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Het oude lijkenhuisje van staatsmijn Withelmina
als monument voor verongelukte mijnwerkers

E In Landgraaf, Zuid.Unburg staat de
9 Gedachteniskapel van de MiinweF
: kers. Het monument bestaat nu
5 anderhalf iaar. Meer dan 1450 namen

ziin gegraveerd In de muren, Buiten
staan de namen van de mlinwetkers
die onder de grond zlin omgekomen.
Binnen zijn de namen van de mannen
die bovengronds zlin verongetukt.
Sint Barbara, de begchermheilige van
alle de miinwerkers, waakt over de
ka9el.

Dcrig jxNr nx h0t clndc !!n dc slccn-
koLcnsinniDg in Ncderhhd, nr!dLr de
nnrnb,'us !ri{ sreeds deeluir \!r hel
drgeliiks le\en ur l-inrbug. Her sLii
g.nd. mirrNircr (cr \rrdi Dicr lrcc
q.po!+nl sl\(lr nr!\kcuri.s jn dc
grrcD ecbo!drn. l)c schrchcn \.n
st!.rsnrtn I'lcrns, rlc jongsre kolenmijr
en n.oir in tr{l!crir scn(nnen. \rofdcn
n,)g Jcljniri.l \dl.ren. In de buurt \ rn
de .niif dr \\',rrr DNereD eeu$enoud.
s.h.i.ht.r. di,r ccr.ir kunnen oflere
f.n, e.inccd si,(i.!. Illcmaal prak
ib.h. z.k.n ,\l.rrr !rijrrcl icdcf gczin
hi,i lrLl.^ or 

^,ncn 
die in Je miincn

\crklcn. Fn i.Jcr.!n liendr dc rngsr
\.,)f c.n ong.luk dief (inlLer dc g$nd

Kohlengraberei
Si.cnlool {udr rl ccuq cn gclrorD.D
!iI dc bodcm !t1n Zui$Linbug. Dc
rudstc !.nncl(lins !!n ccD DrijD srdDn
uir I I I len srrrl h deAnnlles R,,den
\es \!r de D,rnilten \rn Rrildu.. T.en
srtulen de k(,ld) Do{.fre(.hetL !a.r
2. drgro.lr)det) {.ligl,ous .i lohlengrii
b.r.,.r L.Irr \crl.D DrirnsaoscD g.era

rcn iD dc NrndcD lrn hcr Jal \!n de
icr Jc Ni!D \rollenhc.sbJUl. Die

l,!en n.! b,\en h.r ni\(xu \.n de ririer.
bet sroiit$iter lefc e ge.n gera!. op.
()D.! gr.r.r. di!t(. rc sum.n. dus
Dr.r c.! ..fri.xl.l \ch..hr.n ihorizon
t.lcl e.ng.tr i!chr!h(i.tb.nl. nNcsi hcr
gtun.l\rr.f seggcf,rnti $,rd.. .\t,r
Hor!u\ch r.rr...n $rt.rrd nr Je
\inm, \e.b(ind dl|l n)er ccn fennliig
butensLehel, tt! l)rc zo her w.rer rn de
nirren e! rorqd. loor llcr b.gn un d€
'.chi. lntnbou{ jn dc srrccL.
!oof dc jnlciulrt !0r) dc DriJDNci ran

-\!Folcon if l8l1), kfn i.(lcrc llnJ-
c'gcnur u'r dc bL .n hrLrn NI hii
rilLi€. Prr n! I Hll) rielcr de s.hrrren
der lrrde. die ge\({nrfl) \\erder u1r'les
rnlres il. kol.!)rrijIcnr rlrc raD d.
sl]ar. D. kl.mr mijnrjcs \'.ron.ed.n zjch

nr dc DoDr.Diale, .lic itr ls.lo- na llc
afsch.iding \Nn \lc 
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N((lrrhn-

den, e.n d.'Eun !r.rkrr Yan!f liioil
beson nr \ederhnJ d< nr{lerie \rtcn
koleDlylnnnrg. Her hegilllin her etrrde
tras op 11 d.c.!rt,.! Lol)i ri.r d. t..
sp.iak ran rocnmNllg 
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Donischc Zakcr Joop ,l.n Ur1. ln 197.1
sloor de hdrrc ltulcDfljjn. Nldc,lxnd
gnrg oycr,)r N! gds uir Slr.htc.cn.

Laatste
vr.l,uiscr!'. \'ckzrim bij h.r Sr.arsro.
z'chi op d. \l'r'r.D (Sodr\l). is scocraris
raD dc Srichrine Cjcdnchr.niskxr.cl ran
dc llijnserkcrs. HijhNJi ll5l nrnrcn
un \crongelultle nriin\!rkd\ uir tle
drrhie\en r.hrc.hi!lJ Dc lijsr \ordr
nog lanser,,lrnkr hij. Uir dr pern\te
rdor de s!'nrsnr..u$ nrocr.D reel
oD.qch'kkcD.qctr.trrd,rjn. dic hi j nos

"Her oudsre ong.luk (trr f..$crld is.
gcbeu e in lsa: i! ,1. D,inirnill.
D!a. rijn ie. \hchr,'ller\ SerrlLrn. \ld,
er is ln 18jl eer lnrL rtrrg€luk ge{eesL
ni hei \Vonn s$icd. $:r:rfbij r\\aill ol
dcriicn rncns.n ziii onrgckomcD 1Ici
wdcn lronw.n cD kind!rcr dic bolcnop
ccn oude nrijnschrchr kfien !rr hcr
roeken $d.cn De rliliehrjng bcgafher
en re rijn er trr gcfiller). Ir lq; I \r\ heL
la!6re dodelijke .!rsc\ il in ..D Neder



De grote ongelukken

1946 8 doden

19! 4 doden
1t19 4 doden

l92a 1l dod€n
1947 1l dodei

ry24 4 doden
1958 / doden

19oa 7 doden
1940 5 oooen

1852 4 doden

E@
laidse lrin. Hei was een man
raD bijna !lj1tig, die llak loor
z'in pcnshcn zai. Zc warcn in
dc DrijDgangcn bczig om pcrs
lu.htleiclnrgen re slopen. Dic
zljn nut beneden geuller en

Her idee loor een gedenkteken
als cub.iooD aaD de 

'nljnwerkcrs dic u Ncdcrlandsc miincn
rij,r omgekoDcD. kwln lan
Mrrlin He.befgs, zclf o!d-
mijn$,erker. Hlj ller irreD mer
her idee rond en v.nd in het
oud. hjkenhulsje !an sia!is
mijrl Wilhclnlna in Lendgraaf
dc 

'dcalc 
plck om zjJn oronu

mcDr ic rcaiisercn. Dc gcmccn-
te grng lkkoord cD hct h!isjc,
daL omgebo!{d $ds tur ll lne

1b.maro.huis, we.d gerest.u-
reerd. In de krpel nrllt nu cc.
beeld van Sint Blrbaf! daL ge

maakt is door oud miirwerker
SjcfDrlNncn. Op hcr huisi€
sudr seer hct oudc Nccdijzc
.en kruis dlr oo.spfontciijL< hct

Strobalen
Vccl oneclukk.! in rnlrnen
.,nn n ^ ,[ or i.- rr.r h i.
dc.c /{rfc ind!strice!. Br ziJI
n!chnrislcD in ilc Dijnglngcn
olereden d.or hun eigen
reln, ioen ze dL de tii.lend.
locomoiief sptungen om snel
cvcn ccn tvisscl oler re halen
Andcrcn faakicn bckncld ah ze
tc ler uil dc cabirc lingcn.

ln 1946 was er ln Siaatsn jn WiLheLm na een n jngasexphs €. [1ijn
vader had daar toezi.hi gehad. Fij wefkte efgens andeB toen de

ontpLofling eebeurde, maar ze hebben hem gevnagd om de Li.hafre.
te identificeien. H i lrad mel z€ gewer(t. fij kende ze aLLenaaL. k vJeet
nos soed dat miin vader daar lreellangvan onder de lndru( G
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(hoonvader was een neryeuze man. Daa. ben tk eens mee aan
de praat g€raaki en toen vertelde hij iets wat hij nog nooit aan iemand
had gezegd. Hii was een iongen van z€stien en werkle nog maar pas

bij de nijn loen hij een kes naar de werkplaats noesl. Ioen hit vtak
bij de werkplaats liep, was e/ een ontploifing. De deuf vloog hem Eke-
llngs Lanss zijn hoord. Hij is toch naar binnen s€gaaf en daar zag hij
,lln collega! ligsen. Een was op slag dood, een was btind geworden.
Dat was vreseLijk. ElgenLijk c hlj ook €en sLachtoffe,- Het nonumenr ie

er ook voor hem (Wiel[4iser€).

begrafenis. \rlaaien die ook de
mijndire.reu.en dan weei

Bijna r50o dodcn. Dar bcrc-
kcnr dar er gcmiddcld t{ee
dodclijk ongevallen hebben
pl!l1tsse!onden Fer n]iljoen un
selvonnen sreenkool. Dai f
meer dan gedechr wcrd.
Misere saat n icdcr g$€1rc!
dcr om zijn lijsr zo complccr
mogclijklc makcn. Hij is bezig
om cen boekje samen tc stellen
wuarin alle slachn)lfers srarn,

eL foto en de feilen van her

ongclul. Dar lcrer noe flink
lvat ondcrzock cn schriitucrk.
Ean vrn dc oamcn zul in icde.
gclaldie r.an Jan Ad,m Llisert
zijn, een broe. \.rn Iliseris
gr0otvaderj die in d€ mijn
gestonen is. Hoe dat gcbeuld

Typisch g€laren voor d. lnij-
ncn warcn dc miJngascxpkxics,
otcrrronnngcn cn Dsrortrng
!a! bcr dok 8ls cr bijloortreeld
ccn concrcfie 70 goot als cen
/tr\.cr{kei narr beneden krvam.
''In de beginjaren rvaren de
sla.htoflin vooral werkeis di€
in dc schacht \,iclcn," rcriclr
Mis.ri "OficnaDd dic gc-
laakr wc door gereedschlp
dat naar bcnedcn del- Als je de
lift uitstupte en iemand sas
Lergelen her mangar re slujren,
dan glns je. Zeke! in de beein-

'aren 

ilas dc verlichiine de
slcchr. tsovcDgrcDds l<wrmcn
ncnscr om omdat ze-aan de
stroom blcvcn hangen'. van
e.n ladder lielen ofbekneld

\edeiland heeti in vergelii-
klng ne! de buurlanden ge.n
exrrc.m grorc ongclukl<cn
eckcnd, zouls dc mijnraDp in
licr Bclgischc trlurcineue in
l9t6 rvaar 262 doden fielen.
In Iimburg $erd her een ramp
genoemd ah er meerdere
doden r€ beireuren vielen. Dc
ilree groorsrc oDgcluktcn gc-
beurdcD in dc llcrdrik ncr
bcidc kcrcn derticn dodcn.
Borcngronds \frs de kerel-
.xplosic bij de l-rum het
ehsrigsre ongeluk mer z.ven

De Ladra en d€ Julia liepcn,
rnci dc lrcldbissbfcuk zo dicht-
bij, dc erootstc risico\ op
Narcroverhst. Miscr€: "In de
IjuE 

's 
een keer een drijf-

zatrddoorbraak gcwccstmer
\\'atcr \!aar vccl zlnd in znl, Ah
dlt de ponrpen zo! hebben
bcreikt, daD wrren die unge
lallen en $as de 

'nitn 
onder

selopen. Een lan de mijDEer
Iers, een oudlandarbcidcr,
k$'am op hct idcc or! ccn srro-
dan re bo!wcn, zodlt her z,rnd
tteefsreken en niet in de
poftpen k$!m. D!r is geluki."

