roLspeLen. Dr.

Zoetemeijef zal z .h hicrbij rnel
nam. r.hlen op s$!(ureLe asPe.

tei, Dr. terVoord€ zaLme€r t.rut
5€n op de lrernls.he impl.atie5
van fe deiornral e De nunrerlele
nodeLLei ruLlen doden getoetst

aan gegelens zoas strudur.n die
g.ooscrve.r! vroroen aan ner

opp.ruak of n seisnrls.he Lirren,

5€d nerta re opeenvoLginsen en

lvoorall de resuLtalen van

geo.hf onoLogis.h ondcrTo.k. F.t
wcrk TaLdan oo[ pnarsv rden n

€en r.uvr eamer{erk ngsverDand

tuesen de afdeLig sotopengeoche
mie en de ifdeLng Te(ton e (, ei
de onneroeGt€rs zuLLen n dlcrsi
zijn bij beid. ard.Lins.n.
[4EERV0L]D ls e€n sezamerLijI ni

tiat€f!ar d.e NWo gebeden oii
de moseLj[heden voor doo6ko
ffing naar LID po5 tle5 voor vrou
f,en blnnen de era.te, .hem s.h.,
en aa.o en Levensrvcrcnscnapper

le verb€reren. Naait h€t.fe!ren
van gellke kaisei .p doorstro
m ng rlwingen oo ( .le (rppe
arbeidsmar(t en de v.rvrr.hte
unlvetr trnc pcn5iocfgoLt tot een

m.et, naait h€t NW0 prografima
 SPAS A (voor neer vrouwelll(e
LlflD'Sl, Le den tot een dtis.ire
nrassa !an tenminlte 209; lrouwen
in de !aste hogere p!stlcs voor
MEERVOUD s de komende rer laar
6 lrlf bes.hitbaar. fet aantaL L]D

|NWO Allrrl.

[1.HArL R. vrN D€R \rA.r

c.n w.t.nschappelllk. dis.ussie

enat De nieuusbref!indl u onLine

ii pdf format oF htip,//st.vrustL.
e!u/ar.h ves/+NewsLetl
De European As5o.iat oo ot Geo

.hemistry (EAGI, mom€nteeL ond.r
loorlhcrs.hap vin Fran.ls ALba

nret The Ge..hemi.al So. ety(G5J.

ssue 106 van de n eugsbrlel i5

behalve aan de Lede. van de Gs

ook naaraLLe Leden !an EAG ee
nuurd en bevatte bijdrngen van
Fran.is Albaride en vnn ALbre.ht
Hofmarn. D e i erd wLlen we

Uvr bij,lGsen zlln dan ook uite6t
!veLkom b j Aneellna Souren, Asso
(ate Edtor tor the Geochemi.a
News tAigie@sinarteE.i.ncc coml,
maar ook bide Edror lan de

nle!wsbrief, N€i Sturch o I
ahl.aso (Stuth o@ui. edu), ofbl
een !an de iMlere Aslociate
Edilors, b jvoorbeeLd lanne BLi.h€t.
roft n Lyon (jbLicher@€n! yon.rr).

"Fluvial response to
aapid clinatic changes!'
en ('The impact of tecto-
Dics on fluvial systemsJr
lan 9 t/n 12 naart heeft de atde

Lng (warta rgeologle en Geomorto
Logie van de Vrlie Unversiteit voor
de F lvia Ar.h ves Group (FLAG)

Nee workshoPs 3e.rgan seerd

over de nvLoed !an abrupte kLi

naatsveranrlerlngen en tekton sche

bevregingen o! r viersystemen. Er

rlar.n ru m 50 dc.Lnemers uit di

ve 5€ lander !l West en Oost

De .entraLe !.rge. !o.r de wor(

h^t't! ?13 t ,1ttf tt r^t,t"su; q * r3 r n L r"tFt'j

An Apparent: tlow rneteoroto-
gists tearned to nap, predict,
and dramatize weather.

