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Het [aatste gevecht om de Middeltandse Zee

Aftika nadert Eurooa met een be-
scheiden snetheid van een centimeter
per iaar. Veel ruirnte zit er niet me€r
tusseB beide continenten. van de
oceaan die er ooit tussen zat, is de
Middeltandse Zee het schamete res-
tant. De reconstruatie van deze fase
van de botsin& waarin de taatste
resten van de oceanische korst on-
derduiken, is een intrigerend, maar
complex verhaal van terugwiikende
subductiezones. rek en nieuwe
oceanische korst.

In de afgelopcn dcniaLlc! miljoenen ja
r€n is Afrika lanczaaD naar hcr noord-
oosten ges.hoven. Het conrineDr naakre
daarblj een drlallng legen de klok in nct
Marokko ah min ofmee. vxst draailunt,
zodar Zuid en Oosr Atiika de grootsre
bcileging maakien. Tusen Eurazie in
het noordcn cn Afrika cn lndia in her
zuiden zat ooii ccD uirgcsrckrc occaan,
de Telhys oceiran. De flree zuidelijkc
.ontlnenten volgden ieder hun eigeD
iouie naai het noorden.Indi! deed dat
\nel', zodar de oceaan rusen India en
Azit nu lolledig verdwenen is. Afrika
{mci Arabjn dar pas losbreek van,{1ill<a
met de romnigraD dc Rodc Zcc) cn
Eurcpd zijD Dog niet zo ro. VaD dc
vroegere Tethrs is alleen de \,Iiddel-
lendse Zee nog ah een schim over E.
die zir een alle k.nien klem.

Slakkengang
Geoisisch ondcrzock DaakI ccbruik
!!r de trillingen dic bij aardbcvinscn
otgewekl worden. De nanie. waarcp
de g.lven ,l.h voo.rbewegen doof (of
langt de earde, de lariatle ln snelheid
cD d€ demping van de veGchlllende
golfr-vpcn (longjrudonaie, trans!ersale
of oplenlaktecolvcn) gcvcn ecn beeld
rln de siructulr en dc saDcnsiclljng

Mer de komsi van de seismische tomo
graie zo'n windg jaar geleden. werd
licr mogclijk on scismsche sesevens te
be\rerkeD rc,r dricdincnsionalc {3D)
albeeldinsen rln her biDDeDSic van dc
aa.de. V6oi die tijd s'as het alleen mo-
gelijk !erandeiingen me! toenellrende
dlepie dus eigenlijl< een lagensrructuur

ie bepalen als benedeiing ran de we.
kclijkc 3D-strucruur. Her Utrechrse
tonografie-ordcrzock v.n Prci Vim
SFaLm!n is interDarioDaal baanbrckcnd
geweelt. De nieu\re lD-informarie hceft
her onderzoek naar de ontFikkeling van
her Middellandse Zeegebied een enor-

Prof dr. Rinus Vorlel, hoogleraai geo

&sica aaD de Unirusiicir Utcchi laai
de rcmografischc bccldcn lan hcr
o.sren !h de Middelidndse Zce zien:
"Vuisfegel is d]]1 de blilu$,e blokken
een hogeie vooirtlantingssnelheid heb
ben dan de omgeving. Dat berekeni dat
d€ iemperaruui daar lagei ls dan gemid
dcld oD dic dicpic. Jc l<unt hier mool
zieD dar dc Aftikaansc plaat bczis is om
onder Giekenland te rerdrrijne!. Maaf
het gaat fter een slrkkengrng. Bij sub-
ducrlezones Faar de Flaai sneller be
!eegi, zoals bljJapan, schuili de hele
plaai acii€frnee naar beneden. Dle
siuwcndc lrachi is er hier niei, wani de

Afrikaanse plaat be$'eegt hcel langzaam
ten opzichte van EuroF!."

Roll-back
Dc Afritaanse hrhosleer wordr dus nler
de subduciiczonc inseduwd, naar zakl
letterlijk oDder zijn cigcn sc$ichi naar
beneden. Het is niei Aftila dar aciicfop-
s.huift en onderduikr, maar het is Euro-
pa dar orei de zwa.e,zakkende !laat
naar her zuiden opn,l<t. De subdu.tie
zonc verplaa$r zich zo lengzaem achrer
uit (roll-back) in dc richdnglan hel
Afrikaanse rastcland, zodat dc Middel
landse Zee steeds smallcr wordt.
"Griekenland schuift dus oF naar hcr
zuiden," legt '{rortel uit. "D!r gaar door
ioidar KJera aenkomr bij EgJpte. Het
hele gebied daar wordt door her rerug
rollcn van dc subducticzon€ sterk ulise
rekt cD daah. Dc Acgcische Zec \ras dan
ook oofspronkelijk contident. Dc Grick-
se eilanden rijn de rsten die nog bovcn
$arei uitsteken. Wijweten uit geodeti-
sche metingen dar e. in Griekenland
b€wegineen voorkomen ror denig milll
mctcr pcr iaar. En dal letrijl Aiiika en
EuroFa als erotc ccnhcdcn m.ar een
centimeter Fer jaa! beiveceD. Er gcbcun
lan llles ln en .ond drt restjc oceaaD."
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l'{ieuwe korst
\lrar her wringt ook in her
{esrclijk dcel \1n dc \riddel-
ldndse Zcc. Onder de rugge!-
graar fan lt.lii, dc Ap.nnijncD.
bcdndt zich een subducticzonc.
Dcze subducdezone lag l0 mil-
jocn jalr gcledcD tlnss dc odsr-
k'rs van lbc.ia. CoNic,r cD Sar-
dinii rraktcn daarbij los ja het
Europesc .on!inenr en draaiden

tegen de kloki! Ncg !a! hei
teg.npoorJi.sc Snanje c! Zuid-
Frnnkijk olcf de \regzakkcrde
,AlrikaaDse pla!i. In dc ftnode
laD dczc subductiezone is het
schierciland IIaliE onrsi3an door
opeenhoping \an liagmcnre,
lan conlinenrale korsr.D sed;

vorrel: "Lir prlcomsgnedsch
onderzoek wisr€n Ne !l dsr

Corsica cn Sard$it gcdra!id
waren. De lirhosf.er onder de
Iliddcllrndse Zce tussen.n
ftalia cn Spanjc i\ ro uitgeleki
cn opsebroken dat zich daar
nleuwe oceanischc korst rormi:
back-arc sprcadins. Je knjer
daardoor dus een nieus
oceanisch gcbied van een rn
dcfe oorrpNlg cn ..n andere
gen€rarie drn hei oud. restjc
oceanischc korsr tmsen Europr
cn,qrii. Dai zou ook no.rdc-
lijk lan K.era kunnen gebeu-

Grot€ stdppen zer lialie nict
neer. Her beNccst zich Dog
mdar met cnkele miLlimcrers
pelaar naar ncr oosten) D'et te
\'ergclljkc! mct dc centinerc^
in Griekenland. Hct roll bach
proces is hicr toi ltaan geko
mcn, m!ir dulr houdr de a.iic
nier ncc op. Er zijD alnwijzin-
scn dai dc Alrik nse pla!r in
de rfg.lopen miljocn jxar op
enkcle iicDtallcn kilomcters
diepte aan hct losscheu.en is.
De schcur is begonneD ondei

Middcn of Noordlralii cn zci
zich .loor nadr hel zuiden. En
d!t p('.es heeli grote \,cflicalc
l-,.n..uino n rnr o-r,,la

Scheuten
N'orrel: "tls een onderschoveD
lhrt e8!i scheuren. dan hangt
hct g.*ichr ran die sldb nier
lreer uln de hcle. mlar ultn
een deel un de bovengrcndsc
pl3at. Hoc grorer de scheu!.
dcs te hafdcr er setrokken
s'odr aan bct laste sruk. Drr
zakt.lus nnar bcnedcD. Lirra
roll b .k op dic tlaa$. rc^lijl
heL losgescheurde stuk juisr
omhoog zrl komen. Daar irckr
geeD gerichr nleer !an. Mer
hei v€rdcf scheurcn lan dc
plalr, zal dc roll-back zich mec

srceds srerker wordcn. Hel
gesichr komr arn orn stceds
kleiner slukje vlsr !e zntrn.
Tomosrafisch is cr nog secn
be\rijs vo,,r deze dreorie. De
,Iructtru. oDder Crlabn! ladr
nict zicn dar dc pllar rlgcbrl)-
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ken is. Nlra! cr zjjn $'cl geolo
glsche aanwijzingcn !oor s1e.ke
ophefiiDe 

'n 
Zuid-Iulia. Op de

hoogllakc van Crbb.ie iiggen
strandafzcttingen ran okclc
miljoetrcD jrren oud op ccn
hoo$e ran 800 IoI 900 merer.
Hrvens uit d. Roncinse djd
liggen bovcn zccnileau. Her
klopr allcmaol. "Ma:rr het ls
nog.cn rhcorie," \raaNchuwr

De Itdliadnse subducriczonc
draait rner een scbcrpc bochr
on Zuid-Ilalia hcco naar het
lresren om daar rc rcrd\.ijnen-
onder sicilii zijn geen georysi
sche aanwiizinsen loor een
subducriczone terug te linden.
Aan de kust van Algeriic komt
de strucluur vln een slab weer
sls herkenbarc gcotsische een-
heid rerug. 'Ilct idce is hier,"
\loirel schcurt prpicf. !ou!vr

he! €n ldapr hct dubbel om het
duidclijk te nruken, "da! de
subducticzone onder Sicilii
doorga{r !h lerricale brcuk cn
zo dc rerbindins lorml mct de
subductiezonc bij \oord-
Aftka. l-ir gcbcuren $Lee din-
gen. H.t schcurcn lan d. on
d€rgcschoven phat begon in
hct noorden en heeft zich naar
hcl zuiden vooiigezei. Dii snlg
adn her !urdopperrlak scpaard
mer een soorr gollparrooD vaD
drlingen cn ophcfiingen." De
breuk in dc subducde4ne bii
Sicilia hccfr daar niers mee te
makcn, mn,r heeft Italic de
ruimrc gcgelen om 'solo uir r.
draaien. Nu dir atscheurcn laD
de sl.tb ondei Zuid-Iralii $aa.-
schijnlijk is liscroDd, lijkl halje
\fe€r gcwoon in de pas 1e lopen
met dc bcwcgingen lan Europa

vreemd vulkanisme
llcl meest l.gische rnomclrt
wuurot eer ondergcdokcn plulr
gur scheuen is als dc conG
nenule lifiosfccr aankomt bii
de subducriezon.. Condnenralc
korsr is lichrer ddn oceanische
korst (dus irrarom zou h.t
zirlkcnT), is anders van samcn-
slclling en is minder srcrk. Hct
recenr vulkanfnc IialiE dlt
slecht in eetr ran dc klassieke
plaarrckrotrische pro!incies te
plaa$c! is, zou zo goed !e
lcrklarcn ziin. ,\ls de ondcrgc-
doken continenrale ko6r lrij
ondiep ,lbreek, tan man(cl-
mlteriaal relanefhoog in de
hhosfeer komen .n aanleidins
ge!€n ror lulkanrsme me!
vrecmdc sameDstelllngen.
Ijn ofhet nier genoeg is, hccii
Vortel ook nog een nicufijcl
"\vl,rschi,nllik hebbcD wc ook
cen subducrieions bij Gibrah!r
gelondeD. ln hcr n'cuwsre l(!
mogratischc mod.l lan collega
\t iln SpakDan is daar een
mooic subductiezone re zicn.
flct is een smalle zone dic ziclr
lCrUgtiet<i nrsr net wcstcn.
Vel.1ic!le beFegingcn licr kun-
nen bi,gedrascn hcbbeD !!r de
afsluiliDs lan dc Iliddell.rndte
Zee waardoof indanping
plaarsrond. ED drt is *eer bui-
rcngcs oon boeiend in rcrband
mct dc llersintD SallniN
Crisis met zijn cnormc zour-

Scherp
De rcladcs tussen p.ocess€n
djcp ni de nanlel en de cfitc-

ten drlrlan aan hct aardopper
!l!k !erblnden dc scoiJsic,
mer de geologic. Om de theo
rie lan dc gcscheDrde shb te
bc*ijzcD, is geologisch reld-
ircrk nodig. Daling en scdi-
mentatie. l'I)henine cn crosic
zijn mer karteren tcrug tc vin-
den zijn. De nj.ulvc subductie
rong bij Gibraliar bicdt nieulve
noseLljLhcdcn om !uleocircu
laiiepairoren in de Middel-
landse Zee re nodelleren cn
gccft he! paleoklimaatondcr-

En dar is \olgctrs Nortclde
beste mamer mn samen{er
ken: specialistisch onderzoek
geinregrcerd in cen glorer
rhcma.'Jc inspir€ert elkaar.
ZckeNoor een kleine vakgc-
tried, $at de Aardwctcrschap'
pen in Nederland zijn. is het
zinvol om gczaDrcnlijk een
projeci !'oor tc bcreiden. DaI is

sebeurd doo. drie ondeuoek
scholcn, dc V\{S(i (venins
ilcinesz Resea.ch School of
Gcodynanics), d. NSG
(Nerherlands Rcscarch School
nr sedimeniary Gcolosv) en
hei CTG (Ccnire ofTechnic.l
Geoscicncc) re 1!ten sllmen
s'crkcD binnen ISES (lnregra-
r!-d Solid E,rilh Sciencc). Mcr
ons on'lezoe{sprogrammr
hebben we met succcs nreege
dongen naar dc subs'dic loor
topondczoclscholen.-

r

Il
I

:ftiTil

Dit onderzoek 
's 

uitgevoerd doo. de afdeling Ceotysica van de Univer
siteit Ulrecht als onderdeel van de ondezoeksprogramma s van de
vening Meinesz Resea,ch School ot Geodynadic (VMsG) €n het
Ne$e ands ReseaEh Cent€ lor Integ,ated solid Earth Sciences {ISES).
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Waar waren jullie nou?
April, Veldhoven, het zeverde
NAC-congleo. Honderden
voohameliik Jorse w.ten-
schappers,.iudent€n, maar
vooral AIO'S en PostDocs, de
clamc de la crtme van de Ne-
derlardse Aaralwetenschap-
petr,liet een brede staaltaart
zien var wat e! op Aardwe-
t.nschappeliik g.bied gebeurt
in Nederland. Tus6en hen
door bewogen hun begelei-
deFr bezorgd en trots als hu
pupllleE aan het woord wa-