Vlaaien
De meesle rcacrics op dc opcn,
ing lan dc gcdachrcniskapel
rvarcn hccl posiricf. veel be-
zoeLe$ zijl ontroed als ,e de
raanr van hun omSekomen
mrn ofrade! op de gedenk
muur zien. I.tiserd heefr zelli
eeD teleibonrjc uir halit g.kr.-
8cn ofd. naam van cc! ov.rlc-
dcn vrjcnd ook op dc lijsr
stoDd. lvleDscn lirden het
bellngdjk dat de2e doden heF
d,cb1s'orden. Mair hii heefi
ook boze re!€ries gehad.
"I!it hebben naru'rrlijk spoD
sorb.ie\€n ecstuurd naar ec-
mccnrcs cn bcdrijvcD," verteh
Iij. 'Ecn var dic brieren was
terccht gekonlcn bii een me-
liouF die .]ls ions meisie haar
lder was k{'ijtge.aak door
eer mijnongeluk. Zij $as boos.
Zii lond dat dc dirccrcurcn cn
gencenrcs maaf gcld niocsrcD
gcvcn voor hct monument. Zij
kon zich nos h$inncren hoe u e

'ner 
cen tante de boe.derijen

rangr moesr om meer re lragen
om llraien Ie bakken rcor de

80il{$[5pnIKil!G

De G€ologische Geschledenis van
Betgi6, FotogGfi s<he lmprcssies
door ]}lanlel Sintubtn,
uttgeverij Acco, I.euven
lsBN 9A 3l'],5529 2,(:D ro"r,
€ .l1,aa

0e onde€rond van Belgie draagt
de sporcn van een 600 niljoen jaa,
lange en bewosen geologische

Seschiedenis. 6cl!lgen van b€lans
rjkc geologlsche gebeurten ssen in
Europa vlnden we dan ook terus in
rorspaft len. sroeves, wegln5nlidin
gen,..., in zoweLVlaanderen als
Wallonid- In de diepe valleien van
Enbanl en de Ardenncn komen de
€slanten boven van indrlks/ek
kendc bergketens d e Europa meer
dan'loo milroen jaar gehden heb
ben gedomineerd. Zande. en kLeen
in VLaanderen zijn de sULLe getuigen

van lercldwijde ze€spiegelsti,gin
gen en dalingen, klima.tsvaiaties,
etc, Landschappen dragen de gevol-
gen van de ijstiiden en de Liti€k€ns
vdn rccente aardbevingscatasrrofen.
0p deze CD rom kan deze fe s

doorhe€f de seolog sche tijd
hedeleefd worden. Aan de hand
van foto s en figuren - met begelei-
dende teksten - onldekl men dat
elke rotspartij, groevewand of
weginsnijding een verhaal t€ !erteL
en heeft. Bovendlen k igt men in
de fotoreeksen op deze CD rom
een rmpressie van de geologische

iikdom van de Eelgische onder
gond, door het illuslrcrcn van ral
van aardwetens.happelijke basis
begrippen Vie. thema s komen aan
bod: de PaLeozolsche ges.h edenis
van Brabant en de Ardennen; de
st.atigrafie van het Laal.[,lesozoil

cLrm en cenozoi.umr geiu gen van
kLimaatsveranderingcn in het Qua.
tairr en recente aardbevingscata

Deze CDjom is e€n ilLuslEtiefhulp
middeLin het kader van het le5sen
pakkel Aardrjkskunde voor Leraren

en LeerLng€n in het se!undair on.
d€eF, maa. ook voor stldcntcn
en telntercsscerden die de geologi

sche ges.hiedeni5 van Belgi€ op
hun PC wensen te onldekken.

De CDiom is te besteLLen

va het besteLformuLier op
http,//www.kulerv€r.ac.be/
geologieEVLG/CD gvb.html, en bij
Uiigeverii AccO. BrusseLsesftaar

151. looo Leuven (www.acro.bel.

[,lanueL Sint!bin is hooiddocent
aan de FacuLtelt Wetenschappen
van de K.U.Leuven. NoeLVanden.
b€rghe (K.U.Leuven), lef Vanden
berghe (Vrije Universiteil AmsreF
dam), Xris Vdnn€ste (Koninklijke

slerenwacht van Belgie) en de
Eeroepev€reniging Leuvense Geo

L08en hebben hun medewe|k ng

Eind 1943 ie Geleen bii vergisslng gebombade*d door de G€atti€er
den. Dat was heel erg. Er zijn bov€ngrcnds !j doden s€valLen. tk zat
in een schu Lkeld4 ond€r een car€. 

^4ijn 
man zat veile ln de mij. op

8oo meter diepte, maar d€ liften deden het riet mee., Alle frijnw€rkeB
moesten ioen via de laddeG van de s.ha.ht naar boven klimmen.
roei hi, lhuiskwam was hij nog zwaft. Dat was ik helemaal nier
s€wend, want zij ginse. altijd daar onder de douch€ en kwamen
keuris schoon weer thuis [WilLy Peluels.Bo(hma).

knsmg I alw I ktfe lateuwsbrier aprjl 2oo4 l3



Spannende
et riln spann€nde tild€n

tijden

"Ahora, nosoEos son Espan-
joles", verzeke! ik in slecht
Spaan6 een geschokte Spaan-
se colega-g€oloog. Eer seri€
van meedogenloze, lesoes-
tende bomaanslagen in trei-
nen te Maalrid heefl abrupt
een eind gemaakt aan het
gevoel dat Al-Qaeda ee! veF
van-mijn-bed-show is voor
her Alondand. De Europese
lidstaten voelen zich onveilig
etr haasten zich om auerlei
veiligheidsmaahegeler in te
voeren. Maar ieder voelt. het
is geen kwestie of er nos nieu-
we aaqslagen volgen, rtaai
wa& €n watrneer. Sotudigen
*ilren wiiken, sommisen
wilen erbovenop slaan: maar
heef. witken los wel zin ef,
wad moet je bovenop slaat
bij een onzichtbale vijand:
Eer andele vraas is ofwijotrs
eigediA wer hnner, eD
D6gen onthetsken aan het
hele gebeuren, gezien de
dtuecte lii* met aardolie- en
aedgaswinning. Enerziids
werden en woden in de
Arabische weleld hardvochti-
ge dictaturen, het wei !oog
voor het wel er wec var hu
oves€gend uit moslitu
b€staande bevotjng, in het
zadel sehouden met oliedol
lars en met militaire, econo-
mische e! diplo4atieke steun
uit het Westen. De worder
die daarbij seslagetr woden
zijn diep. Dat Dag blijken uit
het feit dat lisionaire tedo-
risten, zoals Osama bin
Ladenr juistuit de met olie-
doUars rijk geworden etite
voo.tkomen. Zii steleD zich
tea doel de huidige dacht-
hebbers te verdrijven en de
Aaabische wereld onder hun
lsl.m te verenigen. De eeste
stap is daaibij eer wis te drij-
ven tussen de huidige Arabi-
sche bewirde! en het Wester
plus Ruslald, om daana hun
heilstaat te v.stigel Ofde
moslihb.volking daar zoveel
beter van wordt is maar zeer
de vraag, zo mag bliiken uit
de omwentelingen in lran en

Anderzijds is de w€ste$€
wereld mom.nteel zo a{han-
kcliik van de aanvoer van
fossiele brandstofen uit de
Aaabische wereld, dat ze het

op korte temiin niet zonde!
km stellen. Ook al niet, om-
dat de vooraden eirdig ziin
en zich sotcndeels in het
OPEC gebied bevinden. Uit
s€lbegaepen eiAenbelang,
maar ook uit oprechte mede-
menseliikheid! lijkt er voo!
het Westen 6n voor de zitter-
de Arabische machthebbers
geetr andcre lveg open t. staan
ilan ovef te gam tot demo.ra-
tisering en te tomen tot de
oplossing vM het netelige
confl ict Isra€FPalestina. In
dat kader zou het de EU ook
sieren om eindeliik eels
serieus werk te maker van
dc toabeding van een demo-
cratisch Tutije in plaats
van angstig vast te houden
aan een Unie vatr niet-
islamitische landen.

Ook ziin het 5Dannend6 tiiden
voorSh6ll
Op 9 ianuari *erden de be-
wezen aardoli€- en aardgas-
reseaes me. bitm 4 milidd
vaten (20'lo van het totaal)
teruggebracht, De top gaf
geen toelichtiEg en de beurs
daalde met ?%. Er werden
beschuldigingen geuii dat de
reseaes waren'opgeblazen'
om ata.lmee eetr mooie
beuaskoers te creeref, met
biibehorende bonusse! voor
de bed.iifstop. Uitei'deliik
kostte de alTaire topDan Sir
Philip Watts de kop. Hij werd
d€ laan uitgestuurd en de
Nederlmder Jeioen van der
Vee.volsde hem op. Op 18

@art brak opnieuw orrust
uit aoe! de Noolse bewezen
sasresenes (Omen Lange-
veld) naar bdncd.n w€rden
bijg€steld met 470 miljoen
vaten. Een koersverlies lan
3 procent volgde en topmen-
sen zoals van der Vee!, Jacobs
en Oxbu.gh haastten zich om
de buitenwereld gerust te

De commissarissen, order
*ie oud-premier Kok, hadden
al een onderzoek lopef, nad
de gebeurtenissen laf, 9 ianu-
ali en stelden op 18 maait de
publicatie var het iaaFerslas
uit. She[ is ilruk do.nde od
zowel ziir bewezetr als totare
reserves te ond€rzoeten. Nu
zijn de bewezen reseres niet
alleef, maai een kwestie vatr
soed geologisch onderzoek en

dito exploratie ea erTloitatie
(dingen waar She[ i! uit-
blinkt), mad ook van de
reg€1s die uitmaken ofie iets
al-dan-niet tot de bewezer
resenes mag aekener. Dad-
bii ziin de resels die Shell
hanteert, weer ede.s da! aLe

van de Ameritaanse Securi-
iies and Exchange CoDmis-
sion (SEC). van dei veei
benadaukte dan ook dat de
totale reseres uiteindeliik
niet Lleiner worden. "the stuff
is notlost." De officie€lbewe-
zen reseqes ziin echter van
direct bclary voor de fsar-
ci6le bockhouding van een
beatriif. De SEC is al aan een
ondeu oeL begonnen en ook
Ameaikaese federale aankla-
sers ziin waarschijrliik al