I//c Ll,/ir.,rtr ,y'alrfudq, Pr(,
Clr.er. 199t, lt' tt,., S )7,54
(Htt).lSB\:0 226 iJl2a 7

Tegeiw.ordlg kunnen re iedere
a!ond op ne teLe!isie, en hoe.en
weermnn of!!..rvrouw o15 aan de

hand !an lreerkiarter duide jl
tra.rrt i€ nraken 113t de meteor.Lo

ss.he toek.nrt zaLbreigei k
heb de etuarig dai hlerbilvan het
praatle van .re weennan geen 7 n

n g noord be(Llirt. F.t.n ge rat
enigsTlns dui.le iiI ij[1. i5 de ver
lva.htirg voor de [omende,ee[,

wa.htins vnor norgei i er bij.lo
noeide u li we geei stap lerder,
fant de theor e rlt de micrometco.
roLogie Leert dat.r aLLecf i.i5 zil
n gs vrtr re zeggen oler.€ K.nren
de r4 !!r. De rest s gisuerk, maar
rlsar horen Ne n ets over. En rie
n et spree[t lver oizekeheden G

Mar( Monmonier de nrteur !an
het bo.k nct d. lntrigerende tite
''Fow to Lie lvlth &lap5" h€eft de

biosrare van de w€erkaa ser.hre
ver. &lonmon er naa[l duide jk
dat de vreerkaarl een bllzondere
kaa ls. Geen andere kaart wordt
r. !aa( gelrpdate, wordt door To.

v€eLmens.n gcraadpLecgd en be

hcersl zoze€r hel leven van d€

mensen als de weerkaa . [40ino
nier beschrlft de dis.us5es tussen

weleischappetr d e hei weer wiLLen

ontrafeLen, die h€t bovenste de.L

van de atmosfeer krrteren. de n

spanniirg.n die verri.lrt Norden onl

Lu.hrverulLing re m.ten. D. lnr dl
I ng vnn .1. .c15t. meetretwe ken

!oor h.i voLgen v3r rer !!eer
Nordt ! 1 de doe[en sedaan, even

aLs d€ onderl nse relat e tu5sen

le.hn e( ei weeElerda.htng, ne
perlonnges d e h €rop van lnlloed
iraren. .ontLlcten .n b.La rgen.
( h.b b.uofderirg voor de moed

on oler dt order0erp €en bo€k te

maken er r€t daarvo.r ved.hte
rerk Het dee op ri.h noodt al tot
vetuoider ng. llleL honderdmaaL

heb il het boel ter hand gcnomcn

en elen zovec kcicf h.b l[ het
Necr te zilde geLegd. Op veeL p aat

s€f is het rameLj[ €en behodrLijI
vermoe end dagboek sew.rrlen
over le lolgelaLLen van de weer
kaa . Bij het Leren werd ( eehin-
derd door een opeenstap.Lifg !an
detaiLs en gctalef d e voor een

groot de€i op de Verenlgde Staien
z ln g€arianteerd. Dit fraakre het
!oeI vo!r njb]l!Lagei sLe.ht te
rederei. Een stu(je tek5t !an
pag na 1ol, Leesr u manr even mc.:
''News pubLishers eageny adopt.d
th. n.w na Ly w€ath€r nap. Byluly
1,1912. i llttLe over twa yeart aft€r
its ln i d appearance, 4/ newspn
pers rJith a .omb ned dalLy.ircula
t on oi Lol6,ooo were publlsh ng

the .ammerlal weather map in 91

.tles. ALthough couLd fifd no

.!unt ol da Ly nelrsFaPeG nith a

weather map immedlat€ v b€f.La
191o ndeed nothiis eince 13tr,
lvhen the iunber wns est maled ai
lewer than 24 ov€r 80 per.ent
nun hnve been ncw adopiers.'
Dczc dri. Tiirnef rvorden order
steund door lwee voetnaten a.hte.
lr rel boek. n lolaaLzijn er 62
pagina s met voetrioten er aante

