
Bodemdating bij Barradeel gemodetteerd

Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders

E Al eeuwen wodt er zout
E gewonnen uit de Nederlandse

: bodem. In de Middeleeuwen
6 uit zilte Zeeuwse turf, vanaf

eind negentiende eeuw uit de
Twentse bodem en sinds biina
tien laar bii Hartingen in
Friesland. En to(h, na eeuwen
zoutwinnin& heeft de Friese

concessie Barradeel de des-
kundigen voor verrassingen
gezet. Eerst was de bodem-
daling sneller dan verwachl
daarna daalde de bodem te
weinig volgens de voorspel-
lingen. Over het onverwachte
gedrag van zout op grote
diepte,
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Ondcr llrrlngcn, op bijD. 1000 nrcter
Jicpic. qudt sirds lq95 ro!t geF,D
.cn uil de Blnadeelconcessle. Ee.tt
d irFrimd, nu do.r Frisir 2.trl, dal
deel ultnlaki lan hrr Drliie ch€mi.
conceo Kali& Salz. tslci 6 ccn uDlckc
l.caiic, lrani ncrg.ns lcr wcrcld irofdi
cf op zo'nerotc dicptc zout !it dc bo-
dcn gchaald. Dc lihssieltc Ni.nnrg in
hcr oosicn !.n NcderlanJ r.nrJt !ldrr\
in /ourldge ir enkele horder.ien
nrereA dietre. Her rouL dlr blt $ln
schoten ge$onnenwordi, ll$'sl.chis'
of z.'n duizend mcicr Al hci zoui n
Ncdcflind \rordi sclronncn doof op-
lc,ssiDs cn ild.n4.ilc. Zoct nctcr s o t
in.lc zoulaag gcFonifr, hel rout lost
or,, c. o.6rrdr ecn clre.ne. de tehel
rffdr.mhr,)g get(fttr.n lereft, ne
fidantnrg. $rer zoui ot. Y'nnng
do.r mfidel un rnijnbou( konn in

^\.dcland !icr !oof.

Bodemdllnrg ir Oosr Nede.LrnJ d,ft
r,)utrinning i\ \ eN!lrl.nrsb!ar klenr.
De zour!rru.Lren liggen relanet on

dieF TenFeratl,rn ei druk rljn zodxnlg
drt her rour ri.h ged.ugl zi.h !h een
'e.hf gesLeenre. De holie d1e onisiaai
door opl.slng wordi n1.i dichrecdruLi
doof kruipcnd zout. ru.r bljjfi intici.
,\llccn oud! c.r!Dcs k!r
lorncl. Als cr nicr ecn !,nd,,endc diltl(e
ro!ddlg.m de.Flos\nrglb.lLe ore.ge
bl$.cn is, kdn de sLro.Luur nTt.rlen.
Een .!ve.ne heeli !lLljd de neiging orn
zi.h naar bolen ie !.rpia!is.n. Siukkc!
pletnDd lall.n na.r bcncdcn cn zc,rg.n
croor d.t dc bodcn siccls hogcf komr
ic liggcn Is dc $cg Dlrf b.rin llng
gcnocg, drn \ulr dc clre.nc ri.h er
gclrclrt er niets. Z.niel. .i!n ker er ee.
deuL ur her aa(btterflak onlstean
$aar eer srelige elkerboom ror aan hci
runtie ran,ijn kruln !r pasi.
llij dc aanlraas nn dc tslnaLlcclconccv
sjc is c.rsl ondcMocli lirgcroe nad.
hcr gcdrag r!! /o!t op ro!r g..te dlerle
nel cen rcmre.rruu. r.nd de 100 {1.
Dc r.trrke .n riin in een Duirs labora
Loridi getesr en op bals d
schaLilng !.or de kruipsn.lh.id gc
naeki. D. nrclrnaliec p.ognoscs k*a'

men ft op enkele c€nlimeiers bodcn .
liDs g.dur.ndc dc producricijrd. llcr
worsi casc sccnafio lris d.t dc pckll n1

dc calcfnc, n. hcr stoppcn !.n dc p.o-
Jucric.lang/x!m !ir de h01(e rou \eg
sijrelen, ^'ddi 

de .!ve.ne kleiner 2.tr
uorden en e. exL.! b.delrdehrg 2.tr
.tfeder bortr de oude $inplek. Dai
risl.o zou pls ot lang.r rcrinin sp.Lcn.
lolgcns d. !oo6f.lljns p.s nr cDhclc
ijcDi.llcn ofhondcrdcn j!rcn. M.!r hcr

Opvullen
Aln! een jaar zotrrNindng bl.€k dei d.
b.ddndallng 12 nnllllr.i.r !r.;, b.dui
d.nd rn..r d.n dc Froenosc lan 3 rnn.
]\'cc jucD l.r.r il.s dc blrdcDd.lnrg zo
onlcFachi gNot - cn d!jd.lijk nicl lan
nccfd,ren re $ijlcn tl!t Srudr!roer.h1
o! de \.Iiinen (S.d\.1) ei het Nelter
l!nds hniLtrtrt !oor Toegeta!ie (ie.rv.
renschappen ( fNO NltG) op lcrzo.li
lan hci llinri..ic laD lcotronlschc
Zakcn ccD oDdc.zock trlsicldcn. hajl
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Breunese, n!tuurkuDJise, en
Rob un Eijs, geol!,s, beiden
lan her NIT(], gingen arn her
werk om kuipparamctcrs rc
bcpalcn dic nr ovcrstcnnniDg
{ arcD ncr dc mccrgcgcv.ns
rr. de bodemdrlins "Krujr)
ro.$ eryoor ddr het TouL uit {le
lbrmlLie naar de crverne vloeir
en de holte p beert dichr re
drukk.!. vcrlclr Rob vaD l-ijs.
"Hcr is dc bclangriiksrc facror
loof d. nratc cn dc snclhcid
un d. bodemdnlins. Dc kruip-
snelheid, dic berekeDJ $rs in
her Duirse ondezoek, bleek
\.eel Ie laas. Un AmerikaaDse
lirem ui hebben 1\'e roen
panmcrffs eclondcn dic bercr
p.stcn bij dc waars'inoDcD
bodcndalins in tsarradccl.'
Drr kruip yan zour o! z0 n
gtute diet!€ veel sterker bleek
dan veNlchlj was routlech-
nlsch buiiengewoon inter€s-
sanr. Maar ook ccn schok.
Door dc sDcllc kruip vloelr hcr
zour vlusscr trltar dc cavcmc
eD lindr cr 'nlsunC bodcnrda-

lingplaats Ecnlik{p-sruk-
beleid \olgens Jrap BreuDese,
en een geluk bit een ongelut.
"\re hebben in l9g8 e€n
Dicu\rc prognosc gclnaakt. Dc
conccssic \tas uirscg.vc! rrcr
een maxin.lc bodemdsling
vln It cenlincrer. Rond ?004,
nu dus, zouden $e de 30 cenri-
metd berelki hebben en dar
blijki ongeveer ie kloppen. Was
nct zour rager geweeslj dan
had cr la'lgcr ccironncn 

'nogcnrlofoctr) cn \rarcD dc twcc
carcmes r..l g.oter ge\reest._
De onlenrrchte kruipgegevens
en de nreu$e prognose rrn
TNO NIT(i en Sodlt zijn
doo. Rob lan llijs gepresen-
tccd op dc zourconlircnti!
Salr2000 ir Dcn llaag.

M!a. d kwrmen me€r \er
rassinsen. Nalrnlr€ de jaren
v{rorbij slnser, bleek de bL)-
dcmdaling langzaam achlcr tc
blijrcn bij d. nicuwc proslrosc.
Fasc-2 lolgcns Brcuncscr 'Dc

calernes in Banadeel zijn zo'n
.100 rnclcrhoog cD hcbb.n ccn
dramcrcrlan rond dc 50 nrc
ter. Hct volume ran dc hokes
is tijdens de productic sreeds
ongevee..onsr!ni. D!! be!e-
k€nt dat het zour dat uii de
caverne wordi gepompi) wordt
aangcluld door kuip. Hcr
tcmpo ran dc bodcmdaling
moct dln gelijk op gaan mct dc

hoeleelbeid zout dje je eruil
haall Jc sprcckr lici ovcr ccD
narcriialbalans. Jc kan Dicr
7omlar iets bijtoveren of k$ljt-
rdken. Md.r nr ern pur jrar
gnrg de mdximale bodemdaling
lchterlopen op de zourwin
ning. Dat knn nier. Hei pakkei
bovcD dc zoudaas besiaai uii
klostischc scdin1cDrcr. Dic
spclcn sccD tul in dc massaba-
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lans. DaD kn jc nicr anders
daD concludcftn da! 