Daar@ast zat de Shel-top
ook nog .ens aan beleggers
eoeten uideggen hoe het
komt dat voris jaar slechts
82%vd de in ploductie se-
b.achte resefles zijn veaatr-
sen, ip.v. de 98% ihe werd
veryachi Etr ilat op .er
mohent alat de vemogens-
beheerder Felir Zulaufen de
geoloog Colin Campbel
zeggen dat de nondiale olie-
p.oductie momenteel haar
top beleitt heefq als je de
productie van OPEc-landen
niet m.erekent. Als ie dat wel
doet zal volgens hen de ote-
productie over vijf jer pieken
(de American Geological
Sufley denkt dat dit pas lond
2040 gebeut). Zurauf denlt
dat vooi het einde van dit
decerDium olie 60 dold per
vat kost.In zo'n situatie zal
het moe iik ziin voo! Sheu
om nieuwe concessiegebieden
te vinden. Ze mi!*en dan ook
meer enmee! op gas, zoals
onlanss in Saoedi-ArabiE,
haar ook dat gaat niet ge-
daLtetik... Kortom: span-
ftnde tijden voo! She[. Ook
voor Nederland trouwensJ
want hetbedriifis met haar
hoof.lkontoor gevestigd i!
Den Haag, qua omzet d€

erootst€ particuliere ondene-
ming van ons latrd en lomt
de basis vooariiwel de hele
Nederlandse petrochemische

Toch is het det aleer hom-
mer en kwel. Veryacht mag
worde! ilat Shell bitu.nlort

zi,u huis op orde heeii, teryijl
andere oliebaatschappijen
wellicht nog tegen vergetiih-
bare problemen aatr kllmen
gaan lopen. Ooft heeft SheI
zich, meer dan andere olie-
gigadterj ia de afgelop€I
decennia sterk gemaakt voor
verantwoord ondetuehen,
wadbii gestreefd werd naar
duurzaaDneid. Binnen het
eigen bedrijfis zii erin ge-
slaagd oE de Kyoto-doelstel-
linger te haleni Fede ilgege-
ver door de kost.nbep.rking.
Verder bereidt het bedriif zich
voor op een toetomst,wadin
olie- en gaswimi4 miader
belanerijk worden, door
middel van een intensieve
zoekocht naar commercieel
exptoitab€I. alternatiev. ener-
gicbrofr€n, zoals wind- en
zonne-energie. T€vens is er
zoleel aandacht voor het
milieu, dat zelfs natuurolgmi-
saties onderkennen dat het
"seer doekie voor het bloeden
m.er genoemd kan word€n'r.
Het zou SheI in de to€tomst
wel eens kumen behoeden
voor rechtzaken! mocht het
ooit komen tot sigaretten-
industrieachtige claims voo.
de olie-industriee!. Nu hoor it
u al deden: r'Tja) maar daar
zijn de belesge* niet v.n
onder de in.buk. Die kiiken
all€en nad het resultaat van
het moment en voelen zich
niet verotwoordeliit voor de
manier waarop een bedrijf
wordt gevoerdJ ooL al ziin zii
de-facto d. eigcnaar. Kijk
maar naar de afshalEng dle ze
Vd der Veer hebben segeven
voor zijn duurzaad beleid, "
Dat kan zo ziin, maar is een
deqelijke maatschappii-
onuiendelijke houding nos
w€lvd deze iijd? \ryat doti-
veert bijvoo.beeld de kl.nten,
naast een goede pdislkwaliteit
verhouding? Gewoon een
sezond plekie onder de zon!
denL ik. Dusr bliiver doerJ

En verder:lin h€t spannerde
tliden voor de waddenverenising
Eerst stelde Club vm Rome-
lid Wouter van Dierer dat het
ecosysteem van de Wadden-
zee er op achteruit ging door-
dat de overheid te weinig oog
had voor de (cumulatieve)
effe.ten van haar beleid en
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beheer, Daana is, op in6tisa-
tic van de ministe$ vd
\aROM, LNV en EZ, de
Advieseloep Waddenzee o.l.v.
de PvdA-er Wim Meiier zich
in deze materie gaa! verdie-
pen, waa.bii sekeke! is naar
milieuontwikkeling en divers
menseliik gebtuik! waaronder
g.swiming. De afgelopen
maanden ziin dar ook bijzon-
der intensief geweest voor mii
en vele ande.e deskundisen!
omilat allerlei 6takeholders
(voor- en tesenstddc$) otrs
beroegen nad de laatste
k€mis op dit gebied. Het is
lastige materie voor leken en
e! viel dus ook veel uit te

Op het modent dat ik dit
schrijfis het rapport nog niet
verschener en heb ik het ooL
nog niet gezien. Wel ziin el a1

stukken uitgelekt in de Dedia,
die ik hieaotrder ta crstel
aanhaal, zonder overigers te
weten ofze op de letter nauw-
k€udg Hoppetr. Ddandl zor
blijke" .lat de aanbeElinaen
tan de Ahieseroep Wadden-
,ee zeef teneikend ,ijn.
Zo zotu rijfl eea.bis.eftt om
d. Wdd.lenzee tijn eieen
besteu$laag te gaen, zo@el
o1 @etEeoend als of littoe-
rer.l ni.eau: een bestua6-
matis zeer inenjPende @ran-
.Ieins. Kem.dn het odxies
tou tijft ddt elhe ecohotuische
octititeit op de Wd.ldentee
tuoet uor.len beoor.leeld oP
.le eeoolser die de.e oolsere
de @etenschat heeJt, e" dat
rue effecten &ortdurend
tuoeten dorden gemeten, OP

eaond o atu uetds. ha2Fe lij he
itui.hten zd<Ien Meijet .tm
e;s ale hohkeloisseij een
.fo$e beperhihs @;Uen oplee-
eet en andeEijd.r nieu@e
s6@;nai"e aanaf de rand
&n het Wa.lde,eebied ui en
toestaan, VolgeB .Ie krantd-
bedchteh zou de opbr.ncst
.an.le 10 tuiljdt.l h@b Eos
ro'n 10 niljord euro bed.ro-
een. De otbrenestet uit ile
@inniis oan .lit eas zouden
.leets moeten uor.len besteed
aan natuurherstel in en om
.le Waddenzee. Nadr .eduidl
is ministet Zaltu na die
t4 e eB tri b b e len a hhoof d
eeEoak met eet bedfag oan
700-800 miljoen euro. Dit is
.o oeel dat .laanee de ecoto-

sische @aarde Mn het
Woddencebied fors zou Ltun-
nen 40/.Id.ets telht. Ean
ton .1. tuocelijhheden is
b ijo oor b ee l.l het o e6 ne ld
ont,oldevea oan baiten de
Deltq.lij h sele sen zomeryol-
ders tat Fryslan Buitendijhs,
uaavdo@ eeft k@elde ree bied
.dn meet dah 40 tierhonte
hilom.tet zou uor.left toeee-
.oeed aafl het Waddeneebied.
Mede ;n het licht .ldatu.n
heefl d;ve.teur Tamelins &n
de Wadden@renisine aafl ee-
hordisd opnieuu naor de

.feiten te ui eh kijhetu en
edentuee I te hefo..tueed,
Dat is {mfhankeli,k van de
uiteindelijke beslissing- eea
dapper 6tardpunt. Dapp6r,
ohalat d doed voor nodig is
om je stmdpunt te herover-
wegen, vooral als je bedenlt
dat de Waddenvereniging
hierbi, ook het eros vm de
aadere 4atuurorganisaties u
Nedellard (met iD totaal zo'r
I milioen ledcn) v€rtegen-
woordigt. Dat dit inderd.ad
moeiliit is blirkt uit latere
krantenbe.ichten aadfl t
dire.teb Reoier Mn .Ie Wa.l-
denoerenie;ne eas tetue-
fleemt efl stelt .lat fleget ttro-
ni n e n te mi I i e u or e ani s a ti e s
eenhont hebben eenmd
tegen gasu;rtning onder .le
Wdd.ldtee eft ddt, zoldne
niet is ddneetoon l dat eds
schddeloos eeuonnen han
@ordei, zij teeewtaf,de$
.ar easuintift e btijo en:'

5pannende tlid€tl ook voor
KIIGM6
Titd€ns de volgende ALV in
Maashicht op 24 april a.s.
wiler wii met u bespreken
hoe KNGMG ve.der saat. Wat
kut u bii dit ares doen? Ga
op vatdtio naar Spmie! tanl
bii Sh€ , wordt lid vd de
Waddenvereniging en kod
vooral naar de Alsemene
Ledenvergadering. En als u
sog wat wilt doen voor uw
med@eqs: 6tort op rekening
744? vatr het Rod6 Knis te
D.n Haag voor hdp bii de

'ddbevingsrdp 
in Marok-

ko. (Brotrnen: RadioJ TY,
Dagblad van het Noorden,
NRC, Fir, Dasblad, Teleglaaf

ftrlfffx la i \l1r

Furieplannen Genomi<s
en Aard- €n Levens-

(Ut NvA OnJa zathsb.i.hr.n

Fei NationaaL Regleorgaan 6eno
mics cn hct NWo gcb cd Aard.en
Leven5w€te rs.rrnPpen be5t!deren
,le kom€nde maander de maseLjk
heden v.or een fusie. Aanleid ng

voor oe verKe.n ng vormen oe

stormacht ge ontwikkellngen ln de

aaro en Levenswerens.fappen en

de toenenrende raakvLakken t!ssen

De moseLiiI nieuw te vormen orsa
nsate heeft b.ede anbtiet. DoeL

ls het aanjagei vai de totale
kenn s en innovaleketen n de

aard en Levenswetenschappen. Zo

wiLde organisatie de k€nn s ntra.
stru.tuui vernieurven 00k wi ze

het onderr€m nss lmaar vo.r star
1€B aantrekIeLijIer maken. Daar

iaasL iiL,je evenruele iu5 eorgani
sat e het naatschappeLij( debat
organ seren op de Ietrern€n geno

mls en d-p nard.en elens$eten

R2alvlaLlen en looaderen
Tuesen het NWo geb ed Aard ei
Leveiswetenschappen (ALW) en het
Nationaal Reg eorgaan Genomi.s
onlstaan 3te€d3 n€er rna<!lakken.
Zo moet het regieorgarn fr het u t.
Tetten van grootsdraLge zwnarte
pun15ub5 dies ru z.rs€n dat sestar
te initatieven op de lanse tern ji
Levensvatbaar blliven. Daar n heeit
ALW veeLetoarlng. ALW op zljn

beurt Legt 5teed3 m€er nadru< op

ziin rol n dc totrL. kenn s. en inno-

vatlcketer. Daarin s hel rege
orgaan 5u..esvol. /vlet een fusie

iN'iAs

Deadline INTAS <al15 2OO4
NTAS, an ndependent Lnterna

tionaL Asso.lat on torm€d by the
European Community, promotes

the cooperatlon with s. entlsts
from the New ndependenl Stales
(N S) of the forfrer Sovet Lln on. t
addresser spe.l. r.ieit ll. and

nterdis.lpllnary subjects or encou

rages lnternational .ooperatlon
with in.lustriaL oi nationa pariners
(.oLLaboratlve .als with A rbus