kenirg€f D.or alt al€s doet he1

boe:i sre k denkef aan een proef

s.rr ft. k [an dii oo( vooBreLLei

dar er nensei zji die zich vel
(neuleLen b j een d€rgeLijke ntor

''Alr Appa.ent" s eer boek .ver de

!an r€r !,eer n ner aLgeneei ei
!an le lleerraa n het bijzonder.
Het l! lan een ongekende grondlg

he.len (enmerkt r.h door cen

ster(e hang narr dcta Ls. LJrcl en

faxastis.lr aLs j€ hiervan h.udt of
er omlre€n kuni ezen. fler gebon

den.dek ie iraalvormgegeven en

voorlei van veelduideLjke igu

De ontwlk(eLing !an d. ,.erkaart
!.noopt van .on.€pt!€ e kaart,

kaart n zwart wit n de [rant, aler
op teLevjrie, dan n Ieur, toi aai
G FG F aildaties vii adueLe sateL

iletbeeLden op nterner. Aan het
e nd bLil!en we met de vraag Titicn

ol de wecrkaart onTc perceft e van

h.i weer he€ft v€rbeterd [r iser
uie dankzijde weerkaan een beter
b€eLd van de wee6 iuate?lareker,
dat s het gevaL. ZoaLs ook op an

dere gebleden een kaa soeLaas

biedt, Le!ert een goede w.erkrart
ons.en beter irzi.ht. En as d€

weerman zlln mond nu e€ns lroudl.
ddn bLirft ons o.k nos iets birvai

rmffiw
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W
shop ov.r sne Le lLinaatsve ande
rlrgen lraren reLke se.Los s.re
Ienn s vre rebben aver he1 ger]rag

!ai r!ie6vsrenei i. het !erLedeni
of die <ennl5 vo .ro.nde ls om het
gedrag van r !i..n tildcns sfclc
kLirnari5ve anoerlrg€n re kunnen

prnqfrwkLtF,

Rostre!or, CountJ' Dovrn

ETlr t5R Northern Le;rd

265r AG Berke en Rodeitj!

arb FooD of WeLvaarl'

We5ter5traat 16 2 hoog

;e.hn s.he aard$eten!.happe rr'

Adreswijziging

Crd. la jllrnga, 2 Bajo 2

U}'IVgRSiTgITEru

Universiteit Utrecht

M.A. Eanaan5e (l101o1l

W.E.W. van d.n Eraak (lr..1orl
A. Dr esprong lr1.1o!

b.grlp.n,.n c!cntuccl ook tc
roorsp.L.n. Dat Laatste s mei fi

,a.hte toekomsl se kLmaattveran

dat we d e kenn s nog maar ten
neLe bezitten.Ien eerstc doordat
d. r.Lati. tuss.n rlv ergedrig.n
I nraa15vera ]deri rg zeer .ompler

rs door n.t san.n optr.d.n !an
aLLenei k imaateebond.n fa.tor.n
aL5 !esetatie, veft.iEr ns €n d€b et.

Daarnaast spr en onderl nge

veE.h LLen tus5er r !iersysrenen
een grote ro, wnardoor !e6.lr L

Lende riv ersvsteincf inoe L4( on
d.r ng vergc lkbai 7ijn. icf
tre€d€ it er eer sroot nran.! aan

go.d gedat.erde ntrettingen en

Lan.s.napsvorm.n,.n aan geprsre

daler ng5te.lrr eIen Dnt aaGte

lliger en Laidvolnen fie !ni5taan
zijn bulten het berei)( vai .le 4a
methode (maximaaL45 (\'1. Dit l5

ean van d. rcdencn uaarom bj
voorbeeLd gere..nstrueerde rlvi.r
veranderlrs€n I ldert IL]maatoF

f,arniiigsfasen u i iret Eem en en

het Vroeg We.heeLei nlet sebtuikt
(uinei woroen aL5 anrroog roor
de hu dlge opsnrmlng,ran het lLi
mial T.n aanz cn vai iit.rlngs.
re.hniek€n zln er t..h relerIeLe
r.htpurten waar rr€r gaat.m rret