';r 
rans

pon iD hcr zoudichaam zclf

Dar zoutlichlam is er dan ook
gioor genoeg voor. De Zech
sictrlzcc (I',cnn) \faefln drTe
cDomc zourpnkkcrren algerei
zi)D. srrcktc zich uir vm hei
wcsren 

'au 
Ensclond ror san

Polen. In Ne.terldnd $udcn
rijf indamtinBscleli hef kend
die tezamen een plkkcr rout
rorm.n lan nleer drn duirend
mcrcf. Ncdcrl:md zar zelis
aln de fand ran dczc z.e, de
g.c.s lag op do lijn i\lknaar

Factor'n'
H.r idee d.t roen onr\t{rnd.
nas dar cr, Dsasr hrt vo.rko
m.n lan hcr bckcndc kruipme
chanisnrc (kruip-l), ccn ander
kruipfenomecn a.tn$czie mocst
zijn (kruip 2) IiNirrl zorct
enroor daL de clvernes diclirgc-
dn'kt sud e'1 even gr.or
bliilc!. Kruit-2 is er verair
woordclijk r.oor dnr cr, zij hei
rccl rragcr, nog mccr zour lan
gorcrc ufsrund nrar dc carc
nes sr.oomr. Hicrdoor \rordr
de bodeftdalingsko'n icrs brc-
der en daalt her midden rln dc

Hcr nodcl !!n Brcunese en
VaD Eijs rvcd dnn ook herzlen
cn uirgcbfcid nrct ccn rvc.d.
kultmechunirnr. ll.i ccrsic

nechdnisffe, d!i crenredi-s is
mer her druk!.rschil (t!ss.n
calerne en 

^ruL) 
ror de mlchr

'D', stond er 1l in- Het L\\eede
kruipmcchanisme serd er aa.
torgcvocgd Jaap tsrcunese:
"Bij srsprodxctie biivoorbccld
ls er een lincrne fcl.tic t!sscn
het dnrkverschilvan de put cr1

her reservoir, Z.ut doet het
nrcr ccn hogeie macht. op
konc ctstnnd is de inlloed dan
groor, nrar vcrdcr s.g n.en
die 5nel ai Dc proccssd mcl
een lagerc mNcht wordcn op
grorere dfir!nd rvccr belongrijk.
Dar geeli he! rijdle|scnilnr dc
kruip. Dc Nleede huip!!lt
mocr dan ook een hgere machl
hcbbcr. Dc llrcraiuur geeli €r
cigenlijL mrar aan oplosing
roor: rct dc nrachr 1.'

Stroop
Het kruiplinomeen is te re.sc-
hikcD mcr een roi sroor $arr
ccn schcp uir genomen llordL.
Dc sr!o! zal langzaarn het gar
o!!Lrllcfl cn ghd llckkcn. Hcr
lersL(x)rde even\richt in hct
zourtrkker - her gar drr dc
DreDs er in gemadkr heefi 4l
hcrslcld (irden doordar er
zour mar hct gal lloeil (fase

l). Daarna zal cr lan rerde.
wcg zolrt tocvlo.icn om het
te(ori urn Tout rerocr op tc
lullen. Her zo!r llakt laDs-
zasn w€e! uir. De bodcnr bii
llarrRdeelzal dan ook, lolgens

d. prognose. in het centrum
lan d. dalingsscbotel $ eer

sfiln slijecn. Dczc zal \dider
\fordcn en srccds ondicpcr.
Her diepste deel (10 cm
dAltrrg) ?al .r re.niin *ecr
omhoog komen LoL 5 ror 10

ccnrimerer onder her oude
oFpcNlak. Zck.r s her n'etr
lcst Vcn Eijs uii. \ranr nic-
mdnd $.eer ofdc bodcm c€ht
\cer rcruglcen. Bclangriik is
her $ rlroor de vaterhuishou-
ding en roor de routprodu-
ccnt. Bij omhoogkonen un dc
blrdcn zou cr lanser ceprodu-
c!lrd kuntrcn wordcn. iuanl
hct nnidcl Diocr zich ccNt nog
Nrur bcwijzcn, 

'n1dt 
tsrcuncsc.

Drt gebeurt mcr satcllicrwoaF
nemingen die ran!f sctt.mb.l
dc kDn maandelijks zulleD

\\-ordr rinnng uir deze con-
ccssic stopgczct, datr {ordcn
Jc cxvcrncs nci pckcl gcluld
en !lgeslolcn. E. is dan gcon

Industiat Minerals: Resources,

Chatacieistics aid Applications
Partck Degr'se, Jan Elscn
(edt
.ir llnlig. ,Udd(ldt,{or l-1,

:0n.1, l2n N..,11pb.
L\8\'i 90 ia6: ? /6 .t € Jl. 40

He1 besrip lndustri:l minerals is

ze€r breed en omva( aLLe ninera e

grondnotfen behaLve eiers edra.
gcrs cn .rts€n. n d€ re.enLe ! t.

savc var dc Aardkundige Mede

deLingen s voor ccn aritn
grondstoffen hun natuurLiik. voof
(omen.. roepassrngen en mrncra

logis(h Le.hnitche karaktedsrieken
gcaevei. Het is onstaan als een

b!ndeling van !ooldrachlen, Se.
houdcn rildcns een wetenschappe

lli(e blieenlomst seorgan seerd ter

8e egenhed van het atu.hc d rin
Emertus prot dr. R. uttenburgs.
0e arl keLen zirn nvijf9oepen
verdeeLd. In deel l is de !vereld van

dc industriPle minenlen nade' be

9(hrcvcn met zeer interessanle arti
kelen ovcr hct verband tussen
indu5trielE minerrlen en cncrgic,
en ovef het beLeld ien oP2ichlc !an
opperv aktedeLfstaffen in N1,^1.

ELrropa i deeL2 k.men aggrega.

drukrerschii mccr lusscn de

dur geen snelle kruip plaat$'iD
den. Frisia $erkr nu un dc
onrwikkeling vaD een r\feede
conccssic, lijf kiloInerer n!a.
hcr noordc'oslcn bii l zDnlra
run. Zoutrcchnisch is dc
rvinning daur vcrycliikbaar. Dc
kennis ovc. z{)ur dic dc ccfstc
concesie heeii opgel.!e.d, her
nodelleien van de kruir. ku
Duftig scbruikt {orden bij heL

bcpalcn ran dc poriries ran de
n'cuwc clrcrDcs om .lc
bodemdalins (\t !!n miniDum

a-\'dni"ji.d, ft {,/dr'r, n i/ rJ
R,nJ /'.e, /,n f.:r!!r rd, dr
trirlrl'.P 'lun! het .r,t DEnr:n
tui ,art b.tu hij T:rMttn]n
rr:1r?,,. 1t.r, Iilllir?,' J t
2AAr.

ten en natuur jke Dolwstenen aan

bod n.t onn.r andefe een over
z.ht var rle baza t ndustrle en de

retultaten vrn het onderock aan

d scontinult€ t ii cfinoiden kalk

stee.. In deeL I ziin cemenl. monel

en beton thema, mel nadruk op
het onderzoek aan grondstoffen en

k$aLiteiiscontroLe van heL product.

oFVa Lend 7 ir tvrcc an keLen o!er
antiek€ morteL. n hot 4r dccl
worden k€len bodems bch.ndcld
nrer een artikeLover expLaratl€ el
evaluatie van kLei.alzertinsen in

Lenand. n het laatste deeL, staaL,

vinden wij e€n artikeL over iiet
metalLischc insluiseLs ii 5taal.
D€ spr€kert op hct 0tlcnbuGs
svmposium Lieren zicn dai 7ij naasr

technis.he ei relenschapF€lllke
problenatiek ook de maais.raFpe
lljk€ !raagnu(ken van de ndus

triole grondstotte en .neL nane de

invLocd op het ni eu beLaigrijk
vlnden Het bock ls ccn goede iLtu

slralie van verbandcn tusscn het

Systeem Aarde. narionale e.onomie

u,\i..\ [ tt Ht: liy t ] t. t!, t il tj,

Dr MA. Z^(RzEws(
VR ]E L,]N VTR5 IE T AMsTERDAM

kngms I ar*. I ttfs lnieuwsbrief maa 2oo4 l3



Beschuit met
Oorspronl<elij& teefden onze
voo.oudcrs in het kustgebied
op terpen en i. d. hdgcre dui-
nen. ln de pedode tusser 800
en 1250 kwam daarin veran-
derins. De bevolkingsdruk
nam toe en men begon het
drassige veengebieal te bewo-
ncr dchter dc zandige barriC-
rekusten. OD daar t. kunnen
wonen, ontkwam d.n cr liet
aan om het gebied te draine-
red. Sloten en kanalen werden
aangetegd er het hoge spagh-
ntrm-vecngebied begoD doo.
llink, oridatic! verbrandirg
en alsravihg te dalen. Het ge-
bied lt*am lager te lisgcn tcn
opzichte van de zeespiegel
(tussen 900 en 1s00 zo'n vie.
tot vijfmeterl) en de proble-
men om het zoete water te
lozen an het zeewate. buiter
te houdcn tr.mcn hanil over

In Ho[and werkten dc bewo-
ders samen en *isren zodoen-
de de afkalving en overstro-
mnrg€n teger te gaan, Een
mooi voorbeelal is het Hoog-
heemra.dschap Riinlanal.
Ddar raaktc dc monding van
de Rijn tussen 1150 cn ver-
moedetijk 1165 afgesloten. Hct
Riinwaterhon er dus wel in,
maar niet uit. De Graafvan
Hotlandj eea p.agmatisch
man, sloot daarop de Rijn af
ter hoogtc van Zwamme.dam
en het bisdotu Utrecht Lwam
deels onder water te st.dn. Dc
Duitse Keizer gYeep in en
gelastte veNijdering va! de

muisjes!
dan. Otu de wateroverlast
tegetr te gaan, werden lanalen
aangelegd naar het Leidse

Dil was Haarblijtelijk niet
loldoende, want tu 1202 wcrd
bij Zwmmerdah de Riin dp-
nieuw afgeslolen, tot ontstel
tenis van de Utrechtenaren.
Na overleg werd de dam ver-
siiderd op vooqaarde dat de
Utrcchtenarer zouden helpen
bij het gr.vcn van ccn cxtra
kanaal, de Hennans $rte-
ring. O overstlondngen
vanafhet Leidse Meer legen
te gaan serden dijken en
sluiscomFlexen aangelegd.
Nog iets latcrj in 124E, werdet
roordelijk van Alkmaar ook
sldizen aanBelegd od overs-
iromirgen door de zee via het
IJ te voorkomen. Zo was in
honded jaar tiid een heel
systeem van watermanage-
ncnt otrtstaan, l)e bewone.s
ran dc divc$e waterschaplen
hadden zo geprofitecrd var d.
nalwe samenwerking dat zij
besloten tot opaichting van
het Hoogheemraadschap
Riiumond, dat tot ta.li had
om ook in de toekomst het
lard veilig te stellen. Dar doet
ze tot op de dag van

Heel anders was de situdtie ir
Zeeland. Dit was in die tiid
het stdidtoneel van de graven
van Hollatrd er Ylaanderen.
Dc Zeeu$se tandeisenaren
warcn er voortdurcnd op
bedacht om vooral hm cis.n

belangcn vcilig te siellen en
kwamen niet ofnauwcliit s tot
sadenwerhirg in de striid
tegen het water. Tot ovemaat
van mmp groefmen links en
rechts op grote schaal veen al
voor zoutqinning. Grote stuk-
ken land en wclvarende do.p-
jes sddetr lerzwolgcn door
de zee. Rond 1250 was Zer-
land leaanderd in een dchi-
pel van kleine eilandies (v.d.