5.A.S., (aza[helan and Uzbek

stan). t a ne specfi. at e.lentists
from N S .ountries weakl\' repfe
sented in the lniernat onaL researh

an1. peren lret reg eorgaan en ALW

op de dynamit.h€ on(wikkeLnsen in

De p lLe6 vai de adlvte tei vai de

n euw te !ormen, geintegreerde

organlsatie zulen net as biibelne
hu dige deeLorganisatlcs gevormd

worden d.or Netens.hapPe l[e
exceLlentie, maattrhappeL jk en

e.onomisch gebtuik lan de oider
zoeksresuLtaten en maats.happe
Lil(e veran<ering van hei onderzoe(

Eird maarr 2oo4 start het proje(
Verkenning lnte8rat e ALW €n

Genon.r. Voor 1oktober kont
een gezamenljk projedteam net
een voorsreLaan ner aLgemeen

b€stuur van NWo. Tu3sen 1okto.
ber en i januarlhoort hei aLge.

meen best!ur van NWO het

sebiedsb€sruu. van ALw en d€

Raad vai Toezlcht vai het regleor
gaan. 0o ( overLegt het aLgeneen

Denuur oan een elenrueeLVoorge
nomen besLuit tot integratie aan .le
medezcggcnschap !an NWo. U t.F
Lijk r lanuarl 2oo5 besLuit het alge
nreer bestu!r van N\dO.f ALW en

lret regieorgaan integrercn en

weLke organlsator sche en perso

neLe .onseq!enties dat heeft.

Nadere lnrormatle bli Peter FoLstrr
(proie.tLe der en dlre.leur Nat o

teL: o7o 144o676r e ma l:
fo!star@genomlcs.nL, oi Frais
[1a eis lpLaatsveruangend pro]ect

Le der en !raarnenend d re.teur
Nwo.gebied Aard. en Levensweten

scrrappefl, teL: o7o l44o/8r.
€ ma L, marten5@rwo.nl

progranmes: Armenla, Azerbaiian,
Georgia, Kazakhstan, (yrgyzstan,

[,loLdova, Iaj]klstan, Turkmcnlstan

Tlre deadlne for rh€ .alls is

september t,2oo4. Ai ovetuiew of
the dliiereit proje.ts, ieLLowship5

and gnnts can be found on

www.lntas.be, se.tion Fun.ling
0pportunities'. Questionsl
nfopa.k@ nra5.be. 6enera
nfomat on: ntae@ nlat.be.
rar: +t2 2 549 0156, or
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Over vogels, lekke banden en kapotte schelpen

Gerhard Cad6e: marien bioloog bij het NIOZ

:'.il*':!18 --(lndac giDg jn lr)i; geologie sndcrcn !!n
d! Rijksunnersiteir t-eiden. llij ni,ijicldt
lang t1^sen biol.gi€ cn gcologie. Vdn jongs
afaln $!s hlj grintcfcsccrd nr de nlrrur.
Hij lcerde als kind loscls kelner, blgser
de d(xr beken en zocht fossielen. Her
scrl pileonlolog'.. N, ,jn pronoric iD
Le en. naar schNdc ldn s.helper tijdcns
hun lclcn cn na hun d{rod, sollicitccrde hlj
bij hot NIOZ. Dlar hxddcn zc gccn !!le
ortctoog nodig, Ilrmr \Lcl icnanJ ro(,r
!toplrnkon. Dar lcck hcm Ncl \ !r:
onLlezoel in ze. rncr de schcl]ren dichrbji.

Watrus
op l cxcl kochren Cldee en zijn uour
een ccu\rcnoude herderij. Dc stoh. nrer
dubbclric.k,nr, ir 

'ios 
oudcr dan her

roorhuis ddr dareerr uir dc nrcede helli
lan (le negeniiendo ccuil. Er is in de loop
lnr de jaren vecl arn ge.estru.ee . Dar
\rs (ioh brftcrc noo(lzuk, wanr lijdcns
een ran dc cc6lc stormen die hct cchr-
pnnr op tcxcl nreenr.akte, is dc houren
topgcvel er aige$artrl. H.taas bl.!cn
archcologir.he yondsrcn. dic rij(lers de
v.rbo!Ningen re\'oorschijD Lrvaffen,
bcpcrkt ror lwec oudc pcrroleu irellcn.
Tcrel is een id.alc rrck roorbiol.gcD - of
brjn!-biologcn zo.ls plleonrologen - 

'ncr.en !oorlicfdc roor srrlnd en schclp.n.
(l.rdtc jui: "dar doer iedere rcchrsuurde
'lcx0har". Hij .olrlrol.crt loof dc srlnd
$0rksroer $n he! NNNV (Konnrkliike
Ncderlrndse \.ruurhisrorischr Yereni
ging) regelmaig zijr'ligcn'sruk srrirnd op
aunsesjN€ldc nan'urlijke mdren!lcn llij is
di Nederlands. spcci.lst in nolisch! drijf-
rdltcn dic afcn tue ot onze kusr t$ccht
komcn. ln l9il2 hrirlde Cadac trct nieu{s
Iocn hij mcr rrou$ cn kindcrcn een Nrlrus
bij'i Hohrie in dc Naddenzec onrdek..
Zclis de ltag€]1iks0 iicrstochr nrltr hcr
NIOZ gafhcm. D 1$inrig jalr lckkc
bandeD doof gcbhken mosselschclpcn oF
het tictspad, inspir.rie om ond$zock te
dDcD boc srcor dc Dr6sel.D zijD die

zilvenneeu\reD in hun bek kunnen ncmcn
om ze van erorc hoogte.t de grond L!por
tr lalcn lallcD. E! dlL teiwiil Cailac's
pm'noticonderroek ,ich at richrtc on de
schade die s.h.lpdicrcn tijd.Ds hun lefen
kunncn oplopen ah ccD predut()r ze
prcbeen open r. bfckcn.

Ria de Arosa
In (;alicid. hct uircrste noordlrestcn \!D
SpnDjc. las bct rcld\erkgebi.d lan but
bckcnde biologen' echlllar BronseAma.
llij wrs 1oiil..g. dirccrcur vaD hcl Riiks
Duscun van Naruurlijkc Hisrorie (opge
gun ir \arurah) 0r )cider rln de laarsrc

$ore KN-\G cxpcditic nrf Nieu\r-Guinca
iD 1q59. Zijnuou$ (\1. Bronge6ru-
Sanltcrs) $!s oceun(igrafe en hc.it (ner !h
hanr man) konc lijd ah a$isrcnic sNlerkl
bij prof Dubois, dc rnlD ran ,lc Prr.,d,r?
prr r!.r^, de s.hrkclIusscn aa| efl me!s.
Dc Brongersma s dcden srmen mcr prol
A.J. P.nnekock ondc.roeh in de Rin dc
Arcs,:, ee! bai' a.n dc Ailanrischc Occ-
!!n. H.r lras ceD breed opgezci vcldwe.k,
InultFdisciFliDa! N!aDt la lcitrc. nnar llle
tirccrlcD un de b.l!i: dc gcologic, Je sedi
tncntol()gischr condirics. de bn'ldgie eD dc
ch.mje. cadie hl.kl zich brrg mer dc
lrudg ol de schclpcn in de buina i]lu
dood gerraDspof rc$d \rerden. "Schclrren
leven op ccn raste plek. De lraag \!ns hoe
ze dood gingcn en Nat er d
gcbcude. Ik \ond er (c.l kapotrc schel

Fen. Miin e.rsrc id.. *ds drn ook dar die
nr een geagiicc Dilieu m de dood va!
het orgrn'snre kapoL waren gcsu0n. \{arr
dc baaiNas hcel beschur. ]rr Drccst iets
andcr' lan de hlnd zijr."

Keuken
Her bleek ecD bi!nogisrh fenornccDl
horrger. KrabbcD of kreeflen probccfdcn
de schclpcn oFer re breken om dc inhoud
Dp tc clcn. C!d;e: 'Ie kan hct aan cen
sch.lp zien. Ah dic ..n aanlal olerleefd
hc!ft, g$eir her atEcbrcLen sruk sch€lp
wccr un, rnaar blijil cr een liuelien.'
Crdde heeti hct i0noheen in lercndc lijlc -
\ru de sch.lp d{n - kunnen obscflcrcn.
Die $ aancmin_q is rerug Ie ltxlcn als dc
ictirrr b!ireni\iige relereniic cigcn d!tux
rlum-waa.ncm'ng. l99E'in ccn vdn zijn
r|tikelen.!erschclpbcsch!digjtlgen. Daar
.Nn de spaans. bani hceft hij o.k zirD
!r('u$ lereD kcnDen. Zij srudeerdc biolo-
gie, deed oDd.rzock nlar algen cD \';!s
cl.t.rfhii ook nog h(!nit fan dc kcuke..
'l.ocn Cad6e bij het NIOZ k\rrn, lvrs er
nct ccn ordc.Toek gesian !.n hcl IBP
(htc.national Bioloeical Pfosr!nrme) om
dc foedselkerens in allcrlci ccosfsreDctr
d(rtr re mettn. Dc ueFre \rlag richftc zich
.t de prjmatrc pn u.de lan lhnrcD. Om
dat in zcc tc kunnen befalcn, molsr c.
ondcrzocht N.rden hoelccl 1l $phD kLon
cr gcrlroduceer,l trcrd cn waar het rere.ht
k$i'tu. Die reeks rncingcn. nn!! her
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begln vrn de jlren zcvcnrje ioi nu ioe,
rormt een se,re vaD mecr dan derrje jaren.
Voor geologen geen extfeem lansc perjo
dc. maar loor biol.gen (,ei.