'.o, 
nieuwsgiertg als anderen

aan het woord wa.en en Lriti-
sch sls dle andefetr net zo
goed waren als hd eigen pro-
t6g6s. En ik kan u verzeteren
dat er heel w.t kritische troten
sekrsakt werden, De kwaliteit
was vaaft hoog tot zee! hoos.
Een *letne greep.
Hans Renssen ging in op de

sevolsen van het riikomen
van gaot€ hoeveelhedeD
methaargas voor de otrtwik-
helirg v6n het kliaaat op
Aatde. Hii liet zien dat op de
zeebodcm Srote hoeveelheden
ftethaan, vermensd net w.-
ter, opgeslagen nggen in de
vom v3. wat i€ iis zou tD-
tren noemen. Deze h,vdratetr
zijn nu stabiel door de dad
hee.scnde combinatie van
dlut en (water-) temperatur.
Bij de polen zltten de hyalfa-
ren dan ook \ai, ondiep op
inrermedtaire wat€fdi€pten!
bij d€ evenalr zitten ze op
g.ot6re diepte. Dooa opwaa-
ming van de oceaan kunnen
de hydraten instabiel worde!
en kan m€thaan gemakkeliiL
*t,komen. In de diepere
oceanen zal vemoedeliiL een
groor deel geabsorb€erd aor-
den door hct oceanwat€r. Bii
de polef, ligt dat anders: eer
groot deel zou de atinosfee!
ku!6c! berei*eo en uiteirde-
liik erot€rdeels itr CO2 en
HzO worden omsezet.
Om eers na te gaan wat er
zou gebeuren bii het losko-
men van ecn de€lvatr de hy-
dr6tetr weider modelstudies
sedasn met behulp va het
driedtdensionale, ECBILT-
CLIO model, waarbii atdos-
feer, zeeits en ocesan op
w€r€ld8.haAl gckopp€ld ziin.
Zoals een goed geoloog be-
tasmd, weld het scendio
sebaseeld op het seologisch
verleden (the past might be

the tey to the futur€!): uitge-
Saan werd vm het plotseling
riikomen van 1500 Gigaton
koolstof in de atltosfee!
binren 1000 iaari e-e.a. ge-
baseerd op her Paleoc€.n/
Eoc€er therd.le daximum
(ca. 55,5 m toen jaar sele-
den). De gemiddetde atmosfe-
iische tempeEntur vloog met
2,6'C oohoos, met uitschie-
tere tot 10"C op hoge breedte-
gradeo. Met nanle de to€na-
@e op hoge breedtegraden
zou positieve feedback tot
gevolg k'lm€n h€bben, wa.!-
door trog mee. methaangas

Binnen het zevende NAC
congles werd ook eEn bi,een-
komst sehouden van Euro-
prori€s. Daar gaf Schweizer
.en b€toog over - alweer-
gashydraten. Tiidens d. RV
Meteor cruise M47l3 werde!
twee sedimentkerretr geDo-
oer vd de nodrdcliiLe
CoEso Far. De.ne belatte
massieve g$hydrar€! vier
heter onder het sedim.nt-
oppenlak. De anderc ke!!,
da2entegenl bevatte geen
gAhydaten, maar wcl lag.!
die riiker que! aan autht-
geen bariet bov.n d6 sulfaat-
@ethaan bansitie zon.. Th€r-
hddrrmische pioce$.n
vdoorzaakter waaischiinlijk
het uit el<aar vallen vatr het
gas, waddoo. de sulfaat-
dethaan trarsiEe zone naar
beaeden Eigreerde. Daar
boven ton zich bari.t afzette.
als gevolg tan de difrusieve
bdiln flu komend van
otrder deze zone. Met het ver-
haal van Renssen c.s. i! het
achterhoofd vraas ie i. otrwit-
lefteuris af of er geen syste-
lutische studi€ doet lomen
nae authigeen briet en ver-
gdiiklde l'6k€a in di€p-
zeesedimenttemen om ecn
icchatting te kunaen maken
vd de omvaos van latuurui-
te guhyibaat deconlposltie,
Een heel uder ve"haal ksam
vd Herfon c.s. die.rin ge-
slaasd waren om in de Nooid-
zee u sttu trc labellins expe.
rinenten t€ doen die duideliik
aantoodden dat! ondanks dc
lage zeewatertemperatuu!
van 5"C, mariene Archa€a be-
zig waren om opg€loat orga-
risch koolstof op t. nemen.
Tot voo. kort werd aangeno-

mcn dat de chemo-autotrofe
Archaea vooral voolkwame!
in extreme milieus, waar ze
ovelleven door hu Mieke
mernbraahei genschappen.
Maa. ondenoek van de lat-
stc ja.en heeft engetoond dat
ze oot heel belangrijk zii. iE
net gewone zeewaler; zo
bestaat biivoorbeerd oEgev€€r
30% van het picoplaittoD in
de G.ote Oceaan uit Archaea.
De oceanische Fituire
produ.tie zou dus wel eens af
kunnen haryetr vM de
g€combineerde activiteit van
algen! cyanobacteria eq de

Dat heeft nogal belaryaiike
lmplicsties: Als j€ kunt adto-
nen dat ze €en beldgriike .ol
spelcn in d€ opnme vd in
het water opgelost koolstof,
waddoor het koolstof ver-
sneld tot sedimetrtatie kotut,
kunnen ze oot vd belans ziin
voor de vraag iD hoevere de
oceaan wel loldoetrde capaci-
teit heeft om al het door mer-
sen geproduceerde koolstof op
te nemen, Het genoedde ir
situ oDderzoek is da.|re€ een
heel beloeriite bii.rEge. Het
$elt ie deteer voor de vaaag
hoe ie de steeds lr':ry ver&-
d€rende en ste€ds complexere
inzichten vd al deze waame-
mingen moet conbi.erd ir
.en sameshangedde set vm
modelen waaree je biivooa-
b€eld kltEaatontw*kering
kunt voolspelen. Vd Veltho-
v€n (what's in a mme?) c.s,
glven een lezing over het op-
zetten van een software oEae-
virg om de diverse modellen
van het Systeem Aarde te
koppelen. Daar komt heel
veel afstetudins bij tiiken,
.tie broodlodig is {illen we
.cn paar stappen verde.
toaen. De EU hee{t dat inge-
zietr en het Progx@e for
Irtegrated Eartt! Syst€d
Modeuiry eRISM) opseet.
Van enkele wat oudere ionge-
ren onder ons, vm Roemund
en Drury, kwam eetr prachtig
ve.h$l over de diadante! in
cen peridotiet lens biiBarda-
ne on Fio.toft, Noosesen.
Zii toonden elegant &n dat de
websteri€t-vis in d€ uit de
aardfr antel afkomstige perio-
dotict waarin het zat oor-
sproikelijk een mef,gsel vatr
ortoptaoxeen! cliroplroxeen,

sranaat, Cr-spluel €n $,at
olivijn moest ztin sew€est die
rond 1651milroe. jaar Bel€-
den moet€n zijn omgezct bii
1410'C en 3,2scpa. Pas l.ter,
rond 518 miljoeD;aar seleden
(Catedonische orosenese)
werden verschilende kool-
stof-fas. miDeralen gevond,
eadonder diamanten, samen
aet phloAopier, kalsiliet, Cr-
spinel maFesiet, Ba-Mt-
carbonat€n, Fe-Ni-suuide4
Cl-apatieten, rutiel, zirkoon
e! monazi.t. Het last aluide-
U,t zi€n dat eer metasomari.
sch6 vloeistof nieuwe elemen-
ten he€ft geintroduceerd.
Daarbij vormd.n zich bii
875'C.n 4,1 Gps de Noorse
diamanten, Voordat u nu de
hancr achtelin ale auto gooit
En spoorslags naar Noorwe-
gen vertr€kr het gaat hier om

Weer een he€l and.r vcrhaal
hield Wim Hoek, dic duideliik
maakte alat de LaaFgleciale
clDto-teft a horizonten in
N.deriald een da!ftbare blon
van errra informatie kureD
vomen ab h.t gaat om het
.oreleren va! a&ettingen etr
het testen van de sllchiodi-
teit va! de ve$tati.veraode-
ri.ger. Fraai wqs ook het
seduldwerk vsn de Nootie.
c.s. di€ duidellik maakten dat
benthis.he foraminifercn in
de Wadd€nzee, die g.teld
werden ove! vlakl(cn v.n 3x3
cm, op kleinc schaal zeei on-
regeknatiS in voorkomen wa-
!en, terwi,l dat op €en grotere
schaal riet h€t geval was. Her
stelt w€er ri€uwc vragen .an
het stratigr6lische foiam-

Ik kar rog bladziiden lans
doorgaar, maar dat zal ik niet
doeu. Her zal u hopelijk dui-
ddiik ziin dat er veel noois te
bel€ven viel op het zevende
NAc-congr€s. Wat mij op de
raag brengt' "KNGMG-
Ieden: waar waen iurlie
nou?" Regelnatig wo!.lt er
sektaagd dat e! zo *€inis
sedaaa wordt voor de leden.
Dit conercs organis€r.n wii
als KNGMG same! h€t
NWO-ALW. Voo! een luttel
bedlas kunt u zich in een
gemakkelijk bereikbare, para-
dijselijke omsel'tns weer
veibazen over ales wat e!
geb.urt op Aardwetenschap-

knsms latwl ktfs lnieuwsbrief juni 2oo4 la
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Zevende Nedertands Aardwetenschappetiik Congres

pelijk gebied. U kuot gaan
scout€n voor uw bedrijf, zodat
zers de pecunia geen pro-
bleem m€er beboeven te

Wat zegt u? U bent te oudr
beweert u? Juist dao zou u
moeter kom€n om de sdize
cellen we6r ee8 te latcn lYa-
Len. Vief goede kennissen tan
mij zijn over de 70 en zers 80
en doen nog auen actie{on-
deizoek, E€n van hetr ve!-
zuchtte laatstr "Het enige
waar hijr leeftiidsgenoteD
aan d€nken en ovei kunnen
pr.ten is biliarten en een
kaattie leggen. Ik moet er niet
aa! denken: vreseliikl ".
Entnj U beeft rog tothetvol
gende NAC concxes in 2006
om na te denLe! ofuliever
een taa"tie-legger bent alar
een onderzoeker....
Ook miste ik velen vd u op
de jadversaderins. Samen
met de Buitendagwas het eetr
goed en neseliit gezelig se-
beuren. E. staan allerlei grote
verarderilgen voo. de deur
(zo moeter leden die ni€t aan-
sezig *aien op de taa.,'6rga-
deaing het dubbele betalen,
tesiil de aanwezigef, voof
hau geld mogen - glapie),
maa. daarover later meer.
We hebbe! met piin in het
hart afscheid gcnoden var
secretaris Pi€t.. Jongerius en
de bestuurslid Jeroen vd
Donsen. Ze hebben zich
voortdu.end enthousiast inge-
zetvoorhetKNGMG enzul-
le! node gemist wordetr. Voor
Picter Jonserius is Leo van de
Vate roorgesteld a1s opvolger
(zie elders in deze NB). Voo!
Jeloen hebben we tug ge€n
opvolger: tot zo lang zal hii
enkele ondesteunende activi-
teite! bliivetr uitvoeren,

P.S. Zo-even b.reikte mii het
bericht dat diin oud. docent
Professor Dr. L.M.J.U. vatr
Straaten overleden is: ih zal

NAC 7 - Ative and Kicking, 5 en 6 aprit 2oo4
Dt was inmiddeLs aLweer de zeven

de aReverlng van het tweeiaarliice
Neder ands AardwetenschappeLijk

Congres. Het $as zeer verheugend
om een recoio aanraLlonge weren.
s.lrappers in de Geovreiens.lrappen
re mo8€n vetue Komen en om nen

twee dagen Lang actief en intera.

50nmlgen zagen dit.ongres ook
als een banenmar[t en dat l]ikt mij
mee. dan terechi ln deze tiider van

s.haarsie op de weten5.happe jle
arbe defrarh. NAC / Lil[t dus ut
stekeid aan de doelelelLngen van

het NAC te hebben voLdaan: het
samenDi€ngen !an longe afi eve

lvetens.happers ult aLLe richtlngen
ln de Geovreters.happen Ce, en

deze breedte onde6.heldl het NAa

z.h van bireenkomsten van onder
zoeksrhoLen en somnise nstituien,
waarbll het neer gaat on de e gei

Daar [omt nos b j dat veLe ionge
onderzoekers lrier lrun e€rste try
outs' !p het wetens.haFpeLijIe
podiun beLeven fret lastise Gnd
voorwaarden: een presentatie n

het Engels, begrjpeiil( en boeiend
voor eetr zeer bfeed pubLiek, ef in

ner gelaL !an een mofaeLnge pre

senrate maar 2o mlnuten tild en

vaak anvetuva.ht€ en dus lastise
vragen Deze (eer ertra aanda.ht
voor de biogeoLogie, net nane
loor de va daue lan pror es (net
een z€er traa plena r verhaaLvan

lclc Bilm.). en voor paLaeo.milleu

re.onstru.tie En kLimaat re.on
stru.t e lmet s.hitle.€nde iLurtra
ties van Se fert en Renssenl

FeL is vefieugend dat ia nom
a.htige ontwik(eLingen b nnen de

geoLogie en de blologie, na Lange

tijd d.ze va(gebieden Neer aan
dachi voore kaar krigen De voor
dra.hten en postere op dit lrterdit
c pLna re sebied ioonden duj,leLiI
de neeturaarde van deze krusbe
stu!lng aan en het Lilkt een Soede
,aa( dat NWo/ALW €n anderen wiL

en gaan invesleren in een verdere
ontlvlkke ng !an de biogeoLogie n

Nederland. A.r de andere kant van

hel aardlvelens.happeLijIe 3pe.
tfun konden we o.a. gen eten van

rle zeer rraale beeLden uit de diepe
aarde zoals dle g€bracht werden
door Harry Doust en Rlnus WorteL

tidens de penane se$le op de

lan de Leeu|| en Aian st"enbt!eeen

Het maatrhappeLik' deeL van het
.ongres, nu loor oe rweeoe (eer

onderd€eLvar hel NAC, we.d uit
ste[end seLe]d door Fe n Naak na

een aanda.httrekIende n]eidins
vai Guus Berkhout oler de ethiek
van de wetenschap en haar b€oefe
naa6 aan de hand van zijn elgen
eryaring.n mct h.t 5.hlphoL.
dos5ier. Tijnens de paneLdis.ussie

haneLleden: Guus BerIh.ul, ALbeil

Ooet. hesseLSpeelman en l-lan

L ndebooml en ,le dis.uss e met de

zaaL kwan u tefaard ook het rap
pot van de Connls5ie l\4eij€r aan

ne orde, net name lret gaslroren

en de kokleLvisserjin de wadden.
zeE. Tjdens deze di..us5ie verw€es

Guut Ber[h.!t reseLmat s naar zi]n

boek en Fan Lideboom niar de

ElA 2 en andere 9ebsltes
nn ddeLs heb ik het boe( van

Berkhout geL€zen en vnstgeneLd
dat het zeer de moeite waard ls.
Niet a Leen rvat weterschappellike
eth et betreft maar ook, en vooraL,

waar het saat om de afzonderljke
rolLei van de poLitek ei de weten
s.hap en de organisatie van de we
t€nschap. Tot n jn vefbazing leidde
deze dlscussi. tot vri heLdere .on.
dus es ove, de lonarhankeLiike) ,o

d e werens.napPers zouden moe

Nagenoeg alLe posters waren van
hoge kwaLitet en het vras dan ook

sele.tercn en vervolsent de bijbe
horende weteischappers te beLo

nen net een s.haikist voLAmaLia

euro\ en een schltt€r€nn boek
over de ondergrond van Nedenand,
uitgege!en door TNO.NlT6,
r,rif of meer b j raeva was h€t rle

eerste keer dat tiidens het NAc ook
een onderzoeG.hooL, in dt gevaL

EUR0PR0X, een internailonaLe

ofderzoeks.hoo tussen Bremen en

N5G, haar laarLiikse blle€nkomst
orsan seerde. Dat safveeLIrui5be
stulving en het s nss.h en een

idee om het NAC n de toekonst
vooralte Laten gaan door, oite
Laren voLgen op, een onaerzoeK.
schooLdag, waarb i dc aardweten.
s.happ€l lk€ ondenoe[5.hoLen hun