Ecn parallel met het KNGMG
ibinst zich op. Ookwii slaar
voor de vraag: is hct iedcr
vool zich, ofwerken {e
samen om onze ledei eD
aspirant-leden voldoende le
bied€n en ook iers te beteke-
ncn voor de maatschappii?
Tiidcns dc vorigc GenooF
schapsraad-rergddc.ing, cn
ook al bii de ALV, bleck dat
iedereen dat laarste standpunt
huldigde, maar niet het idee
had dat het KNGMG daartoe
haar leden voldoende bood.
Na.r aantcidins daa an werd
op 19 febNai jl. ccn *ork-
shop sehouden Dlet daArtoc
uitsenodisde mensen uit het
beddifslelen, studenten lan
het ove.koepelende NGIUSO,
Kritrsbesturen, v.iiwillige.s
en hoolilbestuu$leden. li.
sctrijfdit een da,g na de
wofkshop, zodat de con.lusics
noe niet helehaal rond ziir,
maar. kom op 24 aprit naar de
Ats€men€ L€denv€rsadering in
Maastricht en U hoo( ze!
Een aantat waarnemirgen wil
it u cchtcr ni€t onthoud€r.In
de ochtend werder muzick-
inslauDenten uitgezocht, die
het K,\GIIG moester svmbo-
liseren, nu en in de toehonsl
Daarbij zocht e€n student
voor he. nu een regenstok uit,
dic alleen lawaai maalr als
dczc nr bc'wcgnrg is: dczc ver-
tegen$oordigde voor heh de
noodzaak voor ILNGI{G oh in
bewesing te blijven wilde ze
meetellen, len ander zocht
een doosie muisjes voor be-
sch t uit, onaler het nottor e.
zitlcl vccl nr dat K\(iMG,
tuid je hoort cr t. Ncinisvar
(zeker als srudent). \'oor het
KIiGMG van de toekoDst had
iemand een Latiins-Ameri-
Laans muziekinstrume.t
gckoz.n dat met weinig moei
te vcel gcluid producecrd.:
eilicidrt hocttr wc zijn!Ecn

ander zocht een xylofoon uit
die het harmonieus samen-
gaan ran verschillenale tonen
doest s}rnboliseren,
Na gekeken re hebben mar de
ontwiLkelins van de geowe-
tenschappen in de komelde
tien iaar (o.a. meer, deels
integ.aler en deels specialisti-
scher), werd irsegaar op de
rolvan hct KNGMGj de vraag
ofer in de statuten noa i.ts
doesl worden verandcrd eD
selke doelen veNezenlijkt
moestedworden, De vier
wertgaoepen zagen allen
zowcl een rol laar de leden
roc ats naar dc maatschappij.
De visie die zich in de wcrk-
groepen aftekende, was dat
het KNGMG het plarforh, het
huis van de geowetenschap-
pen moest romen voor haar
leden. KNGM(i ooest zolg
dragcn voor cen actieve
bevordcring van dc gco$cten-
schappen. Ooh werd.er
steiig pteidooi sehouden voor
het bemst omgaan met de
lil-ecycler dat wil zeggen: inte-
ressc opwekken in een v.oeg
sradium, h.rpo tijdens de
vooroplcidhg, dc uivcrsitai-
re s.holing e[ het berocpsDra-
iis bezig zijn. Daarbij hocst
oot bete. !orden ingespeeld
op de dynamiek die maat-
schappeliike ontwiktelingen
nu canmaal mer zich
tueebrengetr. Brced seilrager
$erd ook dat het ICNGMG
moest zorgen looi een actleve
bevordering lan de geo*elen-
schappen binnen de maat-
schappij door betele commu-
nicatic cn nctwerhing.
Ook adn do.len dic vemczcn-
lijkt moesten worden was
geen sebrek. Ik noetu ei hier
wileheurig een paar, maar
kar nog nietaangeven ofen in
*€lke volgorde we ze gaan
uit'ocrcn (daar is de ALV in
i aastdcht ook vood): ors.ni
se.en van geoprobledatiek-
symposiai nelwerhboek naar
loorbeeld van G,\IA (elecho-
nisch)r bijdragen aan het
ondersiis; al daf, niet samen
nct K\AGi jaarliiLs $en€r
or<ier t{eedejaars op univcr-
siteiteni studerttd h het be-
stuul opnemeni samenwerken
met andere geo-veredigingeni
informatiefunctie uitb.eiden!
website KNGMGaanpassen
Gmo.lenboel! DriktrordJ

n:1226

D.nr <l i65 1202 I
4Loshppfl antl\ t.p pijnlard nar,\at,atrq t9,
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oi€u*briefj liles, fora,
ledendometn) i nieuwsbrief e!
buleau verbeter6nj ledenpas-
Je, meeroopdasen bii bed i-
veD oqeiseren voor studc!-
te.! €lke Kring rag€n orn 66!
maal per iaa! iets t. oiganlse-
ren dat toegarlcliik is voo!
atte KNGMG leded olzelfs
ee! $oter publl€l$ tede@n-
tal verdrbbelen biue! twe.
iaar (kiiki dat noem ik adbi-
tiel)i actieve! optredeo in
mediai contacten met over-
heden en bedriifsleven verde!
uitbou*eD, scliptiezoeksire;
netwerken met studentoi
Buropese netwerkeE verstcvi-
g€r1 (eeldt u voor dit laarstc
bt, Herald List€nberg!) .

Dulzelt r h€t al? HGt zal dul-
dcliik zijn dat liet aUes in €ar
keer l€r wolaleD uitgevo.r.ll
daar zijn geld en veel rijwil-
Itgers voo! no.llg (meldt u
aan!). Toch ziin de eeste
stapp€n al Fzet. Zo heeft ec!
aant.t Kringen al dgegeven
drt zij glaag .en .IseDeen
toegant€li,ke activiteit voor
allc KNGMG ledetr orgdi-
s.crt. Oot is er, op de dag
emaj overteg geweest met hct
Koni*liik Ncderlands Aard"
rljkskudis Genootschap om,
wur hogeliik, nauw samen te
gdo werken. Op eetr lhral
t.rcioen ziin moselijthed€n
bcsproken die monenteel
doo! beide partuen worden
!erke!d. Een vsn d6 eercte
diryer die wii gemeenschap-
peliil a'llen 'host.n' is de
presentatie van het succes-
volle enqueteonderzoek van
GAIA (zie hun website:
$9ry,vrcuweo.net/gaial).
ll€er zat uit de doeken g€daan
worden en besproken op de
ALV In Maastricht. Daar noet
het nierw€ KI{GMG geboren
worden en het Uld ziin voor
beschuii met m0lsjes! En ni.t
aucen voor muisies, maar oot
voor wiin, want de nieuwe
IQtng Geolosie er rvijrbouw
houdt ilaa. h66! eerste en
gelijk al opeobm excusiel

ALBERT P. OosT

Lx,ltah: Van .le Ve" (Ed.),
1993: Itejbaar ladelanrl. G6.hi.-

datn raD de taeftdE$ntq al
tarrtd a nuifl nnl s nt Nedefldd,
Mdhii, Uteelx,3A3 tt.