Potie
Ult een Decns ondozoek was al bekend
dli rlgen niet allccn in hc
maar ook .p en in hcr \rad ziftcn. Ze
kleuren hei $dd bruin en drascn bij aan
dc primaiie produ.lie. NIOZ collcea Jan
BcuL<cnu lvas al vooi heL IBP-prosrarNna
ran stln sing bezlg om de hoeveelheid
schelpeD cn wormcn op hei \r!d Le meteD.
Cadae.ichtte zich op de microalgen die
op het wad leven) s'ant: "produciie lan
hcl niffobtobenthos op de plarcn is
bi,tu cven belangdjk als die yd! hcr in
hci waicr zwevende litoplankton."
Na eeD ccrsic reeks liroplankton prod!c-
tlemetiDgcn ncr hei onderzoeksschip de
'Elder'. blcek hct prattischer om een vas!
mon{erpunt te Demcn dai eemakkelijk
berelkbaar was. Het larrschcDa v.n de
'Eidea was ln l9?2 zo ongelukL<ig dar de
hclcvoorraaGbloel'geNo(tr1' geDisrwcfd.
Het q'crd d. sieiser blj heL NIOZ: ieklcr
dichtbij. nonsicrcn was nogelljk onde.
!Ue wce.sonstandighcden en op lede.
momenr rrn oe dag.
Het meren rrn de lrimairc produciie
eebeude mei een technick u'r dc jrrcn nr1'
tig, waarbiier C 1i1aan het nrorsrer tocgc-
rocgd wordt AIg€n nemen CO2 op en dc
mate waarin dc C 1,1opgenomen Fordtj is
een ftrirt voof dc producie. "Meien in eeD

totje". aldls Cadac. "llci is een verouder
de ie.hniek, mra! wil jc dc scserens uli de
hele reeks leiseliiken, daD kun jc nier zo
rnaa. oversiappen ot een rnderc tcclDjck."

Waspoeder
Alhrd dii ondcrock nleis re mlken hel
de rlgenexplosics in dc jaren zeveniis, de

eut.ofi iring vatr het oppervlakre$aterj
Iosfaten in waspocdcrs en her schoon
maken van de Rrj!, dc nccreeks seefi een
mooi beeld v!n oovlsk cn gclolg, ofjuisr
hci gebrek daaraan. Begin jafcD zclcnrig
was de primaire pr.ductic
wjssclcnd pcr selzoen. Elnd jarcn,evenrig
verdlbbcldc dc primaire troductiej ve.-
dubbelde dc bionassa en duurde de
elgenbloel t$ee kccr zo lang.
Cadeer "Die toenane wis hcr eersr merk
baar in her wlter, het nlcrobcnihos op hei
wad de srazers rcsgee.de ccd jaar Larer
hierop. Burofiaring lvoid! ahijd als ccrsr
schltdjgc aangewezen. Dat Talook wel)
naa. de toenamc vaD tbsiaien \{!s !l eer
der begonnen. Dc lagcrc fosfaaigehaltes ln
de jaren hchtig en legctrrig door een scho
nere Riin hebben e. nietvoor gczoqd dar
dc primalie p$ducde $eer daaldc roi de
oorspronkeli,ke waa.den. Prs na 199,1 zic
Je dat dc prjmane prodr.tie zskt, rnaar Dog
steeds hog$ is daD deiiig jaar geleden. Er
moet fteer zijD, nuar !!ai darweien we
nier precles. in iedcr eclal is duldeliik dat
loshar nler de bel!ngdiL<stc bcDcrkende
tacror is voor het fvloplankroD, in hcr iroe
bclc \iaddenzeewater ls dat her ]icht."
Zri Cadac's specllieke kennis bij hct i'ro-
FIaDL<ron, hjir, ner als het instiruut srerk
betrokkcn bij hcr lvclbevinden van de
\!addenree. Hij vcroordeelt d€ kokkel en
mossehissedj. Hij legt rcrband rusen her
lcegschrapen lan de bodeDlJ wa.fdoor die
zandjgcr woidr, en de ongunstiger lccfon
standishcden vooi s.helpdieren eD daar-
rnee voor dc logels die dlafop foeragereD.
Allcs heeft mci clkaar ie maken. En de
nens hecft dlar ccn (tc) eroie stem in.

Laag pitie
Hci aanial scholeksee4 in de Vaddcnzce
is tcruggelopen van 260 duizend Dlar 110
duizend. Er zijn rnlndei eldereenden en

hcuclide eeldi voo. de k,rnoer. Dric vogels
die scliclpdjeren eren en sterk lijden ondcr
de schelpdicrisserij. "Her begon ner hci
weglangeD tan dc tnosselblnken en nu
kont de kokkelvissoij cr bij," lesi Cad6e
ulr. "De bodemonnocLing dooi de visserij
lcidr roi verzanding ran her wad. Hei slib
spocli weg en de !esllging vaD scliclpdjer
1u'cn ivordi daardooi m.ellijke.."
\,laar ool hci llimaat heeit invloed. In
Farmcre winrc6 vcrbruil<en de schelpdie-
ren meer cnergic oni ic orerleven. ,\h het
koud ls, gl]ar alles op ccn laag pirje en
bliiti er meer energie ovcr voor de roori
planitrg. Dar betekent meer kokkcllartjes.
Garnalcn rekken \ lrinters de vlddcnzcc
uit en koncn jn het loorjaat *eer terug.
C!d;e: "Als hci ilaler eerder wa.n is.
komen de ganialctr ccrder rerug, juist als
die kokkellsrtcs zich ca.n resrigen ot de
s'adbodem. Dr$door zijn cr minder ionge
kokkehjes, en zeker geen grotc kol<kels,
voor de losels (en kokkelvissert. Hci ljjki
e! ook op dai de lemperaruui lan her
Wrddenzcc lraicr door de opwa.ming
lr.eger in het jaar dc drempelwaarde
overs.h.ijdtwaarop schcLpdieren gaan
repiodtrceren. Omdar dc rooriaarsbloei
lan hel fytopllnkton niet door rcmpera
tuur maar door li.ht gestuud lrordr, en
dlD ookDici eeider opreedt,ls de kans
groor dat schclpdierlerven de |([rja!b-
bl.el (en dus hun crcn) missen."
Tenslo!1e, veftelt Cadac, zorgen de war
mere zomers enoof dar dc Japanse oesrer,
een exoorJ hier tot reFroductic kan kornen
cn zo een belansrljke voedselconcuncni
gcwordcn js van de mossel en de kokkcl.
"Ga dc kc,ktcls dan niet ook nog bevisscn.
I-.rat wdr ef is ovcr voor de logels."
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Het betang van hazard mapping in land-use planning - een

n de Nieuwsbrlei lan februa heb
( ges.hre!en o!er de a.tlv teiten

van de Europese Federatic !an
Ceo oger op het gebled vnf ra

ruutramper, aangezren or €en ze€r

a.lueeL.nderwerp s in Brutsel. We

dnge kunnen Leveren aan rle Euro

pese Comni55le in de !orm van

e€n adv esdo.ument en lret bcant
woord.n var spe.lne[e vragen

Dnarraast w.rer we u rgenodigd
d.or de Eufopese Commiss e aLs

en ge geo organieatie on eei.re
seitatie te geven in het Europees

Fanement. H erb j wiL ik graag n

het (ort mededeLen war ik daar

We z en wereLdwjd een d! deLlke

toename jn de frequentie van hel
aantal natuurampen, panLLeL met

eei toenemend aantaL sLn.htoffe6
en enorm€ mpafts op oe soco
e.onomis.he nfrastructuur. Dit

vrragt onr sneLL. ontwiliIcLing !an
pr€ve rtieve en beperk ng5maatrege

Len De iaenemende trend h dee s

sereLateerd aan de !vere rl,llrle
!eraidefng van het i maat, maar

looral G hier vnn beLang de bevoL

k ngsgroel en gereLateerne bou,{ac
t!itet.n dl. meer en meer in ri5.o

neer Kein s noeren opDou(en
van rle bodengesteLdheld en van

de me.hanismen n.hter natuunam.
pen. Dit zaL ons .cn b.ter irrT.ht
g.!en in de probLemen en zaLuit
einde ik Le den tot het nemen van

'l€ 
bette PI€vent eve nraatregeLen.

ALt ee6te moeten we zgn. harard
naps'genereren en ons daarbil
aLLereeEt rl.ht€n op de natrutrain
pen dlc het mcest. mpact hebben

op de naatschaptii: o!er5trom n

gen, land!ers.hu vlrBen er aafd

ALh.ev/el ove6tron nsei nGs.h en

nlet veel sLachtoliers verootra (en,

de inpa.t op de maats.happijer
van is enorm. Nauwk.urge weers
!ooEpcLLlngcf z in natuurllrk e€n

e€rste v€relste. maar sed€taiLLeer,le
kenrs van de ondersrond s van

n ngen n gebieden fraar de ond€r
grond zi.h gedraagd rLs ccn spons,

in he1 Toekomst se Zeeondetoek.
In ko e tjd ziji -ar drle Epporten
ullgekonen met de handte<ening
!an Hermans. over de Waddenzee,

over ner samengaan van.c ore
Ie.hnis.hc Un !ersite ten (rTUl en

waarordef k.stbare fa. Liteiten

u oaLs bodenLande6 en schepen:
''d emaaL s teneLotte sch€eps

Augustus 2oo3 werd een comm 5

s e ge nsta eerd bestaande uit
Loek Hermans lvr, Wim Farder,
Peter Folttar en Dlck van rler Kroel
(sen.l De c.mmlssie h€eft zlch ter
voorb€reiding van het advics
vetrtaan met de Commissie
[4ar enc Fa.iLteilen, dE5kund gen

ut het onderzoeI en !it het
b€drijfsleven en s gez en de Euro

:'.

.\ | \frt
r\\ L !V

Koninkliik Nloz en
Universiteit Utrecht
teken€n samenwerkings-

a{, Nlt/a) arA,:,,lJb.,rlt,

Fet (on nkLijk NederLand5 listituut
!oor 0nderoek der Zee ((oninkLilk

N 0Zl en de Unive6itet Lltie.ht heb

Den woen3oag 10 nraa{ een snmen-

werklngsovereenkomst gct.kend.
DcTc ov.reerkomst lornt een be

!ertiglns var de 5u..€svo Le eamen

werklns d e aL15 jaar beetaat en

seeft daaraai eei lu dis.h kader

De sanrenwerk ng heeft in d€ alge
lopen io jaargeleid tot n totaal
b ina 40 gezamenLijkc projedcn en

ru m 25 gezamer ike Fromoties.
Drie medewer[er5 var N 0Z hebb€n

-"€n dee tirdh.osleraar!.hap ann de

rn versit€it, te wetenr proldr. l.\i/.
de Leeuw (la.uLteit B o ogi. en

facultc t Ccowetef s.happen).
proldr I Th.F Tlmm€rman (fa.ulte t
Natuur €n StetrenIunde] en

profdr.I.S. S nn nshe Danst6
(fa.uLteit Ge.wetenschappen).
ALveLe jaren werken onderoekeE
!an N 0Z en Unversitclt Utre.ht
sanen ln baanbr.kcnd ondeDoek

en observai onele o.eanosrafie.he
onderzoe[, orsanie.he seorhen]e,
nar eie ecologie, e.otoricoLoge en

wiskundlge modeLlerlng van goLfpa

tron€n 5teeds vaker treklen h.t
N 0Z en de unlveEteit ook samEn

op n grorere prore.ren mer aeroen

lbijvoorbeeLd Eurcpese pr.je.tenl.
De overeenkomst Legt algeneie
jrridie.he afspGken !asi !oor toe

komstlgc samenwerking 1!ssen
orderzoekers van N OZ en de Lni
!e15leit Lllre.ht, b lvcorbeeLd over
elgendomsre.lrten van resuLtatei
vai onderzoek D t voor(omt dai er
bll eLk n euw samenwerlingsproj€.t
opnieuw atspralen mo.ten worden

[4eer ]rrormatie blr prot dr. lan de

L€euw (d re.teur N 0Z), tel: .222
169t66, e mail: leLeeui@nioz.nl

Bel€ idso ntw ikke ling

Petei Nilkamp, voorzitler van het
ALg€meen Bestuur van NWo heeft
op 19 maaft u t haidei van Loek

Hermans het adves van de CNTZ ln

ontvangst genomen. De CNTZ ls de

Conmissie posit e KonlnkLjk NIOZ

kng6g lalwl krlg Inieuwsbrjet dpr . oo{ l8



EFG contributie aan het Europees parlement

id tesensteLLiig tot gebieden w.a.
de ondergrond zich gelnasd als
een seal', waar hcl water snel
segstroomt en er mogcliik liash
floods kunnen plaatsvinden.