daterei !ai eros efasen Goede
pe6pect evei !oor het !astste Lei

!an erosiesneLheden norden nu

Rcge!.i door de .henomen e en

het eebr! k vaf surfa.e erto5!rF
dat rB m€r belruLp v.r.o5nogene

De zoekro.ht naar soede aia os-.i
loor hu d ge rvie6/nenen en
( lmaat.ondit es is roaLs be<end

s.hi.r ult7.htLoos. D. go.d geda

teerd. opwarm ngsfiscr vrn het

Iunn€n eLe.hts ten deLe rLt ana

Loog voor de hu d ge oplvarn ig
gebruilt dorden. Grote !er!.h Len

tus3en toen en nr zjn de a0? uit
noot, dc zeesp.gc stand .n de

LandbedekIendc vegetati. WeLis

waar vras de !rlsins van de remPe

ratuur verse lkbaar, naar de v!or
5peLde absolute tenperatuur raL

pr'a NAM, aid ELE Dlalv

dr.lW.A Bodenhausen
'de Bu(ht, lon(enaan 9o/Fu

Gedenpte (attend ep 56

The Embassv oi the Repub . ol

12 Nolo(uznets€ya Streei
/tfos.ow, 1o9or/, RusLand

S EP EPT/ B

I{tr E N L,A

lllddngsymposiun georgan seerd

door de L.ltr.drts. b.ologcn Veren
girg mpa.l CrateE 5prekeE:
prot dr. A. ELGoresy {uar Pan.[
nst ture, r\lainz), dr l. 5m r lvLl,

Amnerdanl ei Dr. D. (oe.hiy
(ESA, Noodwila. Aanvang 1l.oou.
Fa.. Anrdrerens.happen, Llnivetrl

ttit lltr.cht, BudapestLaar 4,
Lllredrt nfo: !g!@eeo.!!.r !f

PG( e.t!re: To boldLf go (here
others have eone betore,5tephen
whytc lcLyde PetroLeumJ, k v bul

NSG .ourse: lntegrated str!.t!raL
analtrsis of ror€land and thrust

L.w.r. de Nijs 1t1o1o1)
W.A.a !an Sairei (tr 01o1l
ll P. van der Straaten {22 o2.21

A A.lil Boogan d 126 02 o!
S.A. Garstnran {26 o2 orl
I. van Putten (16., o1l

Vrije Universiteit

G.(.]\r. van (leef (4 o:l 01)

c.l. Lisseibefg {i4 ol ot
j. f"liddendorp (14 ol o1l
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AdvedentiehoSer ziin dan ooit revoren in her
LaatgLaciaa en HoLoceen mel aLLe

gelorgen !0or 0e v€gerar€ en

vcrdnfrpinghee6tag dic niet ecr
de. opget.eden ziin. Er worden bij
voorbeeld hoge.e nee6lagen voor
speld. Als cornplete analogen niet
te vinden ziin, dan kunnen we her
motelijk mer pani0le analogen
doen. H€t is interessant dai de
Laarglaciale rivieren heel hog€
piekdebieten hadden, war afte
Leiden vall uil hun veelgolerc
neandeSoLflengre len op2i.hte van
nu en wal le ve(larcn it uil het
atsmellen van dikke sneeuwpakket.
len. Net s dus een otische hypo.
rhese dat onze hu dlge meand€

rende riveren, bide hogere

nee|9Lagen, ertoe z!LLen neigen hun
riu dge meanders te vergroi€n. Dit

s een aard g punt voor beLe dsma.
kende riv erdeskundigoi' die nu
bjvoofbeeld voor de 6rensmaas
een vlechtende.lier in de maak

De betang.ijkne v.aas voor de
workshop over d€ invloed van tek
toniek op iviersyst€n€n was ofwe
genoeg kennis en in2icht hebben
om lektonische en klimaatgeiuur
de efiecten op rivieren van elkaar
te kunnen ondeGcheiden. lJir lezin

8en en discussies bleek dat dat

tebiedsarhankelijk is. h het ene

onderzoeksgebied domineen bkto
niek. in het andere imaat. en in
vele ondeEoeksgebieden sp€len
beide tactoEn, 0oor vetoolgens

belts, By, Dr. W Saesi. Vrije Univer
slei Amstefdarn, Info and regstra
t onr www.geo,vu.nv-nsg, (NGl\4G

Eindsymposi!m Nelhedands Envi
ronnental EarLh system ovnamics
Iniliative (NE€SDl) p.osGmma.