Best Hoofdbestuur
Fo€weL k meedo€ aan de 'Redt
hel Arth GeoLogsch rsl tuut" {ik
heb cen kaart gestuurd aan d re.
leur Bnlianl wil ik er lo.h waL
aanlekcningen bij maken (die nier
naarArtis gaaf, maar naar de

lk ben het er me€ ecns dat het
museum een van de pnrels van de
Stedenaagd's kroon is. l aar het
problecm is dat de meeste mensen
d t n et weLen, En ondat het
museum v€6.rrocn z t ir.cn
uithoekje v.n A i5 zaL hei onvraar
schijnlij( zijn dar ze het ooit TuLlen

ontdekken. l,!en aaat naa. Artis on
de aapies piirda! te vooren en niet
om srou\4eas ndones sch€ stenen

Hei Geologirch Instituut moel dus
meer in hct .entrum van de be
langsleLllng van her Amstefdamse
pubiek gebracht worden. Tild.ns
hirn recente bezoek in A.nsierdam
zag ik lwee omslandighcden waar
de seologi€ heeLcenlraal in de
belangstcllins kan staan cn ilet in
c€n hoekic !an Artis. Deze omnan
digheder bkden moseLiikheden
om 

'i€ 
mensen naar hel Anis Geo

logisch Instituut le krijgen.
In de ee6re plaats bercft dir de
ophogiS van het veen id het
v.id€ park, De rle demaatschapp j
doet dat geloofik. D€ze ophogins
is nodig vanwese de verzakking
door de verdfogins. Dit is €en

seoloB sch pro.€s met invLoeden
van beziShedcn vai dc mens wat
een fnsci eierd ondeN.rp Er

staan vcLe borden in her park, die
de ophog ng uitLeggen, oiai geen

roord ovcr de seolog sche pro.es

tcn Er mocten ze[er boring.n
sedaan ziin cn er m.ete pf.fi.Len
bestaan van de ondergrond in het
park. wal een pachtise mogelijk'
heid orn de geologi€ uit le L€gsEn,

met achlerg'ondvetuiizi rgcn naar
wat in hcl Artis GeoLog5ch rst

n de lweedc plaaE z.g ik het
begin van dc bo ng van de nielwe
rverro Zu d in. M jr brocr (i
Ansteria rl krilgt daar rceeLharig
inlomit e ov€r van de gemeente.

Die r!nneLgaat lot 60 m diepte
onder allc Amsterdanse palcn doo.
en mei gcbrulkt benton et om d€
Nanden niet te Laten nst0rten.
Daar moeler veeLborilgen voor
gedaan ziin, necn ik aan. en er
koml dus een enorme hocveelheid
van nieuwc geologische gccevens

uit. Fei is eu( voor de Amsrer
damse nersen om die ondefgrood,

t,a.v. H. B:lian, dlrecteur
Plantaae (eiklaan 38-40

v/aar die r!!e(ro doorheengaal, be€td ons boek Edmonton bencath
Lritgelesd te kriigcr. Benton et s our Feor' (op de E.tmonton ceo o.
vuLkai s.rr as, wat de neeete men. gicaL Sociely websit€ onder 'pubLi
sen n et w€len en het kan uitgc. catiois,: hrtp://www.egr,ab.cal. tk
legd worden waar her vandaan k.n hier mcl her Artis Geotogis.h
komt in die pamiletlen. Als je dan Museum peEoneet van gedachten
d e proUelei in het Arti5 Geolo over wlsse en en eventueeL h€ pen
g sclr f"lus€um t.nloonsr€t en dat met het uitdepen var deze ide.dn.
n die gemeentepdmrLetten over de

A4clro b€schrijtt, dan Seeije de Vriendetiike s.oeten,
mcnsen een .eden naar her Anis
Geologis.h rvuseum te konen. W LLEM LaNcENsER6. pH.D,

Wil ro€men dit soort wer< out- p cEor. ATBERTA

reacrr'. k heb 7c r v j vecL werk se cEolockAr SUFVn/EUB
daan in dit ondcNerp. Zic bijvoor EoMoNroN, ArsERrA, CANADA

lt,fft til'r.l titi:l:,,)\..(.:)t:;1t,5,1:tt1 I'l\.15r::till\ jl',rli| lli

Ceuchte n]ljnheer Balian,

Hicrbij doc ik ecn dringend berocp op u om u in re spannen
oln de bezuiniging ran I iic op Arlis Ceologisch Museum
.'nEcd.,Jn . h(lprr m..lkn. D. /e b(zuinisrnr sx Lrr
koste ran de belansrijke .duc!ricve funcrie die het muscum
in de omge ng\an Ansrcrdrmfer\ult bijherkennis la.en
naken mer hei S,vsreen Aardc. Behoud en onderhoud ran
dc voomralige l,luseuncollectic van dc Univcrsnerr van
Alnstcrdam komen hicrnree nog verdcr onder oruK sraan.
l-aa! d. Amstcrdamse Stedemaasd hrar ju$clen nicr terlie-

Bii loorba:rt ctAnk voor ull inspanning, met de me.sre hoos
achung,

:
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Mineraloog Ernst Burke: ooit is veldspaat een nieuw

EDst Burke shdeerde urd en dellsiof
kmde un de Unile6ne1i lan Lculcn.
Tegen her.rndc ran ziin srudic r..ddc dc
hoo,slereer mjncrilosic zijn studcntcn aan
om ook ccD paar niddagc,r efts,nic.os.o
pic ic docn. D.r boeidc Bu.Le eiorn. Hii
wildc er g.ug nr verder, k.eeg her ldlles
on nl]!. UyrenbogudL ie gun, hoog
lerddr An de VU, \roeg een beurs aan cn
rhei zo aen laD de .cric Iu.opcsc !it-
lrrselinss"ctudcnic! scwccsi zijr.

Chinees
Eri$ic.oscopie $!s srerk in .nh\lkkehrg
toen Bultc nr lg(rt i.,\nNrerdam k(an.
Urtenbogurdr $rs l,oorzlireivan d€ livlt
Commission on Oie Ml.roscop) cn
.oddnreerde d€ ulilrcrkine vrn 'dc kw.D-
iiraiiclc mcdrodc, ccn tn.n'cf on ert$ni
lo.lcD rc dcicrnincrcD nel meetbd.e
gcgcvcns zoals hr.dhcid cn rfle.tie. Buke
!rcd<tc .rct UficnLrogardL de !undaard
.ralerialcn ui1 ei naakLe de eerste lijsien
nret ertsnerlngen. De dereinnraiiciabcllcn
\.or erilnireralogle zijn 1! 1971 u'tsc'
gelen als herzlen. uligavc ran Urtcn-
bogaardis bo.l !.n 1951. E. is 

^lfs 
cen

Chjncsc lcftlling !.n. \! lijr'lien jlar erLs

licrcscoFic adr dc VIj ghg Urrenbo
gllrdt nur de TU Delft. ,\h lt-scheids
cldedu keeg een nleuse mineraal, ccD
goud Tihersullde en nei oiticiccl go.d
gekeurd, de n!aii u!icnboga.rdtici.
Na r(ee rnocjzetnc tiooglcr.aflozc jaren
kiramJacqucs foufct. F.a
norf pcrfoloog gespecldlheerd in !l.eisio1:
;Nhirsels nr mlgnrLis.he en metlmorte
gesreenren. Dar nleu$e Ferkie(€in hcclr
Bu.ke de kans gegelen om sarncn mci
Tourei een laboranrrMn op rc zcitcn d.t
een inrernational. rcpuiaric rcnticrf doo.

zijn aDal)s.s ran vlocistofinslujtscls.'\\'ij
vocrdcn iocn rouiincDabg .n!ll ses uiL meL

dc lt.tnu niicrcslecnlrnerer. een app!
faai der de che,nnche tarnennelling lan
rloeisiof en rlsre nrlnitsels in gesreenrcn
en nnrenlen kn bepal.n Analyscs dj.
rndere labonnrn! allc.n naar ncrdcDtccl
en nier reproduccob.ar loor clltur kre
geD Vccllibs zcidcn dat hcl eigenlljlt nlet
kon wri FijdcdcD. Dc slsremen rouden
onvoldocndc bcLend /ijr, de r..hnlek had
rc grorc foulen i\.laar de resuhaien rvlrcn
consislent met d-" terologie en de mic.o
rhe.nomelrie. Dan ku! ic nict zcggcn dal
een lar de dn. Dcfiodcs njci klopt."

Zaktamp
Ecn b!cljc gel!lt ls !onr\ nodig. De Raman
micrcsFectromcter die Burke en l ourer jn
de faLriek nl LiUe gingen bekijk€n, bl.cl<
uitsLeLend ges.hlkt!oar!locstofirsLuii-
seh, fre.ies ltaar llij !oo. nodlg $!s. It!!r
periicr was dc hsilllaric rog niel. Burhel
''Zc ha.ldcn d.ar ccn rrNrorr!e suln mei
ccn r.fe Frlnse nrlcn)s.o.t er.t.le rnoesi
zclfmcr eer rakhnp door een dunne
doo.srcde r.hijnen. Er zai alleen Daal
dFldllende li.hr of. En dar n loor poli^c

rhkken. Er is ioen op otrs aand.inscn .cn
O],!mf trsmicrcscoop opgczct eD d!t pfoto
i-!.pe mci dic mjcrcscoop is bij ons lc.elht
eckoncn. Iliiscfkre pe.fect \!e kregen
bijna 20 jlar llns de hele we.elli.rer de
!loc. om rnonstets re anal)seren.'
Inrern!t].naal bekend gelrordcn.loor dc
efl !ml.ros.of le eD dc llocisioli$hirscls
kreeg Burke hci aarbod om .ssoci.re ed,ror
re \rord.D lar dc Clrudian \ljre.!lligisl
(ah cnjgc Eurcpcean t(,c.). I-!ter (e.d hij
ook gcullgd (eersr dls asso.lare edltor,
dalrnd lls cblefedit.. nrmens de Eotu
lern \Unerlloglcll UnloDl brr hct Duro'
rrln ]ounal ofMineraloet, ccn nicu\r
tiidschrili loongckotncD u't drc grolc
Euro!'es. mincr.logische \ erenicnrgcn.
iiind 2001 sroFte B!d.e r! llllalfjaren
EJ,\t cxr lorrc tijd jate. ger.ugd re wor
dcn als voorTirle. un de .ommlssie ni€uF.
nrnrenlen (I]\IA CNN\IN, dc Com
nlssbn on Ner' \lin€iah and \lincral
Nanes !an de lDicrniiic,n!l \liDcrdlogicdl
,{sociaiionl. 1Iui!$'g vo,r de eno.tue
hocrcclhci.l werL die het inhordt en niei
oluiuigd ran ,jn eigen k\'!henen,
q'cigcft nij ee.st. "Ik lond dai ik ie wcinig
s'isr ore.lulsraln rcturen. ikheb mc troo'i
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mineraal geweest
bczig gehoudcn mct sinSle crtsul studies,
hoc de krilr,hrructuur lin een mineranl in
elkaar 2i- Als looziner rnoet jc zo n
bes.hnjling kmen bcoordclcn. Itaar dar
londctr zc sccn punl Dc co nissic
bcsra.r uii dcnig man dic jc kunncn
hclpcD. ED lict bleelt {\n< geen problecDr.
Il( $isr trlijLb!!r ncer drn ik cl:ichr."