NieLw was ook de atu/ez she d van

de KNAW aLs sponsotorganlsatar.
De (NAW s van nenlng dat het
NAC inmiddeLs een gelenigd nstl
tuut ls en nerhalve geen geLd en

aanda.hl meer nod g heeft vafuii
het Irippenhuis. Aan €en kant lam
ner. aan de andere kant oP te vat
len ah een conpLinent. Het bete
(e.de weLdat anderen van NWO/

ALW €n (NGl,4G wat harder mo€s

ten lopen maaf uitstekende atLeten

Uet dank aan hen, aan de leden

vai de prognnnaconnlssie en de

organisatleconmissie en ii het bj
zonder aan Af an Steenbruggen,
die na een lndrukweklend NAC ve!
Leden ln de toekomst niet rneer bli
het NAC b€trokIen zaL Iunnen ziin.
dank iI edereen dle b]lsedrasen
heeft aai deze afleve ng van het
NAC. Het !vas '( .king and Allve .f
'ALive and Ki.klng'zo u wlLt

JAN W. OE L€EUW

KoN N(!r(E Nl0Z, LlLl

VooRz TTER PRo6RAMMA CoM TE

(GLr: B&hatt,2aa3, De htnatu
,rd. OitfieiJ; .... --t0t i! hi tath
M ap?.1k1 l^rn un ld Dariel
.!l',tl'./, LlAN 90-7-tE/ l-2-1r)
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ffi NAC.7 DISCUSSIE

Wetenschap hoort nooit op de stoel van de politiek
Stecds vat(ei wordt de w€tensctap ingezei bijhet n.heq van politie-
ke besluitcn. Stccds meer wetenschaplelitk commissies 2ien het
lichtom voorstelen en i.lec6n vaauithet Haasse eenveranNoorde
basis te geven. Hoe nuttis.leze nieuwe, maatschappeliik rotookis,
misbauik van de qet€nschap en de onderzoekerlisl altijd o! de loei.
Panet, zonder Boris Ditdch die op het laatste noment afzcsdc) cn
pu6lieL waren net daar rijdens de discussie op NAC-7 rcerenil over

Het oude' NAM.Waddenreerapport
ut 1999 over de mogeLijke gevoL

sen van gaswrnn ngj ner recenre
rsPpo van de AdviesgroeF
WaddenreebeLe d (Cohmist e

lMeije, over de Waddenzee en EVA

2 over oe consequenres van de
(ok(eL en mosseL!isserij Het ziji
a LemaaL rapporten ges.hreven om
de poltl€k te steun.n in goed on.
derbouwde en weLov€rwogen

bes ssingen. Deskund sen saan
een steeds grotere rol speLen n

poL tleke besLuitvornlng. 
^4aardarrmee komen wetenschappe6

ondcr druk. Want d€ polltiek gaat

n €t aLrjd zuiver om met weten-

PnneLlld Guus Berkhout haaLde n

de nleidlng ziln'5.h pholrappo.t
aan as voorbeeld hoe de poLitek
gebruiI maakt !an de wetenschap.

SchiphoL (! erde L!.hthaven van

Europa met jaaf jks 40 mlLjoen

passagiers en 4oo duDerd vLu.h

ten) is beangrijk voor de Neder

Landse e.onomie, maar zorgt in de
w jde omgevingvoor ovcrLast. Het

beLe d van de overh€id s gericht

op groeivan de u.hthav€n, met

een viirde baan. l,1aar we onder de

strlcte voorwaarde dat de SeLu dt
hinder zou ahemen. li,let dat
uilgangspunt werd begonnen met
de aanLeg van de nieu,!c baan.
Fet wetsvoor5iel van toenmallg
min ster NeteLenbcs lvoorbereid
terwijLer aLgewe&t werd aan de

n euwe baanl haalde het iiet in de

Kamer. De minlster stelde in 2o.o
een commissle van onalhankeLiike
d€5kundlgen in om het nlelwe
weEvoorsler te toelsen,'le
.omfr ssie B€rkhoul. D e kwam lot
de concL!sie dat het nieuwe wets
voo6tel geen !erbeter ng was ten

lan de leeuw (KonlnkLjk N oZlUU)

sevraagd voorzitter te wilLen zlin
van d€ prosramma.omm ssie ,riet
hen hebben we RLobaalde thema's
bedacht en aai de hand daarvan,
in.ombinate net een zo groot
mogeLjke spr€lding oler de nnitu
tcn in het veld, de ov€r ge leden
voof de .omnissle gevraagd.

ln mel 2oot vras de €ersle verga-

der ng om de lhema's vast te ste.
Len en de princpe indeLins van het
progranna. llet huisr!erk voor de

voLgend€ lergader ng was na te
nenken ov€r de keynote speake6.
De [veede vergader]ng was ln sep

tember 2ool, weLke ging over de
apz€t vnn hei Frosrammaboekje
(de eeBte aankond sind, d€ web
site {dit iaar voor het ee6, en de

k€ynote speakers. De deailLines

werden vastgesteL.r voor abstracls

opz chte van de orde wet.
Een uitspraak, gebaseerd op
wetenschappe jke fe ten, met forse
poLitieke.onsequ€nties, Een

tweerle rapp.ft kwam tol d€ze tue
.on.lusle en ook,laar Ion de

minGter zlch niet nee verenisen.
Het rappon moest hers.hrelen
worden, op zijn minst de lnLe d ng.
Berkhout weigerde, gaf de
!pdra.ht terus en kwam zclf onder
vuur te lissen. Een bekend feno.
neen voar de wetensrhapp€rs die
m€egewerkt hadden aan het
wadd€nzeefapport u t r99t.

Bet srote probleem mel dergeLii(€
w€tens.h.ppelllke .omm ssies, of
het nu over S.h ph.Lofov€r de

Waddenzee gaat, ls dat ze iise
st€Ld wolden voor e€n probLe-Am

waaryan de poLitiek aLLang weet
welk antwoord ze wiL kligen.
Komen de concLusies nlet olereen,
dnn saat h€t wrinsen. PoLitic

hebben sraas nvLoed op de

commiss e, maar,lie s onaininke
lilk an dan moet de commiss e zji
fug recht houden, zegt het paneL.

Berlhout lreeft dat g€daan. Fli gai
de opdracht lcrug. En nog hwnm
dle wet €rdoor," maaIt h izich

[waad. "Dat s sle.ht voor Neder

b€sllssing, ongeacht een rappori,"
De lniegrlteit van de wetenschaF

staat boven edere dis.!ss e l'4aar

weL moeten weiensclrappeE goed

Leren omgaan mer fun n euw€
veGntwoordelilkheden. Ze moeien
een heLdere boodschap ove.bren.
gen. Niet aL d e ra maarr'. waar
wetenschappers zo goed ln zijn,
vond Berkhout Een weiene.happer
feeft de pllclrt om du delilk t€

fleeft het ee6te waddenrapport
van d€ NAI4 een emotioneLe en

polltlek€ !LoedgoLi tewees seb€rht
waai de aardwet€fs.ha!pen nog

op lrerkauwen, de recente ontwik
kelnsen rcndom de Waddenzee

worden over het agemeen met

iewedenhe d beke[en. fan Linrle

man van ALiefra prees de concL!

sles van de .onmlssie l\4eijer, met

daarin de aanbeveLing om aLle

groeFen en poLitieke s.h jven die
het WaddenzeebeLeid beheren, te

orgaan waa n aLles wat de

Waddenzee aaigaat behaideLd

mak€n voor de tweede aankond.
gins en de website, en er bekend-

Vanaf dat monent (begin februar)
ben ik bezig gew€est om het coi
gresboek 3amen t€ neLlen ladv es:

doc dat nooit ln Word), .onta.t te
h€bben met Korlngshof ovcr aLleF

posterborden dineB apParatuur
kamers et.etera). De laatste twee
wek€n voor het.ongres gebe!rde
er van alLes. Atgezegde presenta

ties, maar ook cxtra aanmeLdlngen,
dinsen die mis dre gden te Lopen,

IeVnote sF€akers b€ Le] of z€ toch
e.ht weL klvanen en op d€ ju ste
dag, ga zo maar door. Ei dan pro

beren on het progranma toch

Aie re iets !rsan seelt, dan gaan

nensen beLLen en naiLen. De me€s

NA["r 0H CIRGAfilSATlfi

Orgari5atie NAC-7
ll€t ls een eiorn (atuei on een

3r.oi .ongres te organ 5erei. De

organisatie deze keef lag bll h€t
kNCt4G €n NWo.ALW. Dit keer was
rret de beurt lan ALW om het ge-

heeLte.oord neren cn b iwie dus
het Leeuw€ndeel van voo.bere den.
de weft as. Aran Steenbruss€n i5

een van ae mensen d e Deigen ver
zet h€eft. Meer bergen dan je op
hct eerste gezi.ht denkt. Een !er
s ag a.hter de s.lrermen.

Voor een NAC. zoals voor v-"Le

.ongressen denk ik, !vordt een pro
grammacommrs5 e en eei o€anrsa
le.ommissle ir het Leven gefae
pen De programma.ommGsle

hou!r z.h bezlg met de inlroud, de
orsanisatie.omm ssie met d€ uit
voerlns Ru m e€n jaar voor NAa 7
hebben we vanuit AL!! professor

Na d€z€ bljeenkomn was er een
hoop werk voor ALW: de ee6te
aankondiglng maken, Iaten drukken
en verspreiden, Zorgen dat de,reb
s te n de Lu.ht kwam. een opzet
voor aandeLdlng en regi5tr.tie, et
.eten. Na de deadlne van het in
dienen van de abstnds kwan het
pas echt Los: abstracts verameL€n,
alvast zo goe.l mogellik lerdehn
.ver dE th€ma's, er een ovetrlchte-
jk pakk€t voor de programma.om.

n ssie !an maken. Die hnd vervoL
gens de nlet eeivoud se laak d€

thema! rlennit ef te naken, de ab

strn.ts te v€rdeLen, te bepaLen wle
!oor een nondeLinge pr€sentau€ in

aanmerk ng kwam en we voor een

aLLenaaljn het p.osramma ut zou

k.m-an te ziei. Fet werd een verca
derlng n lanua 2oo4. Daarna kon

ALW weeraan de sLag: programna

tryms lalwl Ltfs lrieuwsbrief juni 2oo4 l6



FaneL en zaaL waren ecnsgezind
tevreden fret het uitg.rgspunt van
de .omniss e Me jer: een duur
uaam beheer van de Waddenz€e
met berrord van het open ka€kter.
ALLe panfen voor en acties ln de
Waddenzee moeten daar nan
getoetst worden. 6aswinning ol
<okkeL!isse. j, toerjsm€ of sch..p.
vaart, alLes noet passen in dat
duurzaine u lgangspuit. s dat nier

Kok[e virser]l va t !oor de connie
5 e [lerer duide il bu]ten het
duutame beheer De s.he pdier

seclor krijgt zeven iaar d€ tlid om
om te s.hakelen t.t een du!rzame
vorm van !isserj. Lukt dal n et dan
pa5t dere actilite t i et n de
Waddenzee. HctzeLide 0 ter un
geLdl v.or gaswinning. Knn dat
,onder (t€veeD bodemdrtlns, dan
pan het ii het utsang5punt van

duurzaan beleid en js het toege.

Dlscuss eLeid€r Fein Fa:k weet.p
de verschiLLende uit<omsten van de
vers.h Llende onderToeken dle
uitgeloerd zlrn met de Waddenzee

als Ljdend vo.rwerp. DE.omnissle
Meijer heeit du deLirk and€re con.
.Lusles getro(kei dan EVA 2 dat in

opdra.ht van de vis5erijs-o.tor s

(e vrag€n kregen we over .le hele
periode van ranuari tot apriL redellj (

lerspreid Jqaar n d€ Laar5te wce(
loor ner.0ngres werden we echt

o!er van aLLes opgebed. van de
rormaLc vragen tot de gekste

d nsen Caat er een bus naar VeLd

hoven. 'k wLmiiir kamer deLen

met dk en dle."Kan je voor mii
een naiitle sturen naar die en die
om le neLden dat...r'irNlln dochter
is ziek, wat ,aL k doen.' (.mt hll
otTlook.'Dan waren er to.h
mersen boos omdat ze n et bllde
organ satle betrolken waren Het
was no. r de bedoclnS om groe
pen bewust €r buit€n te Laten. Dit

lnaryras er een sroep d e hun laar
jkse sessle op het NAC Let p aats

vlnden. Dai hebben wil seorsanl
s€erd, en dranra hebben vre niete
me€r van ze gehoord GeLukklg zjn
er lok aLlrd menscn d e hun waar
de ns w€l laten bllken.

!ltge!oerd. Z ln wetensclrappers
nlet een beetle nalefaL5 ze denkcn
oiafhan(elljk te kunnen zijn?

Nee hoor, vond het paneL. Natuur
Lijk hoeven we het Lang n et altijd
eens te ziln. De u tgangspunten
van EVA 2 waren andeB dan dle
van de.ommlseie M€irer €n dan
kom jc oo< tot andere.onrLusies.
&laar To zeiALbert 0ost: le k!it
maaf i6n boodschap overbrengen.
Dat wat je vindt. net maac niet uit
w e de opdr..lrtgever is le moet
aLs \!ereisciapper a.ht€r le .on.