N€l als oversl(on ngen hebbcn
Landve6chuiv ngen een enorme
npa.t op dc nraalschapp j, met

daarbjvaak ccr troot aantaL

sLa.htoffe6 en vcc a.hade aai
gebouwen en nfrastru.turr. Er zijn
ecn arnraLfadoren die andver
s.huiving€n beinvLoeden, zoals
voorkom.ns van uwakk€ sedimen
ren (€.s. quick clays), ondiep
grondwater ni!cau €n 5teile hellin
gen nformaric oler dere en

aidere iadaren mo.tcn voLLedig

pese d n.isle ook biieen aaxaL
''burcr' op bc7oe( gsween. zoals
het S0uihinlpton 0ceanographj.
r:enlre (Sourhdmplon) en het ALfred
lrvegener istiluul (Brcmerhavenl.

De commi5sie doel ccn aantalaan
bev€iingen waarmee zij veRacht
dal Ncdcrland ov$ viil i tien jaar

vanaf heden ccn voordanstaande
rol kan spelcn i. het mondiaL€ zee

onderzoek. De.omn s5le a{lvise€rt
NWo ofder dndcrc ccn pro(es i
ganS te retlen dal ino.t Le.len lo(
een na!onaaLregearganr aar zorg
drangt voor verbeler ng van ac
aantturine,.o0(iial e en b!nde
Lhs van de nirrionaal bes.hikbar€

Look leparreme^lale) fi nan.ierlnss
D/onne. voor n.r T.cgaanoe

Fet AB zaLn! corsuiarlc vin het

g€integreerd worden in hazard

maps, Deze hazard maps Seven
v€rvolgcns een goed ovenicht van

sebieden mel hoog risi.o- N.dat
deze gebied.n zijn geidenrificeerd

kunnen prevcnti€ve en beperkifss.
maatregeLen getroiien worden.
rlazad maps zijn onmlsbaar in

airdbeylngsgevoeLise g.bleden.
HirTard maps geven Lo.ates aan
vai i.t cve breukei en andere

c-"biedcn met verhoocd si.o,
bijvoorbeeld gebiPden met zwakke
bodem waa|bij gfole iunderinss
problenen re veNachten ziin bij
ccn aardbeving. oeze hoge risico.
gcL) coen moeten lvoor Tover
mosclikl zovee nose jk verme

d€n worden bjj stedeliike onxlikke.
rC. Er ls behoeft€ aan nrcige

wetg.ving d e voor(omt dat mcn.
ser hun huizen, ndustre.gebedcn
en nfra{tru.tuur n deze verhoog
de risicosebieden bouwen.
ALs we e.ht de mpa.t van naluur
rampen op de maatschappijwilLen
bcpcrken, dan moeren wc ons
aanpassen aan de naiuu.lijkc
omgeving. Dit kan alleen als wc
een goede kennis van de onde.
grond hebben. Hrzard maps bevat.
te !-Aze inrormatie en zjn crucaaL
n h€L voorkomen van onnod ge

r s co\. Ze ziin e*ent ecl ii aid.
usc pLanning: r) .m bauwicl vite
ten in risrovoLLe gebieden re voor
komen: 2l om ruinte te .reearcn oi
vrij le lalen voor extreme naluur
ranpen (dil gebe!rt o.a. in Zwilse.
land voor lawines e.d.); , om te
st!i€n bijhet opzerter van preven.

r cvc oi beperkinssmaatrcgcLen n

rlsico.volLe gebiedenr4) om bc.
Largrilke niormaile aai Ie reiker
voor effedcv€ evacuatie en b i
heGl€L a.tiviteiten nadat €en ramp
heell plaars gevonden.

Wal we wel in sedachicn moeren
houden is dal hazad maDs niet
statisch maar dynamis.h ziin door
continuc bo!wa.iiviLeit€n en vaia
lie van k imaat en natuur. Diarom
fioeten hdzard maps.onl nu b ige

houdcn worden en de conditie vai
d€ ondergrond n rlslcovo e gebie

den moet reg.Lmalle gelnsFecteerd

worden doof g€o warens(nappers.
Daarbij wordt aanbevolen in r s .o
voLLe gebleden cebruik tc maken

van zgn. geo nd.atoren. die iunc
lroneren aLs e€n soon eany
warning system - Geo-indicalorcn
melen kleife drwiiknrgen en veran-

de ngen van geologische proces

sen in of op het aardopp€ivlak. die
vro€gtijdige aanwiizingcn kunnei
/rn aar €en gfoiere ramP Kan gaan
pLaatsvinden n de ndb ie toc.

we hebben het EuroFees Parle

ment en d€ Europese Commi5sl€
aanbevolen een advies. en commu
nicatie pLatform van cxpcrls op te
Tctt€n; om een stdndaard Europees
systccm van hazard tupp ng op te

ze(eni om werge! ng n re vocren
door €ersl geo wetenschaFpe ilk
dnderz.ek te eisen n Land use
pLann ns (v66r soeike!ring yan de

pLannenl! en het.ontinue m0nito
rcn van rGko voLLe geb cilcn net
behulp van geo nd calorcn.

HERAO T'CTINAtRG
(H.RALo uGiENBsc@ocB.cRo!p.coMl

EFG COORDINAIOR VAN DE NATIiAL
ITZARD5 WOR( NG GFOUP

rnati.a ten beho€ve van Beter On.

d€rw js 0rde'oe( en lvlanasement.
De llefboomregcllng geeit lrei iart.
5chot voof de inzet vnn exlra inlor
maucamiddeLen in de komende

iarcn. NWO voeh zich v€rantwoor
deliik voor het beLang en d. kwnli
leit van het informaticaonderzock

en investeerl daarom in de peiode
2004 2006 iien mij0en eufo extfa
ir het informati.aordcrzoek Ver
zwaring !an de informatic0onder
zoeksgro€pen en nrer nanc het
fliddcnkader geldt daarb i as i6n
van de strateglsche doeL!tel ngcn.

Nadere informaiic bij df, l$ark Xas

(NWO, EE.te wetenschappen), rel:

o/o 1440311€ mail: kas@nwo.il

Gebled AL!! en hct (oninklllk Nr0Z

een standpunt bepaLen over de
wlze waar0p aan de aanbeve ngen
c.n !elvoLg wordt sesev.n. fet
gebledsb!stuLr heeft hierop voor
uillopcnd de CMF opdra.hl g€gc

ven om voor tunreen concept
beleidsplan voor het zeeonderzoek

2,4 miljoen euro ter
ver5t6rking informa-

aL'n Nll'() Orld:dJ/ljrdr.rrd,

Fet Nwo.geb ed Exacte weten
s(hnppen slelt 2.rr miLjoen euro
bcschikbaar aan hvnalf informati(a.
ondcrToeksgroepen. Elke grocp

kr igi oaximaal 2oo.ooo euro Nier
voor kan dc groep dre jaar Lars

ccn cxtra urlvers tan rloceit of
roofddocent aanstel €n. vanaf
begir naart <!nnei onderocks
gfoepen hun voorsteLen in!iencn.
fet geld mag besteed ,rorden aan

zell te bepalen werkzaamheden.
voo^laarde is weL dat de docenr
.cn d!ideliike loesevoegde waarde
hecft voor de onderzoekssroop.
0e ecnrnallge blid€se vJil ondcr
zoelsgro.pcn in de geLeseihe d

ste Lel om naast ondeM js en or.
(enoek, ook andere taken te ater
voeren. Denk hierbilaan p!bLiek
prvate sanenw€rk ns, panlcipatie
in Europese onderzoeksproic.t€n
en dc v.e€0ing van middeLen !it
rweede en derde geldstroom.

0e nieuwe rcgeling heet HETBOOM-

.egeling. 0al stadl voor HuLp !.n
Exade w€tens.happcn voor inlor

knsms I alr' I ktfg lnieuwsbrief april 2oo4 le
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Natuur, lands.hap,
.ult! ur en bu iten ku nrt
in de A<hterhoek
let klnstana.rsnetwerk Nc( W.b
ult Doctirlrem orgai secrl cLk laar
een kunst\"irndekoute in het oude
bos op hel landgoed Enghutei, in
2oo4 vrn Pasen triE p nksleren. Er

we.[en r8 kunstenaa.s dar mee. Er

bestaal dit iaar d€ m.se lkh. d

vo.r eei ero.p !an mri haa 10 en

nairmnn 2t p€.sone. voor een

iragproefnmma sanen n.t Natuur
monurenlei:',5 mors.ns een ran
de ng angs le kunstwandeLroute
var 4 [h ond.r Led ns van een
k!4stedJar mcl nalu!rkenii9 wnar
bli nrformitic over de vier g.noem
de aspecton van het Landgo.d.0p
de rortc staan to k!nsrw.rker, eLk

jaar sDc.laaLsenraa(t. s [4 ddags
is er een {ardeLing ir nei Berglier
bos van Nnluurmonumenlei met
de botu.cht.r die de bijrond.rc
plekIei van het natuurgeb cd kent

Belde B.bieden hebbei ccf lanse
!oo€ci.hiedenis als landsoed, de
vormins van het lands.hap doorde
llstiiden i3 vetrchiLend. Voor Leden

van de NGV is het misschien int.
ressart omdnt ln bede ge) ed.n
ve6d L cndc Lznd!.hapscifc.ten
van de ijsriiden ie herkenn.n ziin.
0ok dc nnruursebieden vullen

Nadere inforiat e: loop Boe6na,
Fovenie6pad 42, /oo1 DA Doet n.

.hem. reLr ol14 16426)

Bod€nr Middellandre
Zee bo rrelt op aard-

:Ll NII'1) Ond;r:r!,{rl.,i c,

De boden vnn de M ddeLland5e z.e
blirIt a L€sb.hiLve een doods L.nC

s.hap Drlodulz€fd net€ ohder de

zeesp eec botr€lt warm hatef u i
pekelmcfiriet ei o.lsi.pr gar.