Locatie: (NAW in Afisterdam.
Aanvang 1o.oo uur. Deelname gra

tis. NadeG informatie en prog6m.
F. in nieuwsb ef nr.l olvia R.y.
nond Schomo. schorno@nwo.nl.

Nsc .oulse: Collisional and break
up prccesses: ex.mp es nonr rne
Pacific, Meditefranean and 0ead
sea fift, byr Zvl Ben.Araham
(!ead, Dead Sea Research aenrer).
Vrie !n ve6ileil Amsterdafi. nro

verschi Lende riv ersy!1emen {zo
mogeLijk gLob3al) met eLkaar te
vergeliiken k!nnef klimaat en tek-
tonische erlecten in vele gevoll€n

te herkennen ziin. doordat !itge.
saan wordr v.n her feit dat klimaat
dik$ijG een resionalerklobale,
kaakter heeft dan tektoniek. Een

Soede scheiding van tektonische.
en klimaarseffecten op het gedraS

v.n ivieen is ook van grool be.
lang voor de bepaling van venicale
bodembewesinsen uit rivieralzet'
lingen en landvormen. De atgelo'
pen jaren heefi de afd€ling Xwar'
lairgeotogie en Geomorfologie van

de Vriie L.lniverslteit tw€e sleuven
gegraven in lret fLuvlatieLe lerras.
sensy5teem van ne Maas over de
feLdbies breukzon€. De h eruit ver
kfegen gesevens, en 0e oDserya.
tes dle g€daan zlln in sLeuven van
TNo.NTG en van BeLgische !oLLe-

gae, aten zlen dat nterne-riv erdy.
namiek. kLimaatsgcsluurde r vier
v€randerlnge.i perigLaci.Le pro

cessen en tekroniek alLemdaleen
belang jke biidrase sel€ved heb'
ben aan de afzetting en delomatie

meer intomatie is te virden op:
hltp:r5xve geo.vu-nV-quageo/

htlp:/ldw.seo-vu-nVfeldbiss

RoNALD vAr AAEN E{ ,rr vaNoEN6.r6BE

rvr tr ulyPe{ i, AMTSDAM)

and reg stration: www,geo,vu.nL/

-nsg. (NGMG Leden krijgen ko ng.

De Atdeling Waterbeh€er, Xivl,
organiseeft mer van Esren Instru-
ments een bijeenkomsi over en
demonslrati€ van wnleGtad 2ooo.
Inti.hlingen €n opsave bii; ir,l,L.
Tetuey, tel: o15 1694491:

Informatie over de afdeling

ww.wate and-nevkivi

KNGlvlG Noord Lezing in Hotel de

long-" in Assen, r8.oo LrLr, door
Erik van Scherp€nz€eL, oud expLora.
tion manager van NAIM, met de tteL
''0man, toen en nu". Voor informa.

le. a592 )27271\wetk)
of email iosje.krie5t@ordina.nl

ExcuGie SedimentoLosis.he l(rins
naar de Plionleistocene rivier ar
z€dng€n van Venlo en de regres

sieve Miocene kust€n in de groeve

van Beauiean bij Heeden. Inro:

kkkklevedaan@6.com,

Le?inge.middas Geo.hemische
Xrint. Thema: Nutrionten en geo

chemie, 13.'lo.r7.oo, Grote College.
zaalt Insriruut voor Aardwer€n
s.happen Universlteit !tr€cht.
BudapestLaan 4, De Uithoi, Utrerht.
Pfogmmna, www.kngms.nL

(NGMG vrouwennetwerk, Gala,
organis€en de Gaia wat€lda8, voor
p.ogramma er adnmet0€n
www.v.ouwen.nevg.i:. Info: l(y.ian
va. vliel, rel: ot2o.59859/

(tetadPtdc danu,)
Meuse'Rhinc Euregio Geologists
Meelins. Slalion scientifique des
Hautes Fasnes. UniversitE de Liige-
Info: t!1. Dusar. Ie[ +32 2 627
o41o; fd: +32 2 647 /359, e.naill
michiel.dusar@pophost,eunel,be

15th Int€rnational Senckenbef g Con-

ferei@: lllid'PaLaeozok b o. a.d

ARGO
The Quality Geoscientists

Seenrhn(t Senirc: Jbr nte E&P Inlutttt

jr-Itr\^e constrllnnq tritb nr.rc duD l0 )..A .\p(ienc.