FesseL 5peeLman voegde daaraan

toe dat er n Nedenand een

pub eIe lennis nfrastru.tuur ]s d e

betaaLd wordt uit ovcrheidsgeLd. le
hebt alt wet€ns.haFper drn ook
de pl.ht om het best mogellike
antfroord te geven aan de Folitiek
ot de samenLeviig. Maar. en daar
maet .le wetenschaP attent op zlln,
een wetenschapper hooft n et thu s

op een Poiitieke stoeL. De onder
zoeker se€ft lnformatie, de poLitie<

poLit c!s teveeL beLooid. dan heeft
hij pe.h en niet het 6pport.
En, vetru.htte Ber<hout, Laai de

En dan s er de Konirgshof. Wat mij

genheid on een NAa te Laten

pLaatsv nden (edereei bLilft bj
e kaarlj, cn er is ook bijoa aLLes te
reseLe, laLje maaf betaaLtl, maar
vLeIkeLoos s het nooit. De posier

Dorden nonden €. pas om 23 uur
de avond tevoren. En pots€llrg
bLee( de geLdautomaai er nler meer

te 7ijn. Fandig, hadden we seda.ht,
voor oe mensen a e nog ier
beraald haddcn. Dat s.heet eed
een lroop gedoc a.hterat. Het appa
raat was n et rendabe genoeg, dus
haddei ze 'n maar weg Laten lra en.
En dat word ie dus niet v€(eld.
En dan de maatschappeLirke sessie,
wnarvoor Boris Dittrich op her aLLer

alerLaatst atoegde. lammer, maar
to.lr is lr€t zofder deze poLUeke

conp.nent ook prina verLopen.

. d,. H. (Hein) Haak, se/5norodg (tMl

. prot dL A.l. (Gurt serkho !t. geofusicus, hoosleruar innohtief
nanagenent IU-Delft, voorzi4etde. Berhout i.v.n. Schipholen de

. dr N.l. (Han) Lindeboom, n arien geatoog, Alterc, vraeser wrkzaon

' dr. A.P. (Alberrl Oosi, ordezaeker Rijkswdtestoat, RIKZ,vaozitter
KNGMG betrakkeh bii.ie, Meiier, en het'oude' NAM Waddentuppott

. dr. H- (Hessel) Speelman, p/aatsveNangend vaazitter NWO ALW,vaor

. Batis Dlrltich, patiticus, D'66

topambtenaren verhu zen na ieder€ mlng. En dan G er nog de pers.
verk ezing. An.ler gebeun ef iiets ooI d]e moet blljkbaar nog veel
en ze8sen de voLgende minster en Leren.lrar Llndeboom klonk nog
sLaaisse.rctarls weer pr..les steeds lerbaasdr "ALs jk in d€
hetzeLide, want d€zelfde ambtena. krant de vefiaLen a5 oler hcr
r€n geven nog steeds dezelfde symposium over de kokkeLvsserij,
adver€n dan was l( bLiikbaar oF een h€eL

ander symposium geweest dan de
verbaas.r jouma sten.'
zaa en paneLzijn het eens. De
poLiteI mas zi.h niet onttrekk€n
aan haar eisen verantwoordeLijkhe
den. 2ll s veraitwoardeLijk voor de
besluitvorming De wetens.happer
noet zlch daarentegen noo t
mengen irr poLitieke besLuitvor

AL met aL kuinen !ve teruskiiIen op
een g€sLaagrl NAC 7. En daatooor
wLik nosmaaLs d€ progcmmacom
miss e en de organisatie.ommiss e

harteLijI voor bedanken. n hei
bijzonder lan de Leeuw en llllchabL
!a. de.lVeer, die varuit ALWveeL

werk heeft leret a.hter d€ scheF

m€n De deeLnemers hebb€n eva u

atievragen vla de e ma L se[res€n
om er a.hter t€ komen Nat er de
voLg€nde keer toch nog weer beter
ofinders kan. Want dat voLgende
NAC, dai komt er zekerl

AR 
^N 

sTEEN6FU6GEN, NWO

kngms I alw I ktfs lnieuwsbrief iuni 2oo4 l7



,l
:l

l{AC-z POSTERPR|JS

Eerite priir
Las.r .ltim€trlc, uit.saar.len vegctatie en hydradct
/ ENfro S.RArSMA, Hafls Mroo€!(oop EN sEvEr or joNG

Improving hydraulic models using remote sensing
of floodplain vegetatloh and fietd validation

F€t rivl€rengebied wordr gecon

fronteerd met hoger€ kanren op
exlreme atuoeren_ De hoog watets
van .993 en 1995 samen mel de
toakomstige kLinaatv€randeringen
hebben geleid tot een verhog ng
van de maatgevende afi,oer. De

maatgev€nde afvoer is de atuoer
mel e€n vetuachte herhailng5tijd

Vanuit ecolosis(h oogpunt maken
de uileMaarden deeL uit van de
ecolog sche hooidstructuur De

uitetuaa.den dienen als tanffe
rekle ecologische coridoB die
voorien n broe!pLaalsen voor
vogels en in paa pLaatsen voor
vissen. 0e uilvoe. van maafiegelen
ter bevorde ng van de naluuf
wordt e.hter beperkt door eisen
van de scheepvaan en de lei g
heid legen overslromen: atuoe.
caPac teit en wated€rging bliiven
sturende ta.toren n de nr.hting
vdn de uleNa..den_ 0p dit mo
ment wordt veet ondezoek Sedaan
naar verbetering van de hydrauli.
s.he modeLLen die worden gebruikt
voor het berekenen van de mratse

Een probLeem in het nodeLLeren
van stromlnc over de uite aarden
i5 het ontbreken van tuimtetijk ver
sprerde gegevens van de hydrauli.
sche fLrwh€id van de uiterwaad
v€getatie. Deze !egetatier!wheid is
ge.elateerd aan de hoogre en
dlchrheid van de grassen, srruiken
en b05sen. LaseraLtner e heeil de
mogeliikheid tot het bepal€n van
deze tuwheidpa6mete6 met een

Laseraitifi€tr€ is een remote
senslng technlek die Leldl tot een
puntenwolk van data. 0e meeste
punren Ep.esenteren het groid.
0pperuaK en een aantaLpunten
geerl de vegetate weer. t{€t be.
hulp van histogram analyse maken
w€ onde6(h€id tussen grond.en
vegetatiepunten. Deze vegetal e.

Puntef gebiuiken we vefrolsens
voor het tuintelijk vooBpellen van
de vegetat erioogte en -dichth€id,
Tot nu toe 5 er mel deze techniek
voo6l ve€t ondepoek gedaan in
het kader van conmercieel bosbe.
heer. Deze reLaties zijn echter n et
d rect voor uiteRaarden vEg€tatie
te gebruiken, aansezien minder
dan viif pfocent van de uitetuaar.
den zijn bebost. Onze resuttaten
voor Lase vegetalretypen, zoats
tuigten en lange Srassen, blijken

soed en vergelijkbaar met eedere
studles uit d€ bosbouw.
Een ander probleem is de reialie
lussen de srru.tuur van de uiter
waard€n vegetatie en de hvdfau.
Lka. De nreeste rornuL€3 zijn afge.
leid uit skoomgootexperimenten
maken gebruik van waterdiepten
en vefhaigen die niet verge jkbaar

zijn met de condit€s n het v€d,
Daa,om hebben we een d jvend
vloi o.twikkeld waarmee de rele.
vante hvdra!L sche param€t€rs .

waterdieptei verhang en diepte.
gemiddelde slroomsnelheid, in hei
veLd kunnen worden geheten
tijdens hoog water. De vesetatie.
structuur wordt vlak na de atuoe.

Met v€rbete.ingen n de hydrautt.

Udar renot€ sensing

sche modeLlen krijsen we ook een
betef inzicht in aanvetuanie pro
blemen zoa s sedimentatie van
5lib mer de dair.ah vasrgehechte
zware metalen en het bijbehorend
€cologGch fundioneren van de
uite aard€n. D e kennis s ook be
langrijk in het kader v.n de groot
s.heepse ingrepen in d€ u'tetuaar

superenri.hed n silica. lts srabilirv
s temperature dependent and indi

cates, tor a slbducUon reglme, a

formation at depih in excess otat
Leasr r5o km. On rhe other hand,

Prijswinnaar lnenno 5traarsma
werkt aan een promolieondeeoek
aan de !niversitet Utrechr, Facuf
leit Geowetens.happen, depaie.
ment Fysische Geogralle. Promolor
is professor St€ven De long, .o-
pronotor s pror. Ward Koster. Dr.

Hans l,liddeLkoop doet de ddge.

majoriti. ganet could hav€ been
present meiastabLe at shalLower
depth with n rhe upper manrl€ El.

rcady before pa.t5 of these rocks
became sampled by the subdu(ting

Ex-equo tweede prijs
Orisin and evoluiion oldeep uppcr mantle Dcridohtes
DLR( SprNcL.R, N,L,M. v N RorR[oNo, M.R. DRURy. p.R.D. 

^]tAsoN

;f

Ft9.1) sanpling afnantle petidatite a.cu6 by the subdDttinq saa dDe to the
tnr.'se densjtycartdsl (snalt am@. (Modifed ,n{ Bu{kre L t9e3)

Deep upper mantLe ,o.G (ganet
perldotites) derived f.om deprh of
more than roo kh o.cur in several
orogenic belt5, which formed by
.ont nent.ontinent colls on. t has
been proposed that the sampling
or manne malerial mighr have
taken place dur ng subductton of
coitidental crust nto the upper
nantle. At maximuh depth the stab
will bfeak offdue ro the cuiral
buoyancy foLLowed bV the exhuma
tion or the subd!cted.rust to.
sethef with th€ sampLed peidotites
to the Earth! surfac€ {fig. 1). The

fundamenta question arose, how
deep .an the .elatjveLy Light cr!st
been subducted into the mantle,
which ltseLf has a mLrch highef

The receni dis.overy of micro
diamonds in such .rustal rocks
confirms a min mum crystatLizat on
depth of about 10o knr, ttowever,
some peridotite fock bodie5 on
otroy lsland, w€stern Gneiss
R€glon, Norway. contain evidences
ior another ! tra hlgh p.essure
(UHP) mineral (fis. z). This special
type orgahet (majo tic gametl is

knsmg lalwl ktfs lnieuwsblief juni 2oo4 8



Ex-equo tweede prijs
flogc lcsolurie multi-proxa ondc.roek nalr klimaatsrerandering in
dc laatstc ijstiidvan het Colombin.nsc [uquene nreer
M iELLA GRoor, fENRy NooGHiEMsrRA EN luAN CaRlos BERR o firocoroN

De feconslru.tie van d€ !egetatie
en het kLimaat n het verleden kan

ons informatie veE.h.ffen over de

Processen die een ,olspelen bij
kLimaatsverande ns. voor deze re-

constructie5 wordt gebruik gemaakl

van ve6.hlLLende proxies l= indica.
toren), zoa s poLlen, diatomeean en

de kofiegrootte van fret s€dinent.
Nct Fuquene meer in Colombia Ligt

op een deaie Locatie voor het on.
deroek naar kLinaatsveranderlng.
omdat h€t meer op een hoogle lgt
van 2tto m€ter, zaLhet vers.hui
ven van de boomgrens tussen de
minimumhoogle van rSoo meter en

dc maxinumhoogte vdn lloo me
ter goed te zien zijn in een veg€ta
uere.onstruc!ie door middel van
poLLenanaLyse. De boomsrens ve.
schuift omhoog or naar bened€n
Langr eer bergheLLing aLs het
kllnraat, respectieveLijk, warmer or

Ondezoek aad boorkernen uit hel
zelfde meer dat reeds uitgevoerd
was, toonde de hdse klimaatsge
voeligheid van dil gebied aan.

Uelaas ziin de resolutie en de daie
ringen van die studies niet vol

i hel huidige Fuquene proj€ct
probefen w jelke .entimeter iwat
neerkomt op een resolutie van

ongeveer r5 iaar) van .a. 60 met€r
Lange boofkern t€ analyseren met

behuLp van veBch€iden€ proxies,

waaronder pollen, diatome€an,
loss.oi.ignition en korelgroolte.
Ook is de dalering van de kern
bei€r dan bij voorsaande studies.

In me 2oo3 hebben wii de torale
kern geanalyseerd mer d€ xRF cor€
sQnner van het Nloz op Texel om
een beeLd te krijgen van de ver
schillende scheikundige elemenlen
die in eLke .€ntimeter aanwezig
?lin. Net s d€ ee6te keer dat een

leflestrische keh met deze ma.
chine is onderzo.hti normaL tet
wordt de XRF core scanner sebrulkt

Een ee6te nd catie dai XRF data

0ok zeef goed toepasbaarziin op

telleslrsch€ kernen kregen wij bij
hel naken van een cotrelatie tus-
9en de twee boorkernen uit hel
Fuquene meer. Hiedij we.d gepro.

beerd om een complete kern te
creeren door de tw€e kernei op de

turste punten op eLkaal te paesei.
Door de Litho osische benhrijvng
van de kernen en de xFF data net
eLkaar te combiner€n konden wij
mel trotere precs e aangeven waar
de corelatle van de ene k€rn met

de 6nde'e plaatsvond. Het resul
laat uit deze overeenkomsten noe.
m€n wij de geenline, die wij
hebben gebruikt bii het verder
bemonsteren en analyseren van de

(oiielgtootte en Loss on lsn tlon
ana yse ziin al in e€n versevorderd
stadium. Wli lropen d€z€ data
samen mer een gedeeLte van de
poLLenaialyse in november te
kunnen presenteren op een

Henry Hooghlemstra, dag€L jks

beg€leider i5 Juan CarLos 8en o. die
op dii doment in Colombia zit,
waar hijlwee paLynoLogen bege.
leidl die ook een deel van de keh
analyseren op basis vdn pollen.ltnella 6root is AIO op de universi-

teit van Amsterdam {lnstitule for

elab,ln this case, ihe UfP gahet
hence represents an oLder hlstorV.
Th€ answe, on how rai a subduc
ton of cont nentaL nust .an conti
due into depth wLLruppLv new
.onsifa nts ln our !iderstanding oi
geodvnamic processes and of rhe
retro ing of the Earth s materirl.
Trace elemenl patterns in some of
the olroy ganets indicate a refrac

tory oigin (garnet stayed behind in
the per dol tes as other m neraLs left
the ro.k dur ng a buLk ro.k me t
ertract on).Ihese garnets are older
lhan the subduction process,

becaute the temperatures in a

subdudon zone are quite too low
for melt ng manne peridotites. The
garner chemistry s!ryived later

Lowef temperalure oveiprlnts. A.cor
dintLy, investgatins the chemi.aL
compos tion and zonaton ofrhose
gamets as weLLas the peridoriter
enabLe the examination of mantle
pr0cesses LLke paftlal meLling, melt
percolation and refenilization. lhese
rocks allow rhe dne.t study ol pa.ts

of lhe Eanh, whi.h normally cnnot

Dirk SpengL.r is A0 blj de Lhiver
sitelt Utfecht. Z jn onderuoek maakl
deeLuit van de Vening [1e nesz
Research SchooL of 6eodynami.s
{VMsG) €n de Netherlands Re.

search c€ntre for ntesrat€d 5oLid
Earth s.ien.e ( 5ES). Prcmotor ls Fiq. 2' eonet Lrystat with nkrcstu.tues (needtes) of exsotftd pyrorene olel

o land UHP noiofti. satnel (tisht nnrcsroph)

Biodlve6 iy and Erosvstem Dyna-
m 6, afdeLing PalynoLosy and

Paleo/Actuo-ecoLogyl. Ze werkt
momenreeL aan de polL€nanalyse

van het bovenste deeL van de
lolale kern €n de korielgrootte.
analyse- Haar promotor is pot

/,

{
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Pluisjes vangen in de oceaan

Op zoek naar nieuwe en betere proxies

Bijn!. gl.rdg.schorcn hoofd- tan o..bcl
net een,recnrjc. srudee.de geologi. cn
bnnogie aarr dc Unncr\iteir GroDngcn.
Hij raakrc €ci11spi.€€rd door zijn hoog-
leraar ts.n Boeks.horen en spcci.lisecrde
zjch u de muriene mlcrapalcoDdogie.
Na zijn oDderz.ek aan \cdcrlandse

trrl-'or.en rlilen. richrtc Bijna 7i.h op
foraftlniteren. l-crsr m Jeturalen. laiu Lrij
de UineAlr.ir van Tnbingen Zlin oDdcr
zoeksrerrcin rcAchoof2ich zo lan hci k'llc
Noordz.c$rier nxrr de trofischc warmrc
!ar1dc Caribcn $mr hijop hcr laarrl zells
mcl hcr bloie d.g rcrschillcnde sxflen
fofams kon h.rk.nn.n.