Alina 5ladnir5kaia van h,.r Konin
kLijk Nl0Z, Juhn $rood.ide van de
Vrle Unlve6iteit.n VincefL !1ana
Lerz van de Urlv€rsiteit Ll(rpcht pre

seileerdct op 5 €n 6.Prillltdens
het Nedc,lindt P€rdr/ercns.happe
Lijk Congre! in Veldhovcn d€ ee6le
resuLratrr vai hun ond.roek.
i de &leres CaLdera, cer onderdeeL

vnn de onderzeesc Nij de la bLiiken

orieduizend mcier onder de zee
spiegel pekclm€ren aanwezrg vnn
en ge t cnta Len mere6 gr!0r. Daar

boneLt w3ter ut de reebodenr met

een t.fiFeratuur tot villtig gradei
CcGiu!. llel omringcnde saler is

ongeveer denien grad€n. ln het
nere vralef z ln veeLga9ten en

zoutei oPgcLo51. ook bev nden 7.h

depressies op dc Teeboden. Dezc

hebben een doorsiede tot een ti.n
taL meteE.n .kkef netrraan
Vers(h.idcne depress es bLijIe]
kaLkko sten en nethnirnnrinnende
schcrp€n en *orncj t. bevatLei.

Kortste geluidspulsje
t€r w€reld reist door
Utrechts krirtal
aLrl \ll:'a) ar,Jnjr.lJl.D.L,r

FO(4 promoverdus Otto rrlrtkeis
hceft net een g.pu tte laser
.rtreen kote .1tukDi[ket]es opgc
trekl r een Tcer Fuur sallierkrlsti.
oe geLuicsoulser hebben ecn /eng

le !Jn cnkele aloorttstanden in

het kritr'il. E€n lioSeLiik. toepas
s ne van deze to(f pusr€e s

nanose tfroLogle. hot afbeeLden
va. de nterre 5tructuuf!an.on
p!re(hips en nano-objeden. Dc
onceeoeK.r promoveeroe ot 22

nida( ran de !nive|slte t utre.ht

Natuurkund ge otlo lvlus[ens nuur
dc ccn iaserplls !an cen duizend
sie vrn een nili.ndlre seconiie e.n
zeer puur 5atti.rkrisral in. via e.n
dunne metaiLn nr b!!enop hcl krlr.
tdLwerd hci .ht o.rgezet in e€n

ko a g.Luirlspu s nel .fmetinsen
van cnkele nanodiel.rs Deze min
gclu dtgo!vei kunnci bljvoorbeeld
kLc ne struduren /i.hibaar iaken
Vcrder hveren dcze puLrjes intor
malle over de mnler aLen waardoor

0e geluidsprrrei kunnen a L€e.

b€sta.n doo. eei 9ub(l.L ev€r!vi.hl

i6sen t!!ec op zichzeli destru.riev€
pr.resser in het krlsral. vaD nar!re
lre( e.n d 5se !1er(lng m.i lret
(lstaLde ee u dspalk.tter vdn

nnnometeGlnetifg.r un e kadr, D t
v€rlchijnselhcct dlspe.t e ed hc.ft
aLs oorzaak dir de selJldtrrllingcn
ve6.hlLLendc ker€n !reef kaatscn

aan de aronler ii het (staLroosler

ALs de piek van de drukgoLf echier
hoog g€noeg is, treedt er s.hokvor
ming op. zoals bii een solf in de
biandins v.lt de top van de 8e.
Luid5SoLlaLs hci ware.ver i.l'c r

heei De baLars tussen dlspc6 e

en s.lrokvo fi rg zorgt etoooi dat
h€t drukp.kker ritnens ziin reis

door her krisral opbrceki in een

scn. van zeef (otrc p!sen.
De zeer kode puLsen kunnen v€Le

maLen korter Tllr dan het dru(DaI
ket lvaaru t ic ontstaai. Ze rvorden

ook !.,e1 so ironeu senoen.i. luisi
aoor hun sr.billr€it kunn.n 5oLiroi
pusei z.hze fgoed hc6telen oa

v.Etorinsei, bijvoorb.€Ld door

boclngen niet.nrlcre selujdsgoLve r.

oe Uxe.hlse oddcrzoekers konden
de seluidsorkketjes nier allccn
maken, manr oo( weer b€kiik.n
oet bchuLF van ll.htbund.Ls. Eei
geLuidsp0 | iunge€f in hcl safier
krlsli namellk aLs cen micros(o
pis.h spiegeltje, dat het Li.hl weer
kaartr. He( 5picgclrje naar nier srrl,
maar rest m.t d€ seLuidssncLhcid.
Door de lntcnsreit te meten vir
ll.ht da !cerkaatst aan n.zc sneL

ie sp,escLries. kijgen dc onderoe
kc15 een indruk vnn de onlv/ikk€
Ling van de extfe.m k.rte puLsles.

Meer inrormatle bij dr. 0tto
[iusk.nr iUU. r.]alu,r & 5teaen
kuin.). re: llo :5t):06, € ma L:

O.L rtlus(eis@phls u! nL

Promolor: prof d I Dijkfu s.

Werv€lend water in
model tevangen
alt' I tl l) Ord,:rr^'1.r,./!r,

STW pfonoveid!s Bra n van
Prooiien heeft tiidens ziji proinotic
onderzoe( rnn d€ Te(hnls.he Uni.
versi(e t Deft een holelgcmaa[t
dat dc w.rveGttudurei h ord€pe
irar.r.i besrhrjit. Dlt nodelIan
loorspellen hoe de aolw van bilg
gcn de si'oming \,.n ,ie.en bein
vLoedl,0ok (nn iet nieulre (eru.
srru!tufennrodcl h€Lpen blj het

Fromovo rdus Braii v.ii Prooiren

mankrc €en nodei d.rr b€s.hrijf:
noc meigragen onrtrnan rn samen
str.mende rlviercn. ook FrodeLLecr
de de onderzockcr wel(e patroncf
€r n 0e mengLaag onrgraan onder
v€rtchi Londc omslandighedcr
De ondcrToeker deed numerieke
sinuLit.s €n riaakte inaLyt s.he
bcrckeninse. !an stiom nsei ln

sanr.Ankonende rv. er [1et de

resu ralen inaakte rr I een be5chrll
vrng voor het onlslaan en de ont
wikkelDg v;n de nengL.lrg cn de

horizonta e srtu.turei iaar n. Deze

besch iivng sebru (e nc onderzoe
ker iis bas s !oor t!vi.c modeLLen

Hrj neikle een ecnloudis dodel
waerniee srel nnre s(hatlirrSei ee
maakt kunnen worden.0ok maak'e

t{N$l,lfi firIIl Il\U^fi [N JAAIEVIIpfi,i\ilIRiNu ru04

Voatlaprq pngtanrrn 24 aptil 2oa4

10.lo Aankomtl Nat!urhislorlsch l\4uscum [4.anr cht, registral e

11.oo Algemene Lcdcn Versaderig P.rtne.s kunnen ccn kijkje ne6€n ln
het !luseud en amllsSend. iuin.

14.oo D aLez ng door lohn W.l\rl. lagt over de nlcuwe [4osasaur dr n het
NH(41{, Baf Daarna de mogeLilkheid om Bdr r€ berlchtg.r.

r5,oo Vefrek mer !ulo e naar de lloeve Neklm, !!itigaarde bii Maas

trichl Ter plaalse por.jl een lezing gegeven door Edvrard van Ries.
sen over G€oLogle en Wliboulv in Europa.

r8.oo Vertre( nadr Restaunnr in Ccu hem voor d ncr met lo(aLe wlin.
21.1o Einde buitcndag 2oor,

Kost€n voor deze buitendag bedfage. € rt yoor eden en hun padner en

€ l,5o voor studentLeden exduslel dlner.

U kunl, ch voor deeLname aanme
den bij C.roline Slamhuis.
pla TNO NIG, Poslbus 8oo15,

E nra : r.rtanhuis@n lg.tn!.i1.
Fet totaa ve6.huLd gde berlias
drenl regelij;teniid overgenaalt t.
worden op Postbank nr. .o512,
t.n.v Penn ngmee5rer (Nc[1G t€
Lltrecht, of,ler vernekl fg van

knsmg Ialwl krfg lnieuwsbdef april 2oo4ll0



hij een numoiek modeLvoor een
wat meer gedetalLLeeide bes.hrli
ving.

De promovendus boocte een rivier
na n een stfoofrgoot van drie me

ter breed en twlnilg neter Lenste.
Fiermee controL€erde hll de voor
speLllnsen van zijn mod€1. D€ voor
speLde semiddelde sneLheid in de
stroon chtjns bLeek goed ovcreen
te komei met 

're 
gemeten snel-

0o< vooEpeLde de onderzoeker
met zijn nodelLen hoe we eLs die
ontstaan ln de mengLaag zi.h
stro.ma6,vaarts verder ontw kkeLef .

Wederom [wam het modeLredeLijk
overeen fret de gemeten \!aar.en.
Ondiepe mengLagei ontttaan wan

neer twee evenwln ge strom nsen
net verschiLLende sneLheden sanei
vloeien. Dt gebe!n onder andere bl
de samenvLo€ ing van ri!ieren, bii
!oolbeeld wanneer eer hoofdstroom
zich vertakt iaar de !tetuaarden.
Wat€i u t de hooidseuL, waar de

sneLheid hoog G, wordt door wer
!eLs dle in de mengLaag ontstaan

naar ae ! ietuaird getran5par

teerd Daar ir de sieLhed van het
wat€r Lager. De breedte van het
overgangsgeb ed tussen rvier en

uite.waard heeft invLoed op de
lroogte !an de waterstand in de
u tetuaard. ALs er belere voorspe -

I ngei van de breedte van het
wetueLgebied besch kbaar zjn. kan

daar blj de bouw van de onLis
genne dijk beter r€ken ng nee

f",leer inrormatie bll r. Bram van

Proo jei {TUD, Voestofmechan.a,
lnmldd€Ls wefkzaan bij SvaseI
Fydraullcal, teL. o1. 467r161,
e.maiL proo jen@svasek.con

Promotor: prot. dr. lr. I.A. Battjes,
copromotor: Wim uiittewaaL

NGV.ACTIEF

De Nederlandse Geologis.he
Vereniging INCVJ organ seert ln
haar 6eologisch Adivite ten
centrum (cac) een aantalthemada
gen over geaLogis.lre onderwefpen
in het gebouw van TNO N TG. gele
gen in het uni!ersite ts.eitr!fr De

uithot ln Lltrecht, PrincetonLaan 6.