Hei ls de bureauci.ric r'nn dc mjncraloe'c.
lr wordi ool< lvcl onccrbiodig gcsprokcn
olcr rclcfoonbockschri jrcrij. Mrrr Akira
IQio, o!d{oorzitrcr lan de commissie,
zciin.en rocspraak: 'eens, ooit, is !eld-
spaar een nieu$ mineraal ge$eest. Di!
\erk noer gedaan $orden'. Vooral de
probleemgelallen rindt lJurkc lcuk. Dc
aanrragen die nicr kloppcn ofnoou aan
.tc ciscn lan dc c.rnmissic kunneD vol-
docn, n!d! toch ccht ccn rricut! hinerul
Lrcschijren. "Ein aanlrrlg ligl er !l zefen
ir!r. Officieel noet v.n een nieuw mine-
fN,rlde streepkleu en de hardheid b€kend
,ljn. naar sons z1,n de korrels zo klcin
dar dai nlei kan. Klcimincralon lcvcrctl
ook lroblcmcn op. lk $il dc comnissic er
laD olcrtligen dat er in dat zlchte spul
ook nicu$e min.ralcn klnnen zirreD. Het
zjjn ni.r .ileen de 'h,rd rocks' die nieu\ve
rdndslen ople\eren-"
De hele aan$aagprocedure is l crtrous e-
lijk, maar diar li'ordt door sommrsc
rureurs nogscl ecns dc hand mcc gclicht.
Dar is nict itNordcrlijk, bcsriipt Burkc,
w.Dr als je ccD DielN mincrllalvindt nr
Lrehooflijke h(,ereelheden in bijvoorbeeld
Roefteni-5. drn heb je hand€1. Het bele-
kenL ee. $'elkome aanlulling o! hct nicl
al ie riinie salaris raD ccn mincfaloog
d!ar. De commissi. is dan ook dluk it1

discusic om d. proccdlrc snclllr c,pc'l-
baar rc niakcn. Ntcteen publicercn !ia de
CN\lIlN{r.bsitc Loorkomr speculrrie.
Ook in Eu.oFes verband is Burke lcdef
geseesr. Hij heeft lang in de connnisne
ge2eren die binnen de opeenlolgcndc
Kaderprogramma\ o.i. dc Maric Curic-
bcuzcn rocwccs. \raa(an dc laatstc t$cc
ja.r als loorziftcf. Hijlrccfi nos stecds
Bclg. Nedcdand !crtegcn!voordigd in ee!
lndcr EU expeft prnel, dsL een rrnpon
ge\ch.e'en heeft over de kenniseco L)rnie

in Eurota'Human renn'rces in rcscarch
and technical delelopnenf (200:). Llct
$as c.n l<lcinc erocp, dic in ljruss0l
schcrrscnd bckcnd srond nls hcl X"tcan.
NcdcrlaDd htam darrbc(lrcelcnd slecht
uit. "Ne!lerlud geeft relarieimeer geld
uir arn onde^rijs dan Bel8ie, Denernar-
ken. Engeland, Ierland, FrankJijk cn
Dutrsland. maar je lindr cr nic$ ran tcrug
i! hcr aanlal gcpromolccrdcn. \\'ii staan
daar hccl ziclig ondc.aan, dicht bij Porru-
gal. Zwcd.n cn Fnllund se!'cn rcl,rticf
nriDdcr geld uit lan onderwiis, malr ]e!e-

rcn mccr gcprc'mc'rccrdcn. \\'ij hcbbcn
!cl lccl afgcstudccrdcD, rrlsr wil ie ccbt
een kcnnneconomie zijn, din heb je
grtromoreerden nodig."

Tragisch
Lr z1'n mecr drocvjgc voorbccldcD ovd
hci Ncdcrlandsc ondcrwijs. h 1996 w.s
719,'" van dc lcrrrun o!dcr dun leertig.
Daanan zou 23% binnen den i.u! der
pensioen sdrn. Die zijn nu dus $es.
Bu*e: "En kijk bijvoorbeeld naar her
aannl ndenren ren opzicht. lan dc
\ederlodse bclolking. Dat is zo \rcini-e.
ln hcr rappon is gcschrcrcn dat hcl in
dczc mcting ging om 'ruditional univers;
Iics onlt'. V'arcn dc HBo-studentcn
mccsereld, dan $!s her percenuge onge
reer rerdubbeld, m.t!r d.tn nog zrMn \Le

bijna {rndenan in l-uropa. Dc ciittA zi,r1

hel€maal erg bij dc exactc wcrcnschappcn

Nederland srafl d.tn helem$l onderaan.
jlrnen mer Engeland en lti]lia. Her is een

H€r bccld l'an dc wctcnschap Doci vcran-
dcrcn. llc! rmago nloct bctcr cn het sahris
ook. Ila0f d0 Lcnnis vrn lditici en iou.-
nalisten ook. Brrke muukt zich k$,!adl
"Staatssecretlris Vdn Geel $!s onllngs op
telelisie heftig in discussie nei een nruin.
lisr lan 2vandaag o!€r de ginaren die met
die srorm bij lcxcl m zcc warcn ec'.llcn.
Zc haddcn gccn idcc var chcmic. Zar cr
Dou aGccnoxid,i in ofarsccn^ur? N:ar.n
dc larcn le.kccrd scitik.rccrd? Geen tan
nrccen $rs oF het idee gekoften dtr
a.seeno\ide in contacl me
dft gebeurr als een container in zee don
derr. reageen ror arsccnzuur. zc ncncn
niei eeDS dc nocirc om hcr urr rc zockcn."

Vertaalbureau Thema Geotogica
Relar, en iaat het vcdalcn van uw documenten

specialistl Vcrtaalbureau Thema
ceologica vertaalt Uw €cologisch, of ander
naiuurwetenschappcliJk documcnt. webs ie of
rapport vanu t het Engck naar hct Neder ands ot

Als be€digd vcrtalcr kan k ook de vertal ng
verzorgen van docunrenicn zoa s dlploma's en

Drs. Thea van de Craaff-Trouwborst
Sir Winston Churchilllaan 1oo9a
2286 AD Rijswijk
teleJoon en fax: 0174 - 29a o22
e mail: themageo@xs4all.nl
wwwthemageo.nl
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100 milln'n fearr ltgo, rhc arca rhar i5 / / /
no\t rhe (iosnrcsr l,rss ht rr rhc
bolton ofr shallos occnn. Su de,
rures li!.d aDd d'c(l in rhc \'rmr olrutkttauici'l
Nar.r. th.tr bod'cs drifted Lo dre

AGS pfov cd scolosic{l blck-
grc,und darN i)r d ne$ docunl.nra4
produced for the Irrrnk Slidc Llrcf-
Frelne Ccnue cAllcd'On rhc Edge
ofDe!Lru.don. as \!!llus 1o. a b(iok
$nh dre sedc ti!l0. l ltc 

'nolie 
$!s

shown on,\ccL,ss l \: in Atril.

The rise and demise
of Turtle Mountain

boiiom, buikinrs rhick live6 ofcalcium
cafbon.rc rh!r c{)mpre$ed inrlr llmcsrorc.
Gcologisr\ n,rtn€d !l)csc Rlcks fic Lj\ing
srone !nd Brnlliormnrbns. Irhc.c ll]e
B!r1Iis distineuishod f'\rn the I-i\ing
sione lrorD,rlicu b! c,rrsisrins.l shal,!
lnn.$orc iDsI.xd oifure linesL.n.

Gr.duallI drd {cd clried uf, .\!osiDg a

!.sr arcN lyirh rNers driuinc iDIo h!gc
Jclu\ VegeraLi. grc{ and dicd. sinking
in!) lhe s\ltnfs and crcrrirg lxreA of
organic natcrirl ihlr Srdd!rlh .oopres

East

East

theriew ro)N the tnt.ret(livt cu!e neretted

t ont t he p, eriou5 tiaq4n)

ForJhre s.hrdPi flr re.,n!n{ri! v

rftt.wr de ti(twirsrqattdi. 1a riljoen iaite?tedd Erapa \a1.

Verdwenen paradijs
Dc b.sr..uwde piekei vai de

Nos. Tal a, fraa afsete(end teg,"n

oer srrak bLaufe Lucht Aai dc
loei van het hoge massiei gi
51art Lesni, een (Lei,r 5Loraaks
dorrle, wear hei onverrlld€ llk€

wn1e6poft to.ri5m€ if midceLs z jn

rnt.€d. hc.ft geda;n. Een f:aa
gcl.gcn *iniersporiho:er vonde
d. ideale plek voo, nei.oig@s
'Bnrh of ihe Nelr Wodd.