,arnpot
In llrael. bij JcDdrhun Erez lan dc Hctrrew
Unilersrq nr Jcru,rlem, l€crdc Bijrn! de
kunsr lar hcr n)r.tminiiircr t\Lckcn. Do,)r
iongc foranr\ .nder sccortrolccfde
omsrlndigbeden groor rc brcngen, krn
ondcrro.hr {ordcn \'.r dc inlloed is !.n
!e6chillendc l..famstandlgheden. zo.ls
de hoeleclhcid licht, het zouigch.hc, dc
pH en dc icmpcr!L!trr van hct Farcr. "Als
,e dic variories m leeloNratrdigheden !e-
rug weer lc vinden iD hct kalksLeleL, dan
kan jc d,rl gebfuikcn om Fllco klimalr-

rec.nstiucrcs i. Nrken", al!tus LlL,t!..
In 19E5 kwani h') rcrr8 nalr Luropa. nddf
lie Unlvcrsitcu van Tnbinscn. orn bij
(lhrisioph Hemleben (.1s ccFpromotor!
Bockscboren rva\ pronrolor) tc pr.n.re
rcn. H{ \rrd gecn sraic krntoorbxar: zcs

malnden ioranN laDecn in de (lariben cn
dc .ndere z.s 

'n.anden 
un hei jaar o!-

derzoek do.n in Tnbingen. ls h.t laborN-
Lornuwcrk cen technisch lofijnde be,ig-
heid. forans rlns€n zclfiijki cen nrindc.
scavarceerde klN. lSijma: GeF(xrn ner
ccn janpolje.le zict zc als llulsjes ln hcr
sarer 

^veren. 
Zc zijn $el hcel klein. maar

hun spines, dc $ckcl! die ran her schclFie
\rlt zttren. zijn zo k.rrkrerisriek dal ik op
het laa6r dc v.Achillend. sooncn mct her
blor. oog kon .nderschcidcn."

Cryptisch
Her onderzoek richtrc zich met namc op
de zoul en i.mpcratuurt(nerantle !aD hci

knsms lalw I ktfg



plankton en het fcnonrccn 'cryplic specja-
don', als een soort zich splhst in twee
soorien. Een frsieke burriarc is tcden ge

nocg roor een srort off zich op iwce ver
scliillcndc nrani€ren te gudn c'nt\r'ikkclcn.
Dat hocvcn nier nereen !vereldwijdc
tldr$ektonisch bcwegingen re zijn; de
rijdelijke of ruimrclijkc scheiding iD dc
\Lar.rkolon k,n al roldoend. ziin.
Dc nLee soorten die {c darr ond.rzoch
rcn op cn?ic spe.irtion s'ficn als pluis
jes duidclijk ran elk.ar re ondc6chcid.n.
maar !a dc Sametosenese Narnla dc
schelpics lccg zij! leken ,e $eer sprckcDd
op elkur. Op grond lan genetiich ondcr
zoek bleek het rcch om Iwcc aprrte s.or

Ir 19E7 verhulsde het lab lan Barbados
traar Cumcao. Bijma:1'Dc Otuoco cn de
Andzonc dic daar in zee uitsrronrc!,
!.rmcn izoclwar.i -lenzeD die sreeds
laker lrngs de kusr van ll.rrb,rdos d.even.
\rdr mariene forans gccn goede leefom-
gcling. Die moercf, naar zouicr en dus
dicpc!$alei om het nal'r hun zin te heb
b.n. loor ons te diep om nog tc duik.n.

Pudeturohl
Bijma trok in 1992 mcr ziin gezin $eer
verde. naar hcr noordcn en kwam in
Bremerhalen rerecht bij hcr AV'l (Alf.ed
N:cgenei Insritut roor Polair cn Marien
Ordcrzock) Geen Alren mccr h dc
acltenuin. Her parapenten safhii op als
hobby tocn hij zich) otr her toch nos ccns
re ttobefe!, omhoog liet hijsen door een
lier en naar beDcdcn srortre. "Ik drchr als
1k ooir nijn klenrkindcrcn wil ,ien...."
Om de ilereld toch nog vnn cnige hoogte
te kumen bekijken, hcelt dc famili,r nu
drie paarden. Ts'ee pont s voor dc doch
tery eD ccn quarler norse \utr oe grorc

Hij \.oeh zich cr mcr rijn gerin 'pudcl-
$ohl'. De ruilic in Ncdcrland 2ir slech$
op nlee uur rijdcn. Dc mcnralrren in
Noord Duitsland is ,angcnaam herken
baar, at blijft Dulrsllnd steik op hicrarchle
leiten. "Nlaar daar 8a ie lls rcchiscaarde
NederlaDdcr gc!oon dwars doorheen. '
De kirderen sprckcn prima Duits en gocd
Nede.lands, "naar wcl ccn b€€tje .]ls
pnns Be.naid". Ze vcrsisscn zich wel eens
cn zeggen regen hun mocdcr dat het
\'crsprolen' s, ah ze her ol bcloofd
hebbcn. ,uaar ook Bijm!'s Ncdcrlands is
niet loepzuircr als hij zegt dat de ovcnrap
narr het A\YI roorzijn cariere een
rno$endige' srap $as.
ln Bremerhaven krecs Bijma zijn eigen
koolsrofgroep. Srmcn mct bioloog Ulf
Ricbesell en ftsicus Dieter V'olf-Gladrow

tomi de gcoloog ccn 
'nuhidiscitliDairIeam drt onderzock docr naar l]lle faceren

lan de koolstolkringloop saar ma.irne
plmkton een essentielc rol in speelr. Her
rcam maakt gebruik rln dc 6r ts, de fia.
donaric vatr borium-l I in forurnskclcrjcs.
een laD dc bclangrijkst€ indicaiorcD voor
de pH vaD dc occaan cn dus voor de
aimospherischc PCO2 in het verleden.

Steentje
Ilclaas lijdr ook deze proxic aan hclzeltde
eurcl als alle anderen. Hij is bcinvlocd
baar. Dc idcale ploxie is rfhlnkclijk lan
ein. en slechts iinJ rarirbele, overll op dc
$ereld (evcnalr ofpolcn)r onder ltlle
omslandisbcdcn (ghciaal of inrerglaciarl).
en in alle milieus (cutroofofoligolrool)-
De lractionade lrn borium-l I is naasr de
pli ook afhankelijk fln dc hoc!ccltrcid
licht cn hct soon for3m.
'\Iaa! juisr omdat tb.aminiiercn zolccl
infomrde kuDDcn vcrschatten oler her
klimaal in her vcflcdcn r b€nadruk! Bijma,
"is her van bel g.oorstc bclang onl re
wcten re komen welkc onrstandigheden de
groci van hei kalkskelet bclvlocdcn. Wai
de inrlocd is lan lerschillendc oD1-
standighcdcn op de r,:ri!tie in sporenclc-
m€nten en isoropcniiacrion!tie in biogenc
cllciei. Ande$ zijn onrc b€rekenjngen
alleen geldlg voor dic spccificke se! van
corditjes t!aaronder dc cxpcrimcnlen
uitgcvoerd zijn. En dat schict nict op. '
De koolsrofsroep is succesvol in zitn
onderzock cD heeti succeslolle ondczo.-
kers afgelercrd. tsiima's ee$re PhD

student is inniddcls prolessor op Hawaii.
UlfRlebcsell is hooglcrnar ge$.rden in
Kiel. En ook Dietcr \(olf-Ghd.ow en
tsijma zelrhebben daur ccn hoosleraa.
schap aangeboden gekrcgcn. Voor hem
..'D nicuire undsgiDg. Voor zijn sczn een
langerc rir om de Iimilie in her 'hcirclan'

Gelukkig bliikr zclfs iemand 
'ner 

zo'D
brede kijk op dc lvcrcld niet alle facetren
van de aardwetenschappcn onder de knie
rc hcbben. Hij heefi er gccn idcc van war
voor steenie er in zijn oorbcl zir. l-reer
nog. Hiiwil her nier een$ weten.

knsms I alw I ktfs lnt€uwsbricf juni 2oo4 lrr
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SYMPOSIUM

Het €erste Nederlardre symposium over de {ilolofie van de c€owerens<happen

OF vrijilas 16 apdl 200.1 vond op
de Lniversiteit Utrecht hct eer-
ste Nederlandse slmposiun
plaats orer de fiosotie laq.le
G€owctcnschappen. Met meer
.laD 80 scowctens.halpers was
de belangstelling voor het thema

0rsan sator &laarten KLelnhans,

Postdo. aan de Fa.uLleit Geowe.
t€nschappen van de Unlversiteit
Utrecht, steLde in de itrodu.tle dar
de geowetenschappei nlet altij,l
maatschappeLijk even serieus wor
den senomen aLs era.te weten
s.happen. De geowetenschappen

worden voLgens hem vaa( onre
rechi beschouwd aLs een soon
postzeg€LvefameLen: het .lass fi.
ceren van geologis.he ve6.h jnse

E6i van de redenen hleryoor,
denkt (leinhan!, ls dat geoweten

schappeLjke problemen, in tegen.

Prof. Dr" L./Vl..,.U. van

0p 3 nei2oo4 ov€rLeed te cronin-
g€n na een ernst ge ziekte van en.
keLe maanden proi Dr. Lambertus
fi4arius ]oannes UE nue van Straa
ten, emeritus hoogLeraar n de

seolas e aan de R iksun versitelt ie

Ben van Snaaten werd op 2 rpril
192o te Roiterdan geboren. Zlin

vader was bactef olaos en st erf
jong, zijn moeder was apotheker.

steLLifg tot de natuurkunde en che
mie, vaak niet d re.t gereduceerd'

kuinen tot de basaLe lisls.he prin

c pes. D t komt onder andere door
het grote onderdeterm natier
gehaLte n de geoweteis.happ€n,
De in uele randvootrvaarden voor
de FJrsische modelerlng vai een

seoLosscrr systeem zijn vaak niet
neer te re.onstrueren. Dit komt
door eros e. door ve6.h jnseLen

die door meerdere pro.essen kun.
nen worden verklaard. of do.r de

compLexe lnteractie van geoLosi

sclre processen. Het thema !an het
congres was dan ook: wat ls de
nvloed van onderdetermlnatie in

de geowetens.happen en in ho€
vene ls redurt e van geo ogische

Processen tot de onde issende

Gerbrand (omen, kLimatoLoos bij
het KNM, sprak over redu.t onisme
in de k imatoLogie. fij iLLunreerde
het su..es door !e sterk v€rbeter
de korte termijn [limato ogische
vooEpeLllngen van de afgelopen

Reeds op jonge Leeftijd vetranelde
hij scheLp€n en fossielen, zodat het
geen verwondering wekte dat hli,
ta het doonopen van de P|8.5., in
1938ln Lelden geoLosie slns 5tude
ren. n d€ herlst van 194o werd de
Le dse llniverslteit echter op hn
van de D!ltse bez€tler gesloien,

zodat de stu'reften naar an.lere
unive6 teiten moesten !ltwijken.
Van Straaten kon zijn sludle in
Lltrecht vetooLgen, naar Ir€eg aL

gauw €en baan aangeboden bjhet
nleuw opgeri.hte Geologsch 0n
d€rzoek ln Limburg', dai een fu ne
bestu!erins van de ondergrond b€
oagde ten belroeve van de winn ng
van deLfstoffen. Net geoLogsclr

veLdwefk werd voor de e.onom e

van beLang geacht en zodoende
werden de deeln€ners voor de
''Arbeilseirrsatz" naar DulisLand

Van Straaten was ln de geLegen.

heid om taL ike s ndmonsters van
d€ lMaasteifassei n zuid Limburg
te lerznmeLen en te bestuderen.
Vanat 194l moest h j echter t.s.v.

vliftlg jaar. Wel verooDaken het

Sebru k van nonllneaire processen

en het u lmiddeLen van .omplexe
nelnschaLise en sn€lverLopende

kL matoLoglsche pro.eseen (zoaLs

w ndturbuL€ntiel onzekerh€den En

beperkingen n voorspeLLinsen. fil
pLeitte voor een pragmatis.h reduc
t on stis.he benad-"rlnC om ,oveeL
moseLijk proce$en lis sch te on
derbouwei. lUoseLirk is dat nlet

Vl.lor Baker, hydrogeoLoog van de
Llniv€rslteil van Arlzona (USA), be
twijfeLd€ of redu.tionisme een be
langl jke rol spee t in de geologie.