De toegang ls grats voor Leden van
de NGV. Anderen betaLen sL€.hts

Zaterdag 2,1 april a.s,

Themadag vulkanisme

0pen van 11.oo uur tot 17.oo !ur.
WeLk.m en off.lele openlng !.lo

GeheLe das seoLosis.r€ ma.kt ln

. VuLkanische gesteeiten als
geodes, vuLkanis.he bommen,
ba5aten en lrva's en m neraLen.

t Foto s. reisveELag.n, boeken,

sidsen, iLLu3rraties. excursie.

Detern natie eigen vondsren daor
aLLe aanw€rige kenne6
Toegane tot de uitgebreide b bl o

Leest.rer met recente aanwrnsten
van de b bLiotheek NGV en een
seLectje !an de daarin aanwezlge

I-ezingenprogr.mma in her

Dr. I. Verh.fstad, PyrokLasusche

stramen, snimbr eten €n de groot
st€ !uLkanlsche rampen uit de

Diapresenlatie: B. 't Harl en Drs. I.
LanlnC: reis naar de vuLkanen van
aosta Ri.. en N.aragua.

E. van der I4eers.he: De l'lawal;nn
se a(hlpeL: 66n oorsproig, ver
schilLende Landschappen. hoe is dit

M van Schoor: Vu [anisme op

DoorLopend venonlng€n v deofiLnt
over vulIanismc in het aud]torium.

www.geo.uu.nl/ n8v/saq/sa..hrm

n[ $c {'}N fl r !l{I Lt\dr[JtnrnL!l"t

Adreewijziging

43oo96 AlnatV, (azakhstan

2 p a.e de a CoupoLe

EixonMobi Erplorauon Compai!
S.lth America 6roup, GP8 448

L]5A

Nieuw lid

[J]it\lHRStTHTfrt{

Yrije UDircrsitcit Amsterdam

J.lr.F. Leuver ng (1o.o3.o4)

FA.W van VLet Go ot 04)

Milieu-/ Aard*ct.rschappen
T.F.R. Holmes (io ol o4l

krgEs I arw I ktfg lnieuwsbrief april 2oo4 l1r



8 apfil tlm 4 ini 2001
In de galerle van NaturaLis tonen
Nl.o van der Putlen en fotograaf
Adhur Sevestre s.h Lderjei, keG
miek en ioto's met het thema de

Nederlandse kust, n de tentoon

Paradisolezlns pr.f. dr. Steph B.l.

Menken lhoosleraar in de evolutie
bioLogie aan le Unve6it€lt van

Ansterdaml ov€r de o06prong en

onrwikkeling vai Leven op aarde.

0ngeveer 4.6 mlLiard iaar geLeden

was de aarde woest en led g.

Zondago.htend r1.oo lloo uur,
Paradito, Weter ngschans 6,

Amsterdan. Toegang 3 e!ro.

Lezing Arlls PLanetarium, 2o.oo uur,

€7,5a. Een weteld val staf daal
dc. Ernst Burke, Fa.utel Aard€
en Levenswetenschappen, VLi. Zie

www.a s.nl vaor neer niormaue.

PGK: Gerhard Diephuis (GEA) wlLl

give a Le.t!re with the tltle P tfaLls

Buitefulag en Algenene Ledenver
gadei ng (NGl\4G n [,laastri.ht.
Nadere nformatle en aanmeLd ng

zle paglna 10 van deze Nieuwsbrel

6t EulEnGeo 2oo4. European

Regional IAEG Coni€ren.e, Liage

{BeLgiunl. Topi.: ProiessionaL Pra.
ilces and Engln€erlng GeoLogl.aL

[lethods in European ntrstru.ture
Projects. Coftactr Secreta.lat
EurEnGeo 2oo4, 40 Robe( CharLier.

D6partem€nt G6omac. Ljnlve6 ty oi
Ldge, Chemii des Chevreulh i,
Bat. B 52/1, B 4ooo L dge TeL. +12

4 3669?,)4, rat, +?,2 4 ?,669)26,
Roben.charLier@uLg.ac.b€
(www.euren georo04.orc)

Nlosasaur meeting Natuufi storls.h
N4useun Maastrlcht, De Bosqu-At

pLein 6, 62rKl lMaastricht. 
^4€erinlomaue op www.nhmmaastrl.ht.nl/

PcLa r symposium TeyLeB N4useum

nio: www.poLaltrymposium.nl

Artls Lezing: Nieuws uit de Iosmos.
Het a Lerlantste astronomis.he
nieuws, heet van de koemsche

naald Beg.ljpellik en toegankelirk
g€maaah door de bekende w€ten
s.hapslournaList Govert S.hilL ns.
Voorwe bijwil bLiiven. A.tueeL

ondeNerp, wordt 66n week van te
voren bekend gemaakt op

N4euse Rhine Euresio GeoLosists

Meet ng, Natuurhistorlsch Muserm
Maanr cht (d€ BosquetpLeln 6,

62r (l Nlaanr cht, t€l. o4l35o
t49o). Een halve dag met lezin
gen/posters ln het mu5eum (afs ui
tend: d ner in Geu heml pLus een

drekwart das ex.u6 e St Pieters

bers (tvpesed e van het lvaast ch

tien) pLus (T secu€ Geulhemmer
berg. nfo: Df lohn W.[4. lagt,
john.jast@maastrl.ht.nL or anne

5.huLp, anne.schu p@maastricht.nl

A ls Leziig: Venus n de.vergang.
Op 3 jun beweegt onze buurpLa

n€ei Venus, !anal de aarde gezien,

als €en aeinzwart stlpje Langzaam

voor de zon langs, Eer minizon5
verdUsterins, waarb jje de FLar€et
met een ecLpsb LLetje a s eed srote
vLek over de zon kan zien bewe
gen. n h€t Arils PLanetarium Gn
d i zeldzame vetrchijnsel (voor het
laatst gezien n 1882) onder des.
kund ge begeLelding u tgebreld
gevolgd wo.den. Zelf5 bij 5Le.ht
weer ls aLLes in de koepeLdu deLiiI

Geo['lod2oo4 - From lllountains to
5edimentary Basins: lModeLLing and
TesUng 6eolog.aL Proce5s€5. To be

heLd ln Emmetten (La[e Lu.eme),
SwtzerLand [4a n Topics: Suda.e
Pro.esses! 0fogenesls! Se.limen
tary Basins; Fra.tufes, FauLts and

Fluld Flowi Geolog.aL Predi.tionsi
Dlethods and le.hniques.

hltp://www oss.rrieste.it'ceoAlod/

GeoLogische Erc!6le naar het Canta

b sch Gebergte. DeeLnane open loor
aLh (kring)kden van het kNCUr6.

Boek ng sLuil 1 maan 2oo4. Tola e

koslen (aLLes rclusiel:l € n5o..
6€deral leerde iniormatie bll T.l.A.

Reijers, trareijert@hetnet.nL

nternauonaL PnLynologi.al

Congress, Granada. 5paln First

.ir.uar and pre reglstratlon: EUR0

a0NGRES5, Av,la. Constit!.ion 1a

bq.4 Balo. E 13or2 Granada.

Far oo l4 932o94oo, e nalL

euro.onsres@eu.o.onsres.es,

Atis Lezing: Srturnus ln cLose.up.
n juL ,oo4 komt de ca$ ni.sonde

bii Saturnus aan. Dlt i5 h€t besin
van e€n uitseb.eid onderzoek naar

de mooste pLaneei lan ons zonn-a

gasreus met z jn pracht g€ r ngen

stelseLen zljn farine,ende manen.
Door drs. Ammar famiL.ar Iilani,

Prof. Robert D. Hat.her lr organ
seert voor LnternauonaL Basement
T€.ton cs Asso.lation een sym-
pos um met Trans.AppaLachians

CrustaLTransecl ex.ursiE n 0ak

seaweb.ss.!tk.edu/lbta.4.rusv

20-28 atEtstt s 2001

l2rr! nternatlonaL Geo ogica

aongress, F oren.e, taly.

hltpt/www.l2 s..ors,/h.me.htn

21-28 auEustus 2041

l2nd nternatlonaL Geologi.al
Congre5s Symposium, FLofence,

ItaLy. CaLl lor Abstracts see:
http:/www.l2 s..ors/home.htm

10 ausustus - l seqt.mb.r 2401
Deuqua Meeting 2oo4. From

50ur.€ to DeLta, Nijmegen, The

NetherLands. nfo: www.deuqua.de

NKA[l ex.uc e Jvleramort.se
n het Stavelot lllassiei
ifo: tgnyland@rs4aLL.nL ol

iran (beunk@talw.v!.nl

27-29 sePtemb.r 2001
Amsterdam RAl, Internat ona
.onfe.€n.€ on CLimate Chanse: :
.haLlense or a threat ior water
management? 5ubmlssion oi
abstrads or papetr unuLL 1 february
2oo4. Conlerence Fee 47t Euro.

nfo Conferen.c 5c.ietariat,
BueNeg 51, 186r CH Bergen,

emaiL: roelof.Iru ze@dwr.nL.

Vl lnternat onai Eanh 5.en.es
Congress 2oo4 in santiago de

Chile, ln Chi . www gm.d/..t2oo4

Lez is Arlls PLanetafum, 2o.oo uur,
€ /,90. De Bodem onderAmst€r
dam door dr. Wim de Gnns, TN0.

N TG. ze www.artis.nl vaor neer

laaniikse sympos um vening
Meinesz 0nderzoekschool voor
Geodynam.a ln Lllre.ht.

NKA[4 najaa6sympos]um.
nfo: tgnyland@xs4alL.nL of

tank.beunk@ralw.vu.nl

17,- 2t.Jub 200t
r7L'Ca bbean Geolos.aL Conle

rence ln san luan, Puerto Rico

2oo5. coresponden@: lohannes F.

s.heLlekens, GenemL coordinator.
lT ranDoean beoroq.r Lone
ren.e. DeFailmenr ot GeoLogy,

Unve.sity ofPuedo R ro, F.0. Boi
9o17, 

^4ayagirer, 
Fuerto Rl.o

oo631. For inlormation:
tev ta* /87 265 184t,
e.mail: Geo.onf@uprm.ed!

www.seo.LU.nL Fa.uLleit Aardwe
tens.happen van de UnlleE leit

http://www.falw.vu.nL - Fa.uLteit

voof Aarde. en Levenslverenschap
pen van de Vrije LJniversitelt

www.ta.rudeLft Terhn sche Aard

wetens.happen, Technis.he Unlver

www.geo.uu.n!/ngv/gadgac.htm .

NedcrLandse 6eologen vereniging

www.weren.nl stl.htinsweten

www.watenand net\nhv
http://europe.€u.int^latetwater
frameworvlndex en.html . Price ot
dean water: Tlre EU Water Fiame

s.ient riques..on/ror4 Europeai
Un oi of Geos.ien.es (strasbourg

httpl/www.knaw.nL/helnckenp,Deti

www.paLeopubr..om NathanE.
Carpenter, PaLeoPubLications

www.nrm.se/highLat/ nder.hiLn