. Seismn Iire.preLarn)n rnd Nldppine

. Reservoir and Pn!luction Cicolc,!y

. StfuLjgrathical Sndi.s

. E&P l!!nr Suppon

. Geoscicncc Data Nhnle.nrcnl

A.8o (;slogical Conrullants

T€1.+ll rnrm{ia 5q ltrl
l?06 BD Zci! Far +:lr (0,r069 rn t06
Tlcj\..clherlmds Email inloGrellgeoslicn(...oDr

I or mor nrtuirn,rion risn our imemcr \irc:
hq, ://n,\r a ryr t.o! i 0... L.n
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W
g.odyami.s: the N.dh Gond[ria.
Lauruss a nieG.tlon. Fotr.hurgs
nsttut Sen.(enberg nf.: G. fLo

do!v5 (i, ieL::49 69 97ol5r2li
Iar: +49 69 !i./51j7, e na L:

gpLodo s'!rnskri.ui irnnlfurt.de

a!iere5: Disrribut on and M srai on

ol Tert ary MarnnraLs n Euras a, ler
geleg€nh.id var de Toste verlaar

dag vai Cr. llans dr Bru ji ofgani
sat e: Fs.uLle t A?rdretens.hap.
pen/lPPLl, Llni!e6lte t Lltrc.ht,

Naturrnruse!n Rotterdanr er de

Llnive6iteit van Alhcn. lnol
W Lma Wess. s, re;te r@se!.uu.iL;
http /rrNN ee..uu.nL/Resea(h/
5trat Pa.ontoLogy,'aonteren.e/

Vrje Uni!eElt. t Amsterdanr, N5G

.ouEe:11e. .5 Ap! .atons ii
the geo.q.a env rornent, .!:
Dr L E ot. lnfo ai.l reg strat on:
fl h!.seo.!u nli- nsg. (NGll,l6..d-"n

caa 6.oLoes.he dasex.ursle nanr
r"lnistrl.hi(erl Eezde( aai Nat!ur
hi5toris.h [4uteun f,4aastri.ht en

er.urse naar de ENC grocv.
Frogrrnma en aanm.Lden op
wrnrrouw.n.r.l/ea a.lrfo Anor (

areusen. t.: o6 24t463or..

KTFG ex.u15ie Drerte Start 11.oo

rtati.n Assei, fn slr 1t.3o station
Assei. (onen: fL. /ro,.. Aani€ den

en nfo: llanne(c !an den Ar.krr,
rlude Bcnrl.kom5eweg 11, 6/r7 L&l

E.1., of jun r.GenL@ nlrr.NL.net

Two day FG( er.uE on to Bent.
he di. Prlce fl. 2oo 2.,o, . Resister

Nrh the se.retary, prl!r io APr L

rt. For morc deiails refer to

c€oLos ra Be gl.a FieLdmectng,
western aoaltaL PLai. ot BeLg !m,
n aslo.iatloi wth NQUA Sea eveL

and ShoreLlnc 5ub..mm ssion ol
North and Wesr ELrope, GCF Pro

lect No. 4t7. nfo: rlr ae.ile Baele
nrar, Be san GeoLogi.al 5urvcy,

lenne6lraat 11, looo Brus5.G,
BeLg un. TeL. +32/2/'627,o4 o7i
la* +j2i21647.7-,.19: e na t:

.e.iLe. bact.nran@ nine...fso!.be

Ei.!F e: FoLo.ene evoLulie van de

vr'E5teLilIe IuervLa (te !an BeLg]d.