Abdu.tie speelt volsen5 hem een
veeL beLanSrijker rol. Peitre, r9c
eeuwse logicus en pioneer seolisi
.us, stelde aL dat succes!oLle
wet€nscrrappers g€bruik naken van
tbdu.tie', waarb jziiznh niet zo
zeer b€zshouden met het verame
Len van bewijs voor een theorie

linductiel, het afleid€n van een

nieuwe maatregelen van de bezet
ter oiderduiken, tjdens weLke per
iode hlj de herkomsl van de stenen
prob€efd€ vast te steLLen en de
pro.entueL€ sanensteLLins van d€
grindmonsters berekende. Na de
bevrlldlng werd de studie ln Leiden
hervat ei kon h jreeis ln 1946 ziin
proefs.h ft "Grindonderzoek in
Zuid Limburs verdedlgen. Veryof
gens werkte hij enise tijd op fet
instituut van de beroemde hin€ra
loog en petroLoog Paul Nigslite
7iiri.h, waarna hlj op 1april1947
in d enst trad bij het ceoLoglsch
nstluut t€ Groningen als weten.

schappelilk ambrenaar. Aangezien
€r toen we nig studenten waren,
kon hjzlin meeste t jd aan ond€r
zoek besteden. ALs ondeMerp koos
van straaten de opbouw van de
Wadden, een gebied waar tot dan
eisenLijI aLLeen in DuitsLani onder
zoek was ve(.ht. zlln eErste on-
deroeksiesultaten Ion h ] in 195o

op een symposrum en n 1951ap
een Internat onaaL SedlmentoLo
gscrr Congres, be de te 6roningen,

reduction

1

a

th€orle uit een ander€ theorle (d€

durt e), maar in pLaats daaflan
hripothesen afleiden uit de aanwij
zingen (smo(lns sunsl de het
beste passen bij hel vers.hijn5eL,

\
tonen. En passani had hljook
wadafzettinsen in de Baa van
Arcachon (Ffa.l en ro*l€le wadat
zettingen in de Ardennei bestu
deerd, Een uitg€breid overz rht van
zijn hand over de opbouw van het
Waddensebied vers.heen in "fet
Waddenboek", een uitgave van de

Nedenandse Geoloslsche Vereni
glng uit 1964. i het l.ar r954.5t
was Van Straaten vis t ns professor

aan lret lexas A.^4.N1. CoLlege in de
!.5.A..
Fil was mederedacteur van een
geoLosie.he verhande ing over de

zandlagen n de bouwput van d€

Vers€rtunneL (rtsl). onderzo.ht bo
rlngen uit de HoLlandse kuststrook
en nam talrijke bodemmonsteE uit
de naburige Noordzee. Dlt resul
teerd€ in een beLangrijke publcatle
over het oitstaan van de ftaLlandse

kust !lt strandwaLLen h965). n

1962 organlseerd€ Van Straaten
een expedlue naar de Adrlatische
zee. Fet onderzoek van de bodem-
monsters saf de verkLaring voor de

wijze waarop rll€r€n een angge-

psycnorogy

neu rology

biology

chem istry

physics
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Die mogen ben op h€t ee6te ge

Tlcht strjd g rijn met de weiten
van de tsl.a, Dat elen pLatentek.

fenk W. de Rest, lvetens.hapsfiLo
saoiaan de VU Ansterdan verde

dlgde het (assleke standpunt dat
geowetens.happ€n net aLs natuur
kunde en s.heilunde gebaseerd

moeten ziin op redudie. Reductie
s aLeeulven su..esvoL n de €xa.re
r/eteischaPpen, denk aan Newton
aanse nechan.a, de eLedromag
neus.he veLdtheoiie en de quan

tumtheorie. Door br!gprlnclpes
(unnen processen die zlch op een
grotere s.haaL manifesteren,
worden bes.hreven door basaLe

i's s.he pro.essen. GeowetEn

ecnappers moeren z.n aaarop
.oncentreren voor een iheoretis.he
onderbouw ng €n zich hoeden voor
odho. theorleen die welnig meer
met FJ,sica te maken hebben. [,laaf

dat het vnnwege het gr.te onder
detemliatiesehaLte in de seoLosie

re[te trog ]a de llsrjd opge!uld

n 1970 ondetoekl h j de Lithosra

f(he kaLksteen van Solihofen
(DLdl. Ve€ alwordi verneld, dat
hel strandahettifgen zijn, maar uit
z jn ondeEoek bhe( dat het vol
marlene atoetl ngen betrol. Een

deeLvan de Lasen b €ek s.our
frarks 1e vertonen en een deeL

bLeek op n nosropis.h niveau se
gmdeefd (iu.) te zjn. !!aau.hji
lljk zijn d€ kalkkoffeG door stor
men ln zee atgezet. Dit verklaan
ooI de veLe goed bewaarde foss e-

len, diE sneLbedekt moeten zlin
on bewaard te bLilven. n hel be

logie'veporgde Van Straaten een

vienaL hooidnukken oler "de zee

en nam hlj na het t€rugtreden !an
prof, Pannekoek wegens diens ho

se L€eftijd h€t eindred..teurschap
oler: een so€d€ kelze gezien zlln
brede geoLoglsche keinit.
Tijdeos het ofd naflaat van prot
(uenen vetrorgd€ Van Siraaten het
.olege petrolog e net bijbehorend

vergeLeken met kLnaioLog e

sons moe Lij< brugg€nbosren G

VoLsent de laatste spreker, Arno

WouteB, b oloog ei wetenschaps
fiLosooivan de Universitelt !an
Nijmegen ls het in de bloLoge nlet
mogellik om bepaaLde procssen te
redu.erer tol basaLe lr/si.a. Blo.
Losie heeft daarom a s wetenschap
een bijzondere, autonom€, status.
Door autonone processei op het
ni!eau van organlsnes, levert de

basah fys m nauwelllks een blldra
ge aan ae processru0re van aez€

organismes. wout€rs demonstreer
d€ dit met de evolutie van organis.
met. Einnei de evolutie zirn door
iitencte tussen orsanismet be

paaLde wetmatigheden af te leidei
dl€ niet t€ reducer,"n ziin tot zulve
re rysi.a. Tijdens de d (u$l€
KWam oe lraag naarvoren n noe.
vetre bepaaLd€ geo ogische pro.es.
sen oo[ niEl d€z€ fde varm va]

pro.t.um ei leidde hijveLe miL€n
rle jaarLijkse geolog sclre excu6le
voor studenlen. Na lret vertre( !an
Kuenen nam h I dien5.o Leses

over, zodat er we nis tlrd v.or
onderzoek overbleei Nadat !an
straat€n in 1962 uas benoend tot
bultengevroon hoogLeraar in de
mariene geoLogle en petroLogle,

vo gde na hel vertrek van Kuenen
in 19l2 zijn benaeming tot gewoon

hoosLeraar n de seo osie. H jzette
ziin ambteLijIe we&zaahh€den
voon tot de sLuitng !an de geoLo

gls.h€ opLe dlng in 1989. Daarna

zorgde hli €, voo, dat de colLedies
var stenen, mincralen en fossieLen
n soede orde naar NaluraLis n

Leiden sinsen, te.wllL dE boeken
ei tild5.hrften naar d€ LJ.B. in

ln totaaldeden 36 nurlenten ln de
per ode 19lor985 kandidaateexa
men bli van straaten. terwliL hij b i
e f promoties optrad a s (.o.) pro

motor. n totaal heeft h j onsEve€r

r5 wetens.hapPeLijIe pubL.ar]es
geschreven. Er wer,jen hem twee

auton.nle kennen. 0mdat bioLog

s.he processen een belangrjke rol
spelen in de geoLogle Leek de coi
.Lusie gere.htvaardlgd dai bepaaL

de geologscrre processen ook
autonoom kunnen zijn,
fet sympaslum elndlgde met een
pLenaire dGruss e. Asemene.on
.Lus e was dat geowetenschappen

reduction aLnis.he kanten hebbei,
zoaLs kLimatologle, en autonon€,
?oaLs eco ogie en paLeontologe,

waarbij pro.es5en flet eenduldig
zirn te redu.eren lor ba5a e \,sl
sche proreseen. ziln de geoweten

sclrappen, met somfr ge tlreo edn

mei een hoog amz\!aaigehalte'
dan een zacht€ wetenschap? De

discussie zette de geowetenschap
per5 n ieder gevalaan om na te
denken ove. de wetens.happeLilke
positioner ng ten oFzi.hte van

andere exa.te wetenschaPpen.

symposia aLs deze help€n de g€o

weten5.happen om zlclr, na rulm

w€tens.happeLii(e meda lLes toege
kend: de Van Wat€6.hoot !an der
Gracht'rpenning door het (on.
Ned.6eol. [4iinb. Cenoots.hap en

de 'Fran.is 5hepard'Award door
de Aner kaanse sed frentolosen.
Ook was hjLid van de (on. Ned.

Akndemie !an Wetens.happen.
Een harde sLag trolVan Straaten,
toen zijn geilefde en kunstzinnige
vrouw lohanna (Fankle) strulik ln
1978 oveneed, slecht5 4/ iaar oud,
Mede daardoor w erp hllzi.h,5pe
caalnadat zjn beide zonen op

eigen benen slanden en het Geolo
gis.h nniturt gesLoten ,!as, geheel

op de geoLogie. Zo bezocht h j met
het 

^.5. 
P anc us'een viertaL ma-

len Spilsb€rgen,0ok reisde hij
door o.a. SiberiE, VuurLand,0man.
India en Costa Rica. over z jn r€i

zen hieLd hll boejende lezlngen. De

Laatste jaren was Van Straaten
bezlg met een ondeizoek van rod€
iize,kle?el, veclaL aLs radioLariet
g€vormd in de d epzee. H j bezo.ht
hiervoor diveBe vindp aat5en n

Dutsland. EsenLijI wae dit, net als

twee eeulven, te protileren aLs een

samenhangendE beta wetensdrap.

luist n! steeds meer b jkt dai ixe
gratie van verschiLLende seoweten
schappeLijke disclpL nes met eLkaar

en annere vakgebieden leidt tot
geLukklge en vooraLwuchtbare hu
we ii[en. Goede voorbeelden h]e.
van ziln het jons€ vakgeb ed b o.
geoLos€' oi de bestaande succes
voLLe conbinatie van SeoLosie met

mariene blolog e. llet .ongres heeft
aan dit bewusiwordingsproces een

voortreffel jk bijdtage g€lelerd.

KENNETH F. R lsorr(

linfa av et het sy h pasi u h i s te v i n d en

a p ww||. 9e a I. u u. n llfg lp h i la s. p hy)

zlln belangneLins voor porfer€n.
nog een vetooLg op z jn promotie
ondetroek, dat hem nooit geheeL

Zijn coLLega's hadden grote bewon
derlng voor z in grote geoLogische

en maLa.olost.he kennls. zefs de

schrjver W.F. Femans, die L€.tof
was n de fyslsche geografie,

s.hreer ln Mandarllnen op zwaveL

zu!a'waarln hij iedereen op de
hak nam: 'lk mo.ht Van 5traaten
wel. Hli was een degeLijk geoLoog,

die voLLedis opsing in z jn vak."
Dai neent n et wEs, rlat de hoofrl
persoon Serglo Bina u t het boeI
"Rulsend Gru s'h-"rkenbare tiek
ken vnn Van Straaten vertoont. Bll

zin medewelke6 en vriendei zaL

Bert !an 5traaten worden her nnerd
aLs een behurpzame man en een
nauwSezet SeoLog s.h ond€rzoeker.
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Mars Express: Geologie in de Ruimte

Dczc nissic is q!a wetenschlptelljke nr
strunicDrcD g.otcndeels gebaseerd op de
bij de ldncc.ing nislukte Ru$ischc,ua$
96. Dll]r is in de loop lan de tiid dc landcr
Beagle 2 bij gel<onen.

omlooptijd
Dc Mars E press serd op 2 jlLll2001 ge

lancccrd. Op l9 decembei ls de Belgle 2

ran hct noeders.hip afgeschoien. van dc
Beaglc 2 is slndkllen nil<s

n,rar de Nlan Express orblrcr js kort daaf-
na mei socces ln dc iuisrc b.aD fond Nta.s
gebrachr en draaii sindsdieD mct cen om
loopiijd var ongevcer zelen uut om Mars.
Dc orbircr, net het fo.naat lan een giooi
uitge!!llen wasm.rchlne, heeft Iwee o!vaL-
lcndc zonnepanelen waam
gle wordt voorzien. De schotclantcnnc
zoigi loor de.ommunicaiic met de Aa.de,
inclNiefhei onnangcn lan de coDL
maDdo\ voor hci ruimteschip en in
siruDcnrcn, en het nlar de Aarde sruren
vaD de s'etenschafpelijke gegevens.
De insirunenlen'kljken' lanuil hcr bovcn-
rlak ran de oibirei. De llars Exprcss kaD

rlle gewenste kanien uil gcdraaid worden:
mer de insirumentcn naar l,tars orn beel
den te maken, naar een ster ge.icbr om de
absorptjc ran hct licht in de .tmosfeer te
bcpalcn. ofmet de ]]nlenne naar de Aardc
om te cohmuni.eien.

lnstrumenten aan boord

INsTRUMEt{T

HRsC

Hish Rdahnion Streo Qan1tu
ASPENA

EtEryeic Nertuh Atons AMLrer
Pf5
Pl ahe rary Fo ui d S t N.ttu fl et er
OMEGA

Vinbb d"rl i,.ftav.l ninqalasiedl

Stbautae \.Maine tudhr dtliflekl

Raiia S.i.r. e,'?eineflt

Atutialet and Irifiaftd Mat

Ambitieus
De wetenschappeli,ke doelsiellngcn ra! de
Mars Elpress zi,n a'nbiticus c'l drvcrs:
. srereo foiogeologic ncr eeD globale

hose resoluiic (10 ni,pixel),
. globalc minemlogie vsn her oppenlak,
. dc strucruur en sanenstelllng ven de

onderyrond 1d een dlepie lan cnkclc

. seizoensgebondenamlosfcrischcci.cu-

. de inieraciic iusscn atnosfeer en opper
rlak aan dc eile kant. en armodeer en
jnicrplaDetaj. nedlum aan de andere

Koftoh: \'tais ean ondergrond ioi hoogste
,tmosfeer in groor derail cn op globale
schlll besiuderen In principe is dit alle
naal rnogelljl ncr dc combilltie van ln
srrumenictr dic adn boofd zijn (,ie kadei).
Bovcndicn hceft dc Nl.rrs Ertress een loop
baan alie zo uilgeklend ls der dir allcm.al
L<an. Dc o.bi1lan de ruars lxprcss is sted.

elliFtisch (van l0.000 roi 250 klt cn galt
bi)ia over de polen. Her puni waarb'i de
Mars Expre$ het oppcnLak !a! Mr.s he!
dlchisie nadcrr, hct pcricenter, va.ieerr 1n

de iijd, zodai stceds andere delen lan her
oppcn'laL<re in het grcotsie derail onder
zocht kunnen woiden. Om loch lor ccn
globrle bedekking re komen s'ordcn cr ook
beelden van grotere hooglc gcnaakt.
Voor de amosferischc s dies is het niet
alleen ran bclang oni eeD globale bedek
king re kijgc!, maar is het ook belangri,k
on tc kijL<en n!i. de seizoensgebonden
variatie: vaak meten dus op dezeltde plck.

MARsI5
'WAr er uiteindelijk gcnete! ofbekeken
!ordi op l,Las doof de }la|s Express
hangi afvan lier slrnenspel ran de diverse
!crcnscliappelijke wensen aan de ene kanr
cr icchnische cn geomefische noselij]<hc-
dcn en beperklngen aan de andcrc l<ant.
Tot nu roe werken allc in

van Mars Express

ONDERZoEK5DoEL

Stereo fotogeologie (1o m/pixeLl

Hoogste rcsolutie rotot (2 m/pixeil
lnteractie tussen de atmosfeer en zonnewind.