Aai het dfie nng.n durende
(oigr€s, nnl iig. oDen november
pLanls vond, namen zeit g werei
s.hn!p.rs ! i ruim triinlis Lan.len

rlocL lei .ong.€r s het ! erde uit
cer seri€ Nan !ijf, tezamen dc.L
I ina(eil !an een internrtoraaL
LSF gesponsofd projc.t, senaamd
EEDEN (Envlronnr.nis aro E.asys

teh 0ynani.s oflhe Eur;eian
Ncog.n.l. De Ira.rt,ran iEDEN is

ecb eden ramei steed5 lnzoomcf

v ind ,nJ {ltrr lald !to$n srill tuo.c
l!!er\ ois!nd, sil( nrd nrud, {N(h to be
trtrried and.oDpr.ssc\l itr rheir rurn,
Ibnning sandsroD.. sih\rone .nd sh31e.

Gcologisrs namcd rhcse focks (in.Ludine
coal) ihc KleiD K.t,!cnrr Irormmion

60 rnillion lees rgo drc 10nd bcg.n i(i
shift lnd btr.klc. rcsLrlting ilotu d1c h,^e
menis ofplarcs. dlrt constitute the Earth'
c.u{. Ihcsc iDnncnsc c,)ntre*nrg ibrccs
.auscd rhc l.lcrs oi lnnesrrre, saDdstonc.
shalc .nd coll il) nnd d d brc.k. ard nisc
ficsc rocks r. Lm) thc Rockr -\louDtains

op ccr 7o rd{r geo oglsrhe perode.
Voo dir dae fedei dr e Neogeie
n1€rvi Len nrel een duur van drlc
miroe. har gedefldic.rd, dlc i el
sekendier[1? r door bcLaner]ke

.10oelin'r en rcrdroging
H.l idee voor hel EEoEN Droiect is

bii de zoogdierpnlconl0log.n

bero€ne on rl. door h€n yaarse

nonrei c.oloss(.c ei evoLutl.ra re

!crndcrlng.n li de iauia! beter i€
kurr.n verkLaren. fei bileenbren
q.n vnn ve ebraten- ei invertebra.

terpdeonLoLoeen, pa coiota rl.,
nrat griifen, 8eo ogci cn ILimaat5

nro.le eurs s ..r sLrfterfohru e

gebe<cn, or hrcft biliei het
proicct i iot eer reeks nleressanle
sam.nwerk ng5verhanden geLel.l.

''fleT Froled geeft een pra.ht g

b€eLd van verard€rnBcr n b o

lmptementation of a State-of-the-Art Monitoring System on

D.z.I..i ols Zdh., or'.t Zee.en
bii.1iuEe tu, ll iIlck1 I.dns.nbt4!
on April 251h, 2oo3, during the centennial
remembrance ceremony for the disastrous

Frank Slide, Premier Ralph announced that
the province of Alberta woutd commit to
implementing a state.of'the-art monitoring
system for Tudle Mountain at a cost of
1 million dolla6. AGS $itl provid€ th€
necessary technical o(penis€ for
implemenling lhis monitoring system.

[{,,*

knsde lalw I ktts lnicuasbrief maaft 2oo4 I 8



rht rt!|| lr an the trtrtpt ltiw aertte

, East

,, ,,;ll]

':'j 
jr'

rf,

West

West

10rr AarK!L s !Fo.1 c€pu6r c.r(D !
Ro.( CB Ps FALtr\t Nrri )0011

vi erl | | a i ht q I enve aent t. s, D||r n q I ?a h 9n al tu. Q tetii a r

di!e6Ltel en k Lmaat over ?.oLogi
i.h. liidschalen- aldus Pror lohnn
u€.r.r(arp ilJniveEile I LJtre.hl

ei .ri.nai van EEDENJ, De Neder

Land5€ hi.rage aan h€l Droied ii
beLang-ik. cn behaLve zooed efpaLe

ortoLogen h.0ben ook daicne
D.ieo.roios.n, paleoboDnni, srali
srat.i e, geol.r'sici deelgefom.f
aan ne (o isressen en (erkg oep.r.
Lre m..r ng i srar; Lcsni was
gelvld iri de oerode vai hel
!roes!ki Lrnt llio.e€. L1:.t 8.5
miljocn iiiii gele.enr. Arn hcl
b€gli vrn deTc peiode rns ccn
grocr l€e lan Europa bedekl net
uile.stre(te boss.n. deeLs r.e n.t
tropis.ric e ementen. en der eer
uitzonccr ii( srore di'/c,e tei( aan

.larrei cn dierer. Ook d. geogr.
ue ras rfdctr: lete seberelci
zoaL5 dr AF.n qaren wrirsnrli lk
noB n €1 ,o hoog. n .eir rar' .n
oost.aur!pr be!onden ri(h t..n
zee, tg:0r€ nierei, dc resre^ !an

een qrotc zee fd€ Parit.thysr.
Er zijn v.cl iossieL€n vin Toog.ie
rei be{end uil deze .eriodc en ze

Bev€', aan dat.r roi! ,,5 m Ljoen

lair 8eLeder plotseLis veLe di.F

0. fiuna na dez€ .risis i5 ve€.
soori.nrorer, en cir is ci!enljk zo
g€rlevcr tot oP d€ dil vin !a'
dadg. []l.l nane de soo r.n dle het
nreest aan d. bossei rar€n aange
pat( egien lr.t Loo!ler herta.lrt
g.n. iipns, z,ii cn. n bomen L-.

vendc k.aasdieren zoiLs vli€sendc
eekfoons en slaaprn! rei. en, Lasl

bul rol ca5t, vere.r L.n{le 500rten

!\hirolr srie..,en Tovael dieren
:lolecLig uiil Fiero!.r rraren de

nrei 1g.n op her..n8re5.ehaor
Lirk !o dceL..0ok tild.rs de ise
neie d !.ussie op d-" iilste aag
js ce delnilie!e ooLot!'ne niei

bo,rei rafeL sekomei. De me€rrc
d.ct'eners hieldcn het oc
klimi.c!erand€riis Fossiele .lar
ler g.!.n nan dai nr.t rane de

Lrop 5.hc soorler vedwiinei, w?l
er op zo! kuniei !u d.n dat de

Largzame.fkoeli"g die de anie de
Inaitle t5 Tiljocn taar doormnakl
..f kftler€ Brcrs 0a55eer.e. Ecn

arrlcfe mos€ rk s..nirlo s eer
sterkc afname !!i dc C02ln de

elnr.stc.r dle ge ei! 7ou (unnen

hebben rot c€n trereld!riid. anr;

'ne 
van plantanrdige biomassn- en

die o.k e€r vcrgeliikbare divcrsi

tc tiTiafte van Noo( Am€r ka.nso
Toogdle/ei zou kunnen !erkLa er.
I .t aaivrer se be ils ateriaa
lrJsi nog het meesl op cen sie ke

verdroqing, naars(hiin iik h€r

de€.l ujd€ns de romer. onathan
(eLii (e pre.lpitatierec!n!tnr.t.s op
! oMl!an fori's ci,oosdierfau
ri's Lil(en ren nood ei 

'!estrin(se -llireidine vai drogere

open lnn.ls(happe'in E!ropa aii
re ge.:en i.n slor!e zo!d.: iopo

ringei e!n ro (urnei lebbei
e.speeLd. Er Tiin sterke aarvrlTir
e.n vo0r nrens fv. geDersrevor

ming rond rlie iirri, c. !oo'h€:
kriTpcn vnn her bovcngenoenCe
.entr.a, Europe9€ nrerE_svsteeJl

ller jaar 2.o4 5 her a3tsr. EEDLN

iaar, ei e nd gl net een s ot.oi
efes.P Kr€ti ir iovember. D. iit
sr. tdse yafi her prolect 6l in hcr
lekcn 5taan vad d. synrhese: hei

tdmenbrengen van a L. reLe!ar1e

b orit.h. €n :rb o1 !.Fe nfomir e,

ei h€t f.rnu er€i van ..n. us €s

mer betrek[ilg lot de.orak.n
vnn Neogene riutrn ei floravcrnn
dcing. Hei SelaJg vri nuliid scip
Linair o).detuoek s m.t dn proj€(r
lr€er.cn! du de lk aangetooi!.

Turtle Mountain

The l:r!!rs oflimcsronc. sindstonc. sh:|le
and corl lhar $ould become Tunlc
ilounrrjn itcre folded !rpNard ln'() rn
irched A-fran.'Sbstc. ,\r iirsr. Lhe

hrcrs serc squccz.d i r) u gcnil€ ftlcl
(c!llcd the Tu.tlc llountlnr Anriclme).
Thc pushing incrcflscd altd r l_auh {brc!k-
rge offocks) delehpcd uddr. thc fold.
This fruh is called rh! turlle ll.lnrain
Iraulr Thc parl.fthc iol.l.d hrcrs borc
d1. tault sefafai.d iion drc rocks
bcD.3Lh, lnd slid.ast\uf(l otr dre lruh
surlhcc. E\ rntuallr toldcd limcsro.e
l,rcr.\ n,de ofe. mp olirlDost rerlicxl
s!ndsr,nc. shale !.d coalh)e.s 'Ihis
slructlifr car be \.ie\Lcd l?oD thc Frxnk
Slide llt.ryreine Centfc.

l hc l.\ers on thc e.st snlc of rhe moun-
tlin slol'ed sr..pl!. .nd likc slipF.n
rhrirg cnrds slackcd one !rr)F atrorhcr.
rhe! rrrc ptune tu sliding d.{n rhc mouu-
un1. Th0 190'l Frank Slide er.nr \trs the
resulr ('l dris tntabiLit\'.
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Nordic Stone
olavi sclotrcn & veli suoDli-
trctr (cds.), 6rrr. Urr.d A,ltillts
n,{. GnndHin?l.S.,.,u.nir.
h\) t6.ttt1. ls?x 92 J 1r.1r99r)