Gaia N.tw.rkdlner Amsterdan
l,l.er nto: w!vw.vrarvrei net/ga a

of ELs Llfk€t, ter: .2t rl57lt1.
 anmeLdei: ga a@lrouwen net

(NG[,lG 5ympot um: E&P and lhe
Envlrornenr the.ha Leige of
s!sr3 nrble ceveLopnrent, 1o 1lr,
RA Ameterdanr. Na.ere nfornrati.
eLders ii dere N eu!sbrlct

17th Int.rrat o ral Mln ng Cdrgres5

& Erhib r on of Trr[e\' \'ICET 2oo1,

An[ara, Iur[e\' ifc: IICET 2oo1

web 5ite hrtp:,riwnr.mln ng.ng.

9th Coa Ge.Log! aorferei.e ii
Pra.t!e a.nferen.e adrlre5s 9th
Geo ogy Coiferen.e, Fa.uity oi
S. en.e, ahanes Llniverslty, ALbe

tov 6, aZ 123 4l Prioue 2

Far: oo42o 22492171,ii
e mai: op ust L@nat!r..unit

New PaGdlgn5 ior the Pren.tion
.f 5!bsu a.e aondltions Eurocon

leren.e on ahrrr.teri5at or.r the

5haLLow 5ub5u rn.e lrp .at orr
lor urban lrrrasrru.ture and En!l
ronnrenlaL Assestmeni, Spa,

Be g !nr nf.: rtlp:,ir'constru.tion.
rtu.r..uk/saduate 5.hooLl

Coiferei.es/ESF ofinn.x htm

clobrLahange oper Sriei.e Confe

r.n.. ch3LLer3es ola ahang ng

Eartlr", met ah.eitGLe thena's Air

.ualtv, de GLobaL .nrbon .yd.,
r,!ater reso!(e5 en Food, Land ard
ocean5.0p 9luLl2.o17 n ex.ur
s e5 naar divcrse lrelene.nappeLjke
in5tc Lirrgen n Ned€rLand. ilo:
http:/rrr.i. rani.lgbp k!a se

Aggregite 2oo1 Env ronm.nt
and E.onoF!, fcLs nk , Fin nnd.

aggr.gate@rsv fi h.6.2oool

20-2.1drenstus )401
CLinale aonference 2oo1, Edu.ato

riunr, Lltre.ht Llniversitv.a npu!.
if.: ph!s.uu.nL/-wrvr maL/

..2ooL.htrnL th. Lltre.ht Llnive6ltrl

aongress Eur€au .,i. [4atreL-a

Bunn, P.0. Bor 30125,1503 TC

Urre.lrt, TeL: +t1(o)to 2512728j
fax +11 (o)lo 2515351i c.malLl

:9 d,!!srrs - ts.tl,,r6.r

The Europ€an 5. ei.e Foun.lat on

Progranne: Re!ponse of th. Eartlr

systen to mpn.t Processe5 organ
ses a wor(snop ano ex.urs on !n
the theme: 5ubna ine aralers aid
Ejc.ta araier c!treLat oi'!vith a

.y tarsete heLd in the unlq!e Lo.a.

ti.n oi lhe uni!e15lt! .ent.r lLlN 5l
di Sva bard lNotrray). ffo: turp,l
rlwn/geoLog.! o noFvdG/

i 3.e|t.thb.i )i01.
Ddros - 5'ait:.rlar.1
itenai onaL Asso.iatlon ot 5ed

nientoLog ns, lA5 2oo1 2rsr A5

[4eeting of 5.d m-"nioLosv. nf!.:
http:/NMr las 2.o1.ethz..h

t t2 sLt,t.t,b4 )00!
ntehat oial GeoLoglcaL Cotr.Lation
Prognmne, GCP Proj..t 4r7 sea

leveL chaiges and neote.tor.s,
3d nt Corf., Durham Llf veE t!
wltlr .x.!rt.r to -o 