5amenstelLing en temperatuur van de atmosfeer, lage

con.entraue.omponenien, sotopen

l\4ideralogie van het oppeMak {1oo m resolllie)

SamensteLling en structuur van de ondergrond

voorkomen var ljs en waier in de ondergrond

De lnter.€ sfiuctuur van Mau Gravltaiie) en atmosfee.

Atmosferische samensteLling co2, ozon en waler
atmospheric spectrometer
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gocd. Her enige instrumcnr dal nog niet in
gebruik is is de ndar, MARSIS. Voordat
die sebruik tan \$orden moclcn de 20 m
lange anremcs uiBeklap! worden.
Hoeselde daravcrzameling door dc Mals
ljxpress nog in de bceinlase isi zijn er wcl
al kllnkende rvetenschapp€ll jke .esukarcn.
Zo zitD de eeiste dlrectc nrcdneen lan
wutcrijs op de Zuidpooldoor OMEG,{
reeds gepubliceerd (Bibnng er ai.r Nalure,
8 apnl200.1). De srote rolyan !*alcr op
Itars qrdt bcr.stigd doo. de gedclail-
lccrde norfologic r3n her Marsoppenlak
zoals zichibarr gemaakt doo. HRSC. PFS

DIVERSEN

Frits Hilten krijtt Milu-
tin Milankovic ivl.dal
0r. Frils Hilg€n (oud PlONlER) van

de groep Stratisrafie en Paleontolo
gie (depanement Aardwet€nschap
pen, facultelt Geowetenschapp€n,
!LJJ ontvangt eind aprlL de prestigl.

euze [liutin ]MlLankovk lMedal

llidens de Fnst Genein Atsenbly
of the EuroFean 6eosciences
Union in Ni.e. Hilgen kriigt deze
belangriike onders.heiding voor
zijn klimaatonderzoek. Het is de
tweede keer in een iaarrljd dal
I Lge r een lnternationaaLgerenom.
meede medaiLle krijgt. Vor s iaar
werd hjtldeis de iairLijkse bll€en
komst van d€ NationaLAcadenV of
5(ienres (NAS) in waehington aL

onderscheiden mel de presrigi€de
Mary Clark Thompson Medal.

hccli medngen gedaan die erop wijzen dar
cr mcthao is in de atmosfcervan Ma.s.
Dir is cen zeer belangnikc ontdekkbg
omdar ncthaan wordt afgebroken in de
annosfeerlan Mars. Er zou dus cen act'eve
bron van methaaD moeten zijn. Ecn lan de
mogellike brollcn is ond€rg.oDds lclcn op
iUafs, de andere ogclijkheld is actief

De gcgc!.ctrs die nu tezlmcld $o.den door
de Na6 Etrprcss zullen cind 2004 \aij
toegankelijk wordcn voo! iedereen. De se-
gevens rullen dan opgenolnen \rordcn in

het ESA Piancrary Science Archilc:
hnp::^r$!L.ssd.csa.inr.psa. Als allcs goed
rqloopr zal }tlrs Express in iede.sclal tor
eind 200i gegelcns vczamelen.

T^N]A ZEGERS

RESEAR.H FErLow EN

t O VAN DE.'PROJEO 5C ENT ST TEAM''

J.P. BibriDs, et al, Prd,, ial Mtr i.r drni-
Ii.,i lhe tuuth polar tdf.l,rldts Natu? 128,
62/'8a $ Ay 2044 Lau\ tu Nditr..

Dr. J. rrampert co'Pl
var omvanarijk EU-net-

0nLangs werd bekenn dat d€ EU

fuim 4.8 miljoen euro heeft toege
(end aan sPICE: SeisBic v/ave Pro
pagation and lmaging in Complex
media: a European network. sP/CE

s een [4ar e Curie Research Tra

i fg Networ[ n het (P6.program

nn van de ELl. De focue van lr€t
nctwefk is onderzoek en tfa ning in
(omputation€le seismoLogle. Dr.

leannol Trampert ie 6en van de vljl
co prin.ipal investigatofs. De coijr
dinalor is Heine.lgelvan de

Ludw g Max miians Unilersity
(Miin(hen). ln lolaal zullen veenien
promovendi en v€e(ien postdocs

worden aangesreld in het kad€r
van dit netwe , ?lLlen er vier inter
nationaLe workshops worden s€oF
ganseerd en zuLLen €r vele speci.
neke sessies n nternationaLe

vergaderingen FLaatsvlnden. L4€er

informatLe is beschikbaar op
http://www,spiceitn.org.

Dr. C.J. van der Zwan

0p rs maart iL. heeft proi dr
comeLs lan van der zwan, jn

ambt van bjzonder hooge,aar op
het vakgebied van App ied 5trall.
sraphic Predi(tion bij de UU

aanvaard. De?e leeBloel wordt
moseliik gemaakt door Shell Inrer
national E&P. Met rjn oratie ls de

op€envoLg ng van ahettingsge
steenten te voolspelen? Luidde
Van der Zwan ziin hooseraars.hap

,ltrarie-Curie fellow bii
di. r/t.1. Dekkers
Binnenko.t z:L onde. b€geleidins
van dr. Nlark Dekkers (0nderzoeks.
groep PaLeomagnetcme, UL.ll een
spaansc postdoc va een prestigl

euze [4aric Cur e ieLlowsh p twee
jaar Lang onderzoek uitvoer€n faar
magnetische anisotropie. On in

aanmerking re komen voor de
beg€leiding van een tularie Curie

felLow beoordeelt de E!fopese
Commissie zowel de tra((record
van de kandidaat in kweslie als de

Toponderzoekschool
lS Es krijgr vervolg-
.ubsidi€ tot 2OO8
De topondetroekschool 5ES
(Netherlands R€search Cent@ for
rnresrated 5olid Eanh S(iences)
kijsl opnieuw viir iaar subsidie van
het minist€rie van OC€nW, In |SES

part clperen de NetherLands Re

sea(h SchoaLofSed mentary Geo

ogy (NsGl lan de VLl, de Ven ng

lMeinesz Reseafch SchooL of Geo.

INGEZONNIN ERI[F

Slik naar de to€komsr
De sombere blik die de voorzitler
van het Genools.hap in ziin rub ek
schetst (NB, februari 2oo4l h€eft
mli verbaasd. De hele aardgeschie-
denis bestaat lmmers ut een

aaneens.hakeLing van veGnder n

8€n. De aard€ en het Leven zji er
noo t aan te srand€ g€gaan.lelfs
calastrofale gebe!nenissen hebben
dal niet kunnen bewerkstetligen.
Meeslal ziin zulke ve.andetingcn

dynam.s (VIMSG) van d€ uu en het
Cenlre fo' Te.hni.al Geosciences
(CTG) !an de IU.Delft. l,linisrer Van

der Hoeven heeft begin f€b.uari
hienoe besLoten na een positieve

tussenevaLuatie, u rgevoeid door
Nwo. Ook de viji andere lopondef.
zo€kscholen kr jgen vetoaLssubei.

die lot 2oo8. fet llgt in de bedoe-
ling dat de onderzoekschool oo[
na 2oo8 blijft bestaan. Het evalu.
atie6pp0n van NwO beschrijn
l5E5 iLs e€i onderzoekschool met
€en uitstek€nde iite.nationa e

reputatle en een Le dend€ posllc
binnen Europa (zl€ !erder
http://www.geo.v!. n /use 6/iset.

een lmpuls v0or nie!we ontwikke.
ling€n gewees! eerder dan dat zij
e€n vernierig€nde invloed hadden.
Zelfs de snelle verandering van het
atmosferische C02 gehaLte van de

laatste ijsrjd raar het onvoLtooide
intergiac aaL {f oLoceen, FLandrlaan)

heeft eefder stinuLerend dan

kngms I arw I ktfs |rieuwibrief junl 2oo4 l15
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ll /1,,&iti(firunlfil{ll{3

June 3rd, 2oo4, het Trippenhuis, Kloveniersburgwa[ 29, Amsterdam

Biodiversity in a changing world

Th s sympoti!fr nlrodu.es anrl ceLebnies the new internatlonaL Direr
silds programn€ (www i.su.org'div€rsitas), that promoles nr€sralve
BlodlveElty 5.ience, Linklng bioLogicaL, eco ogi.al and so. aL die.ipLinet n

an effot to produce sociaLLy reLevant nevr InawLedse, and strves t. de!e
lop the s.entin. bass forthe.orse.v.tion and sLstainabLe use of biodi

The sympos !m ..ntfibut ois prov de an aitradive noss sect on of
resear.h reLevant to the nGslon ol Divers/tds in the Nethenands, espe

.alLV anaLVs ng changes n blod versity pattefns due to gLobaL crrange.

nvit€d spea<ers lrom nbroad provlde the lnternationa framew.rk and

introdu.€ the controversla lssue of mode ng exi n.tion dLe to cLinate

n the forum dir.!3s on, strengthen ns of b od versitV sc en.e ln the
N€therLands w Li b€ addreseed.

09.5o hr Wekome by Reinder Fedd$, .! chalr N€therlands Gl.baL

Change Committee
10 oo hr lifi.he Loreau (Ste€r ns aomh itee D ve6itasl

Ch a I le n 9 e s af b i ad ive I s ity scie h. e

ro.to hf Tnde van AndeL(Nethenands Biodiverslty nfornation Fr.iLty)
NLBIf: Dutch 

^lade 
af the GIabal Biotli,/ersity lnlarnatian Facility

(GBIF)

Core Prosramme l: Bio-discole.y
Understanding, nanitating and predi.ting biadivetsitr.hahOes
r.oo hr Hans ter Srees€ lNal onal felbar un oi the Netherlandsl

Assessin9 ftopi l FatesL Bia.llretsity fat Glabal ahan9e

n.ro hr W Llanr s (Nat oiaL rlerbarlum oi the Nethenandsl

^lon 
h.tive vas.rlat pl.nt spe.iet in the Nethe ands thtau9haut

12.oo hf Peter BurkilL (5outhampton 0ceanography cenrrel
va ."bad - , e. a. I. a[aP .9b|a ]a ^

Core Paosramme 2: Ecoservices
assessi n 9 i n p a tts af B i a d iv e I s it,/ C h.n q es

1:l.lo hr Rik Leemans (!!ageningen !nlverslty and Research Center)

ahanqes in biadive6ity: ttends and s.enatia's
14.oo hr E4r n Bu te (r Lbu.g Universityl

E.a n an i. s a n d bia d iv e I sity

Cor€ Paogramme l: Biosustainabilitv
DavelDphg the s.ien.e of canseNatian and sustainable use al biadjretsity
14.1o hr Fan OLfi lUniveE ty of 6roningen)

Undets(and ing biod ire6rly fat cansewa!ian and testantian
15.oo hr lllarla Splcrnburg (Free Unller5ity or Amsterdaml

5a.ia..rltu al d intensians of sustdinin9 biodivetsny

16.oo hr Chrlstian Thomat (Un versjty oi Leeds)

E\tin.ti.n and .lidate .han9e
r6.to hr Forum D 5.uss on [with nvited .ontr]butions)

for more lnformailof pLease .onta.t Linda G.oen,

e maii: nda.gro€n@bur€au.knaw.nL

:
i

I t'ilr,,r"tnt IL]

A{scheid H€ssel sp€el-
man als di.e(teu r van
TNO-NITG

d.nderdas 22 apr Lj.L. afsche d van

de nedewerkeB ei oud medefrer
kers aLs dlre.te!r !an het Neder

Lands nstiuut !oor Toegepa3t€
Geowetenschappen TNO INO.
N TG). Hessclis bijTN0 benoemd

aLs projectd L"cteur "Ve.rieuw ns
kenn s nfrast.u.luur" Per 1 apr L

2..4 G r. J lai) R dder benoemd
tot aLgeneen dlrecteur TN0 N T6.

Fet int€rne, vooraLop de mcdeweF
keE gerichte, atu.hcld bestond uit
twee ondcrdehn, nameLijI een

sympo5ium en €en re.eptie. Heesel

bes.houvJde de Gea Luttrun ad!i
te ten, d e ii 2ool plaat5vonden,

aLs erterne alscheidslestivlteiten.

Tijdens het symposlum waren €r

dri. nleidingen, namellrk:

' Hel Spee veLd d, ll, 7 doo.

Prof.dr. P. Foo mEijer van de

Llnlvers teit Lltre.hr. f ll s ng !.a.
n op de m€tafoor d x F r 1= 6.

I rvr.es zlrh afofhet geheeL

neer s dan de som olhet
pfoduct. BeLangrilk s dat de

geheLe (ennis(et.n wordt geor
ganiseerd. Fes5eL s daar goed

ln en de geo'.on.entrate ln

Lrtrechl heeft daar dan ook !eel

B 0 voor CEo oiGEo voor B 0,
thafs th€ qu€suon door Prot.dr.

I.W. de L€euw, RoyaL N 0z en
Llnive6lte t lltrecht. Fll g ng n

op dc oftwilkeLirsen b nnen de

bio ogie en geolage en het ont
slaan van n euwe studie chtn

FesseL SpeeLman: een strateeg
aan zet door Prof.nr.5.8. Kroo-

nenberg, Teclrnische LJn ve15ilejt
DeLft, H j ging in op hoe h jin
meer dar twintis laar FesseL

h€eft m€esemaakt. Fij s.hetste
FesseLaLs de schaker, die n

veeL gevaLLen zijn omgeving !aak

6Ei oi neerdere nappen vooruit
was. Die eigenschap,!crd ten
gunste van TNO N T6, maar ook
breder in de wereLd van de

Aardwetens.lrappen ingezet.
Pror. Kro.nenbers bedankt-"
hem voor aLLes dat hijvoor ne

Nedenandse aardweiens.hrppen

Tijdens een zeer geanlmeerde re

cepte nam Hess€lafsche d lan:jn

medew€r[eB. fij kreeg ondef neer
een dlstaLe canera en de video
''HetseL ii l,londerLand", als peislf
lase op de lideo De lern euwde
pubLieke (enn s ntrastru.ruur van

NederLand', dle l jdens de open ng

op 4lanua.l zool werd vertoond

TNO.N TC

H?ssetsp?etnan (rc.hts), al. pdnelliaap het NAt



' dooftalen wat nld van to€passlry ls.

Fersoonliike gegevens

tlaamtoo|oe$elq&oonedelstitel:

Naam bediif,

O lk heb er$.n bezwaar tegen dat bovenstaande $$ven worden op$nomen ln de KNcMcnedenltsr

O lt heb er rtl b.zwaar teten dat bovenstaande t€tlven woden op$nom.n ln de l(NcMcnedenli.*

O lk heb er bedaar teten dal dE n|.t + .rEdult tlt v€ns worden opFnomen In de K GMc.led€nll,st

O KNGMG nat mijn adres beschikb.ar stetl€n aan oryanisatles di€ mii voord€elkunnen bieden md hun aanbi€dinFn

Studieget€vens
utel: 5tudiericlrln$

studiedchtlnt:

studledchdnS:

aEtud€etaar _ in.telling:

afrtudeeriaac 

- 

lnst€lling:

ahtud€edaar 

- 

instelunt:

tlt€l:

tlt€l:

Gew€nst lidmastschap
It wll mli aanmeld€n als: A &woon lld € Z2,jo perjaar

O bultensewoon lid (alle€n stud€nten) € 19,25 per Jaar

O Bultensewoon lid (Alo/olo) € 5o,.