Parit of Nor*av an.i lhe srearer
p;rt of linLdn.j and Syreden .onsti
ruie rhe saltic ShieLd, i.e. a .ryslar.
fe baseient rlth ra.ks agelig

bPxreen :looo aid iooo \4a Th.
fru.h youfg.r aaL.non an or 5(ir.
alnavan nourta n rangc ii part of
desrerr Svreden ard a bis pan ol
Noaray. irereforc, th€ bedrock of
1r! N!rl. .arn1 es Non"ray,

Sreden aftl FlnLani .ons sts oi ii
varieMl ro.itrles, ,nost ! Sranl
1es- gnei!ses afd s.hists ot Protc

roror. age HoiJever, extra.ted
sl0nes lrom tlrese .ountr es ns0
li. ude narbLes, sandsion.s, mc
9i0ncs and soapstone of the Pa io
7oi. s1r:ta from the caledonian

lhe p!blicrtion Nordi. Sloi€ is a
(ompreh€nsiv€ reieren.e g! de on
stone rcsources in the Nordi( coui
tret This guidebook prov d.s
ac!.riptlons !t thc ma n ston.
typ.s, g ih nlormat on on tha r

frori the Nord. .oun{ es ire
lrrabLe and are quafted ai.
pro.essed rtlr Low energ\':ne(lra
rlcaL methods. 5onc ot thc Nordk
non. vleti.s h.!e b.cn so $c
tosiiioned thnl tiev hive be.onle

'brondi ln tlre worLd of natu a

st0ie. Th.sc if.Lude, amoNg

othcE, Balnora Red, a ed

rapak vi srarlte ,ith b ol le dnd

horibLende lron FliLaid. aid
'Enerall Pearl , a laNikite (nonzo
nile) {ronr No$ny, !:ith t.. b.nuii
iul pl.v of colouE .au5cd by lamol
Inc of i.ldspar.ry.hls

requ s les for naturaL 5lone, deaLing

alh seo osi.a,. le.hi.aL rid
e(oa.nrl.aL.rlle a, an outLlie is
presente.i ot the hl5torJ' or th.
st0nes u5ed tor n(hlte.turaL
pu pos.s ln 5.and na!ia Tlre verV

soft soapstor€ vJas appLied in

niny nedievaL bulLd ns! !urori
5inaly, lime h;e pro!er !ha1 !orp

store is renarkabLy res start t.
erlrer ng, be.au5e mdnV oflre

soaprt!ne bu Ld nss afe n sooll

ahapter 5, stoie'esoures nid
ali9trib!tion ot ov.r rli slonc
iypct, forms the m-in ra,t oi rhe

oubLi.atior. Lo.aiiol..omnerial
name. and seoios] oilhe cuanied

sun'nary iorm. The text is LLusrl(r

ted wlth bright .oLour pf nts of lhc
d tterent qra(les. Unfortunitc !
d.iai.d pi.tures of m ne i r ir!
t.xtu e of the stores are esrri.rdi
to onl,/ 13 (one types ahapler 6,

lerhio Dsies. deaLs rith expLora

1i!i nethorls, ertGd oi te.hn

'r!es 
a.( proces5rng or nirura,

voorjaarssymposium
en jaarlijkre ledenvergaderins
,le1 b!ttuur vai le Nederiaiase (ridg Aadse Mat€r aLen rN(Ar\i) nod gr

,elen en b€Largite lerdei u 1 voor hpt Voo.janE!!inpo3i!m .r dc jair
.iikse Ledenvergade.ing in Nrtlolis. lcic.n, op Hocrsdngmidd.g 24 m.ni
2ool. Annr€lden \.oor hcl D.oq6n'nii s nci "oaie
Plroa5: llniuralis. Pcs:huis, P.rnl r ian /, Leiien.

1). )t)-li.]a 0ntlangst fret (ofle ei rhee
tetnr,: De penolo9is.he calle.ties von Natunlis Ptat.a)t.

L M. (riegs i:i, NnrurrLls.

11./j-/J.l-r RondLcldlnqrol.(i.ior.n In..pitstop)
oc, 1-. eo- B\ d

1:. ir ta.0a Koir crlhe.Fa.rrl
t h.t)t) |6. )a tez nz: rhe lo tlandiah, d new otugeh! in the S nditla.

vion aoledonides al.enLral S||eder. Dr. il.L.M. !a"
Roerm!na, !.iversrieit Llteiht.

)n :.-t- 0t Letnr*foeposskg von soffiet in lanpen. Dt - R.l.n\ 1.

NACT PIan€t Earth: Kicking and alive,
t & 5AprL2oo4 KonifgshorVcLdhovcl

Inf('mraft'n and Rej:aislralid! $ss, naci, n1

Tre deadlie for resi.trdrio. ro dtie-rd NA(/ (Loses 2r ntaah 2oo4.
r,leds€ recieler !.ia tie *ebsite iw!,!r na./. nll.

llili:tt,l

inctuding a.rommodation

VogeLe, Phil Ds tiahtrre

F F. BE!N(, !Ll, AfsirRo^r
E rA !: tPANi.BiuN(ticrw.vu NL, rLL 0.20 r447-17i

') 5ulsldiserl r..omnrodat on ls,rvi Labr] tor Too Dartl.i.,rarts.

The ree ln. ude5.otfeeitci. rth.c. rrc d ir[s ie]tlored.r tFe
procramne. arn I.c . nn.r.

Tt nonev ha- io be tr.n.fe(ed lo:
potrban\ac.ount 1770ra

PLerse meniion ALWi NAC/'
obdd4.di,-.v.. 1

@AGG
Prof BEndsmaweg 15A

te +31 23 53226,15 or
+31 527 652111

nio@ag9 .

.\(lG & Asso.iares, specialisrs in near surihce geophvsics

J GeophrsicNl insrrunrenr\ l(;eoni.st \louni S..frisi selcs ind

I G.odrsical and -ecolog'cxl l(lrice
I LoggiDg ofPVC .ascd bor.h(,lcs (nrsFccri(,n: geologl)

Ir coopclation rvith ENRES htdnathnal:
J,{n.l!sis and jtnfpfcndon oi bo.cholc l(,gs iware. qualir!t

geologtl
J (l!cl.Log hrdro vl.0 sott\l'rfc t(rf bofchcnc analr-sis urd

ENRESnrumwluors,

3712 AP Huis ler Heide

Te +31 30 6931922
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rhe envrormentaL mPa.t of the
natural stone ndustry 0ne !f the
key ssues n naturalstone quar

rylng and a iarget lor deveLopment
is the handllng of the eftover
store Ihe coarse grained part of
ire €ftoverstone.an be utilzed
for assr€sate ar ra.k fiLLinse. The

fie sralned dust deated b\l

dlamond w re salr ng 5 a smalL,

but lncreasing portion oi the Left

o!er materiaLin some areas. To

prevent irrfi t.at or of ru.h d!st
inlo rive15, Lakes and the a r, quar

materaL. The.hapter edds with a

n.e exampLe of the recyd ng of a

quariy n soutlrern NoNay, now
u5ed as an outdoor tlreatre.
Coopcrauon ot UNE5CO, AEG and

tlre Nordi. Geos.len.e Groups ha5

resuLt€d in thit pubLi.aton as Fart
ofthe Stone n the w.rLd Seres. t
wouLd be rlesirabLe li i-4w publl.a
tions wlLLbe added io the now
erl5t ng two voLumes lstone n

Southern Afrl.a and Nordlc 5tone).
The pri.e of Nordl.5ton. pr€suma

bLV wiL be no hlndrar.e to put il lr

wor(e6 with natural erone

WM 0uBIAAR, TNO N lG, UrREcHr

IItt/

Polair Symposium
10 en n me, 2oo4 TevLe6

Fet sympo3ium wordt georganiseerd

.loor h.t Nedcfrnds Pola r

Programma (NWo) en SCAR ((NAWI.
'et twe€daags sympot um s apge
deeLd n een das waarwetens.hap,
bele d en naatschapp I eLGar

Kunnen onlnoelen, en een oag
geheelgewjd nan het Nedenandse

weten{happelljke pooLondetroek.

0p de eeBte das w.rdei, naast

oideroekers, ook beLe d5makers

fuan .nder meer de n nislerles van

VR0l!1, LNV, V&W en Buzal en

NG0 s uitgenodigd. Er zuLLen vijf
voordrachtcn gehoudef rvordenl

' ofdetroek er toekomstvsl€ oP

. oi,ieraeI ei toekonstv]sle op

r het Aniarctlcav€rdrag en d€ N€

derLandse Wetgev ng Antar.ti.a
. visie van N60t op dc poolg..

. nternati.naL P.La r year (lPY)

Deze voord€chten zuLLen word-"n
g€voLgd door een pL€nan€ work

thop over toe eme op Anta(ti.a.
Na eei ronrlgang over de Anta(ti
.atentoon5teLLiig wordt de dag

afgesLoten m€t een botrei.