\(]]LLianr,

5..tland, U(. nfo: 116 Nlanh
[4.ELheftoi, Dept. oi Geograph!.
Llnive6 ly ol Durham, 5outh Road,

Durham, DNl lLE, uK.

lar: +44 r9rlTrrl1.7i e ma L:

c.n. n..Lhenonkldurhan a..u (

t 1a sttL.utb.r 20t)1
12th Meetiig oi the Asso.lat of of
Eur!pean GeoLogl.aL 5o.i.tlet,
MAE65 12. aarpathlar5 Paleose

ography and 6eodyram.s [1uLl]

dls. pLnary Approa.r. nio:

.)-tt..trct,bet)001
NQLjA Sub.omm sslon or Euro

pean Quatefnary 5tratlg 3Phy. Tlre

Ll(alne Quaternary expLoren, lhe
M ddL. and Llpper PLelsto.eie of
the [4ddLe Dneperarea and ts m-

po ian.€ for the Ean wen.otrcla

rrtlp://!!ww. ukrnei.net/-rrvdr.

)1-26 sa?t..,h.r 2t)t)I
EarLy Palaezol. PalaeogeognPhY

and Pa aeob oseography otWestc-
.en Europe aid Noth Africa
PaLe.gEographles et E ogeoeraF
hle5 de LEuroFe dc L'Ouest €t ne

'Airique.lu Nord a! PaLeoz.lque

lnf€r eur, L Ll., Fran.e. nfd.: http://

$$w.univ Lil e1.fr/s€os. ef .€e/
prg. ufr,ia.tuaLit€s/Lpp/lider hlLn

:6-2,i seFtember )001
Alheis, 9th nternatlonaL aof gr€55

of the GeoLoglcaL5o. ety ofGree.e,
and sp..la e!ents on lhe o.casioi
of the 5oth anniv€rsary of our

5o.lery. nfo: Prof. PauLC. !larlnos,
e mai: narlno5@.entfalitua.gr or

Ms. lasn ne Athana3s ou, teL .ro 1

772)49o: laN: +)a 17721,77.

Anf!a me€t ns of Geo og sche

verein suns aid Deutsche GeoLog.

s.he GereLLs.hait f ARClN5

mEET NG 2oof in (ieL, Ccrmanv.
nlo: http://q$r.g.v delagenda G!r'

8th BlannuaLlo it [4eet]ng of
RCNNS / RCNP5, SaLzau CasiLc nea.
(e (D), hosred by GEo,'AR. rrn!.
(leL conia.t nddr.ss: Kar cnrs,

Lande5amt tiir Nat! !nd umrieLt

5.hL.svi g Holsr€l r, lramburger

Chauss.e 25, D 2422o FLintbek.

Iett +49 4a47 7.455L:
iax: -49 L)47 7al5.2l
e nra l: kguersa4Lanu Landsh.de

Bnnrifshanr, Ll(: Prote.t ng Cround

!rate, a r I rternatlonaL.onferen.e
on: r]ppLviig poLi.es and dc.lsiol
nrakng tooL5 to Land us. panning
aontn.t: teL: +44 (o) 12r 7r s335!
tar: + 44 iol 12171 5t:5i
e rna Lr ngw.L.rOenvironnent

ag.n.y.eov.ut, www envrronnenl

ltth CoLLoquium ofAfi.an Geo osy,

EL ladlda [4oro..o, Depaftnenl or

Earth 5. e r.es, 240oo !l ladida
nfo: Se.retarat oi the lgth aoLLo

quium Gsal Choualb Dou((aLi
uriversity, Facul(t\' of 5.lcn.cs.
Dept ol Earth 5.i.n.cs, a.P. 2. .

24ooo El ladida [f.ro...,
e mai: cag19@u.d.a..ma

P..e of deai !,ater: The EU

Waler Framewof< D r..tivc
rrllP:/leuroPe.eu. n!waterl
frater nainewor!lnder en.himL

Das {r.olog 5.he Landesant Nord

rhelnLand We5tfalen seht in nas
jahr 2oor aLs GeoLogls.her Di.n5t

European Union or Geo5.len..s

[5trasbours.onieren.e]