KilGillG-krlngrn
lk ben 8€rntecs5led ln de€lname aan r): GAIA / lG( / Ktlll / KZN / MD( / PGK / PKlSK

Datum Ondertekenlng

i oit bnnulier opstunn naar het KNGMG bureau. p/a TliO.NlTG, Postbus 8oorj, 3508 TA UtRdt
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European Commission

Centre of Ceoscle nces

Palaeoclimate: reducing the uncertainties
6-9July2OO4

recht

Utrecht University, Educatorium

Tuesday 6 July 2004

l3:30 - 15 r00

15:00 17:00
17.00 18.30

wednesday 7 July

0a 30 - 10:00

10:00 12:00

13:30 - 15 00

15:00 17:00

08:30 10:00

10:00 12:00

13:30 15:00

15r00 17:00

Friday 9 July 2oo4

0a 30 10i00

10:00 - 12r00

13:30 15:00

15:00 - 17 r00

The thernohaline circulation in a warm wort.t
Conveior: Dr. C. Waelbroeck (LscE, Gif s!r Yvette, France)
Speakersr Prof. T. stocker {Bern) & Dr. c. Reverdin (Paris VI)

We com€ recept on

2004

Deglaciation, Greenland - Antarcti.a - slaciers. Does it happen?
Convenor: Pror. J. Oerlemans (Utrecht Un versity)
Speakersr Prof l. Oer emans (UU) & Dr. P. Huybrechis (VUB, Brussels)
Discussion and poster sesslon

Frequency of extreme events. Human a.tivity impact (Hy.lrology signal clearer
than temperature, 3OOO years)
convenor: Pror. L. starkel (Inst of Geography, Krakow)
speakers: Dr. G. B€nito (CSIC Madrid) & Dr. R Brazdil (B.no, czech Rep.)

2004

The carboncy.le in the past
convenor: Dr. i. Bljma (AWI, Bremerhaven)
speakers: Dr. H. Fischer {AWi) & Dr. R. Anderson (Lamont-Doherty Eafth Obs )
Discussion and poster session

Methane, tast ice age (New isotopic metho.ls): hy.lrates
from ice ancl ocean rccords
convenor: Dr L Chappe laz (LGGE, Grenob e)
speakers: Dr. c. Prentice {r'1PI, lena) & Dr. L Kenner (Un versity of Ca iforn a)

Conveior: Dr. D. Raynaud (CNRS LGGE)
speakers: Dr. V. Masson-De molt€ (LSCA/ Saclay) & Dr. J McManus (woods Hole)
Discussion and poster sesslon

Medieval warmin9
convenor: Prof. K. Brifra (UEA, Noru ch)
speakers: Dr. H. Goosse (UCL, Louvaif La Neuve) & Dr. T. Osborn (UEA, Norwich)
D sc!ss on and postersession

Mare infarmaaioh and registratian: ww||,ucoea,nl ar tel. A3A-282A44 (Ria van der Linden)

The confer..ce is co-sponsored by:
Directorat€ I Environment, European Commisson (EU)

- utrecht cenke ol Geosciences {ucc)- University Board of Utrecht Un verslty (cvB UU)
Roya Netherands Academy of Arts and S.lences (KNAW)
Research counc for Earth and Lre S.ien.es (ALW/NWO)



KNGMG

Voontet ran het bcstuur:
Leo van de Vate nieuwe

teo van d€ vat€ G8) studeerde
van 19bl 19lo wB-en naruur
kunde met hoofdrichting geofosiG
in Utre.hl. Na zijn dienstplichl van
,on twee jaa. bii de Koiinlijke
Iifaiine, werkle hii gedurende tien

iaar bij de Pfovinc e Noord.NoLLand

aan de opbolw van de provn.aL€
m Lieudlenst. VervolSens lunctio
ne€,de hiials hooid van de naren
aLs seo€ta.is van ihr. mr, M.L. de

Brauw in de arede Maals(happe
lijke Discussie over het Nederland

0p ve?oek van het Ministerie van

PERSONATIA

5e<retarlr van het KNGMG

Econom sche 2aken ging hijz.h
daarna lanse liid (198j - 2oo2)
bezig houden mel de be€ing van
radiorctieve alval. Hii was pro.

sramma manaSer van de nationale
ond4roeksprogramma s en serre
tarls van de commiss€s oPLA
(opland) en c0RA {.ie onderoek
mdioadief atoaL). Daanoe werd hij
gedetacheerd bjde Rljks GeoLogt

tche Diensl en vanaf 1997 was hij
werkzaan bij her nieuw opgerichte
TNO NITG.

In die periode combineerde hijhet
Gdioact eve afvnlwerk met het

se.tiehooidschap Duutrame Geo-

Enelgie. Zijn aandach was daarbij
geicht op allerlei loepasiingen in
de diepe ondegrond, zoals o.a.
(O2 en sasopslag, georhemie.
koolbedn€thaa.winning en ruimte
lllke ordeniis van de ond€rgrond.
De laacte paar jaar w€fkt lriiaLs
hoofd van de stafgroep Commun

catie en nformau€ b i TN0.N TG.

ziin persoonliike beLansnelLins,

doo, zijn s,ote berrokkenheid bij
het radioa.tieve atualprobleem en

de daatoan ni€t lo5 re koppelen
kernenergiediscussie, ligt in het

lJn versiteit van Amsterdarir

afd. tulaine Biogeochemie en loxi.

u5a

qo Westf. WlLheLms Un versitiit
FindenburgpLatz 57 99

d19. S-N.G.C- van der Klauw

b jzonder bii de maaG.happelljke
aspeden van hel atoaLprobleem.

ilocht iemand bezwaar hebben te
gen de opvolging door Leo van de
vale. dan gelieve zijlhij dit binn€n
€en maand na veGchjnen van de
Nle!wsbrief kenbaar te m.ken
door e€i brlefte rchten aan

P.lonser us, Postbus 3oo15,

Adreswijzigint

ABr5 9BG BieLs de, Aberdeen

Te.hnis.he Universitat Be in

Fachgebl€t Petrologe & Geochemie

lsekr. BF 1l

Naya van Some,ensingeL D1

prof.dr. S.l'I. Hasssani?adeh

Fa.ulteit Aardwetenschappen

dr.5.J. (luiving

6EO.LOG CAL

Mw. I4.K. Koning.van feLden

1962 LB wijk bij Duu6tede

Coasral Geomorpholosy and 5hore

UnlversilE du LlttoralCdt€ d 0pa e

[,IRE 2

189a Avenue Nlaurice schumann

AB39 3LE

c/o PelroLeum DeveLopment Oman

XND/,

Nieuw tid

dr c.ll. Kooi.de Bruline (c)

2591cE s-Grav€nhage

d6. R.A.A. van der Krogt (Gl

TNO NITG

dc. /M. vai der Lindei (Kp)

krSos I alw I ktfg lnieuq,sbrief juni 2oo4 119



AGTNDA

1l) -t.i - t0 jt ti 2A0l
De erFosille "ln (aart gebra.ht m€t
kapmes en kofrpas. met het Konink

lk N€derLnnds Aardr jksIundis
ccnoots.hrp op exped tie tussen
llr7t cn 1960' is van 10 meitot ei
mel ?o iunite bezlchgen in de

.-"nlraLe haL van het ABP hoofdkan.
toor (e Neeren nfo wwlv.[nag nL

An's lcTrng: v€nus in de overgaiS.
0p I iunibcwcegt onze b!urplaneet
Venus, vanat de airde geTien, aG

€en kLe izwan stipje angzaam voo,
le ron angs. Een m nizonsverd0i.
ter 48, waarbijF de pLaneet met
een edip5bf LLetle ah een srote v ek
olcr dc 7on (an zien bexegen. n

h.l Anlt PLanet.rium kan dt rel
zame v.G.h lnsc (voor het Laitst

3e.en rd raa2l ondcr d.sklndige
begeleiltis uitsebreid gevolgd wor
den Zelfs bii slechl vr€er ls alles in
de koepe duldelijk le zien.

Tlre Dur.h Pclroplrysnal 5o.l€tV
hosls lhe AnnuaL Mecting ol the
soclely oi Petraphysici5ts and WeLl

Log Ana ysrs {SFWLAI in Noordwijk.
Aboul4oo proiessionaLs altend the

'neelrng, 
!vith workshopt on Sun

diy roliow€d by a three day le.hni
.al progrnm 0n lune ro a geologi
.aL ae,j ir p wi tdke pla(e to the
.oast of Nonh HoLland and Texel
nrornar on: rJww.sp\!La2oo4 org

Cco&1od2oo4 From I4ounta ns to
5cdimcntary Bas ns: NlodeLLing and
Tesl ng Geo ogcal Pro.esses. To be

he d in Ehmeiten (Lake Lu.erne),
5!virzerLand N!aln Topics: 5u ace
Pro(estet: 0rogenesis: sedimenlary
Basinsr Fradur€s, Fauhs and F uid
FLow; GeoLogica Pred .|ionsr [4erh
ods.nd Techniques. nromation:
httptiwww.ogs.triesle.if CeolUod/

GeoLogische Ex.u6ie raar h.t aan.
tdbrlsch 6eberste. nformatie, I I A.
Re rels. tjareije6@hetiel.n

Prol Rob.n D H.rtcherlr organiteen
v.o. nternatona Basement Tecto
ni(5 A$ocai on een 5ymposium met
Iran5 Appala.hians arusta liins.d
er(urse i4 0ak R dse, Tennetsee
2 e [{1pr//geoweb ss.utk.edu/
brio4crunlnreetin g.htmL

nlerner onal Pa ynologicrL
Lonqrest, b.anada sDirn ruku
a0NGRES5, Avda. Conslilu.ion r3

bq. 4 B.jo, E r3o12 Gnnadr.
Fax oo l4 982o94oo, e na L

eurocongres@euro.ongres.es,

Artis Lezing: Saturnus n dose up,
n lu 2oo4 komt de cass nisonde

b iSilurnus aan. Di is het beg i
van een uitgebrcid onderzoe( naar
de mooiste planeet van ons zonne.
slel5el. Een.lose up van dez€
gasr€u5 het zijf pra.htise ringen
steLs€ en riln fas.lnerenne manen.
0oor (E Amnar FaniL.ar llran,

ELI{onfercnr e Pa aEo.Limatc rcdu
( ng th€ unredainties. De Llithof.

Edu(alor um nf!: ${w.r.gEo nL

7lh NTECOT InternationaL Weltaids
Conferen.€ Plaats: laarbeu6
Lltrechr. lvle€r nformatic.n aan

me dins: www.blo uu n/ nte.o

./l)-28 ouEustxs 20lr!
32nd Internat onaL Geolos.aL
Congress, F oren.e, laLy.

lrrrp:trwwvr.t2rg. org/home.hln

.r/r.r*rsrxs - ; stlrtt,rbr r )xa.l
oeuqua 

^/leetins 
2oo4 from Sou(e

to DeLta, Nijnesen, The Nether
nids. Info: $!w.deuqua.de

6-9 srt)t.,rtb.r 2001
EAGE .onferenl e Near surfa.e',
N euwege n. [4€er informnt e .n
aanne 0,ng: www.eage.nL

NKAM excuEie Metamorfose in het
Slavelot Massief. nfo: tgiyland@
xs4aLL.nl of frank.bcunk@fa n vu.n

2--29 s(Dtenlb.r 2001
Am5terdam RA, nt€rnationa .on.
lerence on CLlnate ahanse: a . ral.
Lenge or a InreaI ror waler nanaSe.
neil? Conferen.e Fee € 4is nfo
Conferen.e 5c.retariat. Buerweg 5r,
rEar cH Bergen, faxr o2o1602/,75,
em!il: roeLoikruiz€@dv{ nl

V nternal onaL Earth Srien.€s
Coigress 2oo4 n Santago de
Ch Lc, if Ch Li. www ign.cL/..t2oo4

Lez ng A s Planetarlunr, 20 oo uur,
€ /,9o De Boden ond€r Amster
!ahdoor dr. Win de Ga6, TN0
NITG Zie lvww.a'tis.nL voor meer

AardwetensrhapF€ jk€ Loopbaan
dag op de Vfije Unvertil€it Anster
dam. nfo: bedrllf@seo vu n or
www.geo.vu.n l/use 6/be d r jf

laarlrkse symposium Ven ng N1e n.
esz 0n!etoe[s.hoo] voor 6eody
nanka in Utre.ht. Meer inlo t.z.r.

NKANI najaarssymposiuB. nio:

ftank.beunt@fal!v.vu n

0prchtngss!npos um PaLeob o o

gis.he (ring: PaLeob o.g cal
rcscar.h ln the Low.ountr€5r pasr.
present and luture. Ul|e.ht: N TG.

TNO en Fa.ulteit 6cowet.n9.hnp.
Pen. Universiteit Utre.hl.
htlp:rl^ $r.bio.uu.nLl-palaeo/

17th aaribbean 6eolog.aL Conle-
rEnce ir 5an luan, P!erto Ri.o
2oa5. cotrespondenc.: lohanrcs H

ScheLLe(ens, General coordi rator,
r/1h Car bbean GeoLosi.a Confe.
ren.e, Departmeil of GeoLogy.

Unive6ity of Pu€rlo Rico. P.O, Bo^

9o1l, Mdvagiiez, Pleno Rico

oo681 For lnformailon: teu iax:

www.geo.uu.iL Fa.uLreitAard.
w.tens.happen van de lli ve6ite t

IJI\}IVIR5ITf,IlHN

Irijc Univcrsitcit Amsrerdam

,Uilicu{c.crschaprcr
l.JE. vai ormondt (14 04 04)

Lniversiteit rar ADsterdam

'M.C. 
5chu.ins (25 ol 04)

ww!t.geo.uu.ilrnsv,rbibliolheek/bibl
otheek.htm: NGV bibLiotheek
http://wvN.eeo.u!.ni/nSV/gf ond
boor rramer/grondboorhanrer.htm:
de nhoudsopgavc van 6fondboor
en Famer s litsebreid m.r hct
iotaa.vet rht van de jaren r99r

httprlwww.laLw.!u.iL Fa(ulte I

voor Aar'le. en Leveis\{elens(hap
pen van dc vrite un versilell

,v!vw.ra.tudeLn Ie(hnis.he A.rd.
wetens.happen, Te.hnis.he Univer

www.geo.uu.nL/igv/gac/gac hrn
NedenanCse Ceologer Verenlg ng

www.f,eten r -sti.hr ng wcten
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