0p de tw€ede das zuLlen onseveef
2o mondelnse !oordra.htei van

1o miiuten pLaatehebbei net 5

nrlnuten tljd voor vng€n oi disc!s
sl€. Verderfrordt er e€n halt uur
uitgetrokhcn voor cen nlciding van

2.m nulcn per poslcr, gevorg.r door

De vo.rdra.hten warden geang
schikt naar de !.Lgende thena's:

. menswelenscnappen

. gla.lolog c/mcteoroLogic
omdat ! bij hel SymFo5iumbezo€k
automatis.h vrje toesarB tot de

tiideLijIe Ant:(tka IentooisteLLing
en de prachi ge permanente erpo
sitie van hetTeVLe15l !seum he€ft,
ls registratie van groot beLang

(zonder rcgistratic djcnt u zc f uw
to.gang tot rret rnuse!n te beko
sls€n bjaanlomstl. U kurt u resi
strcrcn v a het reglstrai efomuLi-ar

op www.poLarEymp.s un nL

Vening Meine5z-prijj
2004
HeLaas , jn er d i jaar blnnen de

deadllne helemaaLgeen kand daten

aangedragen voor de vening

^4e 
n-"szprijs. Daarom s. in samen

spraak m€t !e .rganieator van hel
NAc.ongfes, A an Steeibruggen,
ei de vaorzitter van de ven ng

[1e nerprijsjury, Proiessor dr.

s.huiLne, besoten on de ut
r.iking van de Venlng Meineszprijs

op te 5.horten naar hei voLgende

NederLands Aardwetenr.happe jk

l(.l|til'l\fi \!it,,l l \'t.!lW ht,:) l: N

DlaLezlng door lohn W.l!1. lagt over de nleuwe [losa5aur dr n het
NFlMrrl, Bdr. Dnarna de nogeLijkheid om Bar re bezlclrt gen.

Vcrlrel met auto's naar dc lloe!. N.kum, wlingarrde bii /traat
tricht Ter plaatse wordl eef lezlng gegev€f door Edrvard van Ries

sen over c€oLosie en Wijnbouw lr Eufopa.

Vertrek naar Reslaurant n GeuLhen voor rlner met Lo€le wjn.

P€nn ngm€ester (NG/VlG te Lltrecht,

aan lret 5e.retariaat van lret kNG/UG,

U kuit zich !oor deeLnane aaine
den door het nvulLen van bllgaanrl
aanmeLdformuLieri dlt €n !oor 1t
aprlLtoegestuurd !rorden aan het
5eoetar aal kN6t46, t.a.v. CaroLiire

Stamlrui5, p/a TNo N TG, Postbu5
3oo15. t5oB TA Lllre.lrt. E ma Ll

..stanhuir@n ts.tno.nl.

Fet lotaaL !e6chu digde bedng
dient tegeLij (eft j.l .!ergemaakt te

worden op Postbnn< nr.4o517,
t.n.v. Penn ngmeester (NGMG tc
lltreclrt. ofder vermelding van

Dlt foimu ertoezerrlen
Pastb!5 8oo15,l5oa TA

$"

ttt, k,lX\,| T.l;lh fl ,l.il, h til ll'1, $' :ut u r 
1

1o.lo Aankom5l Natuurhistorls.h Mu5eum [4aastr.ht, reg]stratle
11.o. ALsemene Leden Ve.saderns. PartneB [unn€n een kj[je nemen in

het Museun en onLggeile tuii

(osten voor dere bu tendag bedragen € 1t voor Leden cn hun partner cn
€ /,50 voor student eder ercLusief diner.

Aan meldingsform ulier

nprlL 2oo4 te Dlaastricht

(ont a Leei / net pa ner naar rle buitendag 2oo4

pn nepmt npt ..... perro(o)n(pnl dee a3n her d ne

Bu lendas 2oo4. Eisen vetuoea / openbaar !etuoer

'M.geLjkhe d tot ve oer aantaLoverige deelnem€E naar hoeve en/ol

kngmg I arw I ktfg lnieuwsbrief maart 2oo4 l11



PGK: Hanneke VeMeij (IN0 NITGJ

wilLgive a lecture wlth the ttLe
"FLuid Flow A4odelling the Broad

Voorjaarssymposjum Nedenandre
(ring Aafdse MateriaLen, Naturalls
in Leiden. nlo: tgnyLand@xs4alL.nL

Zie pagina 10 van deze nieuwsbrl€i

Arcad s EuroconsuLt organiseert
het 9de NationaLe lClD symposium.
lnfo: teL. o261577j66. E mail:
i.a.riss€euw@arcadis.nL

ParadlsoL€zing, Paradiso, Wet€ring
schant 6. Amsterdam /, de,
Begihhe Dogetuadvon deoarde
door Proi H.N-A. Priem.

ndustrial Minerals nternationaL
consress in BarceLona, spanje.
nro: http,//www.indmin.com

S- 6 ap|il2004 (nietue datM)
F€t z€vende Nedeninds Aard

wetenschappeLijk Congres V ,

Koningshof V€Ldhoven. Info:

zie pagina u van deze nleuwsbriel

A.tis Lezing: Leven in het heeLaL.

WeLke.hemische processen

hebben een rol sespeeld bij het
ontstaan, de evolutie, de ve6prei
ding en het lot van h€t Leven?

Doo. prof.dr. PascaLe Ehr€nfreund,
bijzofder hoogleraar in de astro
bioLosie aan de KU Nljmegen.

A nationaLsymposium on the
plrilosophy of earth scl€nc€s in

Utreclrt. For intormation and
resistration www.geos.uu.nL/fu/
philosophy/. Please lnform .oLle-
gues who nisht be interested.

Lezing Anis Planeiarium, 2o.oo uur,

€ /,50. Een wereld voLstofdoor
drs. Ernst Burke, Fa.uLteit Aarde.
en Lev€nswetens.happen, VU. Zie
www.afts.nl voor meer info.matie,

Buitendag en Algemene Ledenver
gadering KNGLrlc in Maastricht.
Nadere lnformatie €n aanmeLdlng,
zle pagina r van deze Nieuwsbrief.

6t EurEnceo 2oo4. European

R€gionaL AEG Conf€rence, Lidge
(Belgiuml. Topic: Prof€sslonal Prac

tic€s and Engineering Geotogical

M€thods in European Infrstructure
Projects. www.eurengeo2oo4.org

PoLar syhposium, TeyLe6 rM!seum,

faanem. Zle ook pasina 11van

Mosa5aur meeling. Natuurhistorisch
A4us€um Nlaa5tricht, De Bosquet.
plein 6, 62nKl ,\ aastri.lrt, ]!leer
iniormatie op www.nhmnaastri.ht.n|/

Arlis lezingr Nieuws uit de kosmos.
Fet aLLerlaatste ast.onomische
n €uws, heel van de kosmische
naaLd, door Govert 5.hiling.

Artis Lezing: Venus in d€ ov€rgang.
0p e juni beweest onze buurpLa-
neet Venus, vanaf de aarde gezien,

aLs een kL€lnzwart stipje langzaam
voor de zon Langs. n het Artis Pia

netarium kan dit zeLdzame ver
schijnseL (voor h€t Laatst gezien in

1882) gezien worden. www.anis.nl

GeolMod2o04 From Mountains to
Sedimentary Basins; ModeLLifg and

ir.I. Tilna

1731 EJ De BlLt

Testing GeoLogicaL Processes. To be
hetd in Emmetten (Lake Lucerne),
Switzerland. l,lain ToFi.s: 5urface
Processes! 0rogenesis; Sedimef
tary Basins; Fractures, Faults and

Fluid Flow; GeoLogical Predlcuons!
&feurods and Tecfrniques.

http://ww.oss.trle5te.it/CeolMod/

Geologische Excu6ie naar het
cantabrisch G€bergte. nfo: Il.A.
Rei;e6, tja.el jers@h€tnet.nL

Proi Robe D. Hatcher lr organi
s€ert voor nternarlonal Basement

T€ctonics Asso.iation een Svmpo
sium met Trans Appalachians
ftustalTrans€ct excursie ln Oak

Zle http://seoweb.gg.!tk.edu/
ibtao4cf ust/meetins.htmL

InternationaL PalynoLoglcaL

Congress, Granada, spain. F rst
cncuLarand pre{egistration: El.lR0-
CoNGRESs, Avda. Constitucion 18

bq.4 Bajo, E r3or Ganada.
Fax oo 34 932o94oo, e mail
eurocongr€s@eurocongres.es,

20-28 auEustus 2001
l2nd Inte;aionaL Geoloskal

http://www.32lsc.org/home.htm

21-24 auEwlus 2004
32nd InternationaL GeologicaL

Congress 5ymposiun, Florence,
ItaLy. CalLfor Abst.acts 5ee:

http://www.l2igc.ors/home.htm

30 auaustus - 3 septmbet 2004
Deuqua A4€eting 2oo4- From

50urce to Delra, Nijmegen, The
Nethedands. Info: www,d€uqua.de

27-29 seprcmber 20u4
Amstefdam RA, nternationaL
conf€r€nce on Climaie Change: a

chaLlenge or a thr€at lor wat€r
managementl 5ubmission ot
abstracts of papers untill 1 february
2oo4. Conl€ren.e Fee 475 Euro.

nfo Conference Secretariat. Buer

weg 91, 1361CH Bergen,

fax: o2o 4602475, email:

laarLijkse symFosi!m Vening
Meinesz 0nderoekschooL voor
Geodynam .a n Utrecht.

Adreswiiziging

Van Blankenburgstraat 20

Universiteit Utrccht
Aor.luetenschaPfen

L.P.A, van Geryen (25+o,
V.M.l. Heesakk€rs (26 oro4)
E.M.f. Leenaarts (26 01 04)

2615 KD Dei Foorn {zHJ

i M.t h lssen (2rr'o!o4l
D.F. Wigse6 de Vres (26 0104)

Vdi€ Univc$iteit Amsterdam


