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De vuursteenmijnen van Rijckhott

Dicht tceen de Belgischc e.ds, tlsscn
I{aastricht en Eijsden liet Riickhoh lan
de vo$ ran de heuvel, die dc oosleliike
begrenzing tormt van het 

^{aasdal.Bovenaan dc hclling) vanuir opc! plek-
ken jn he! SrvclsbosJ is e. een $'cids
uiizichr {rver hct bredc Maasdllnaar dc
Pieicrsbeig aan dc ovcrkant. Denk hct
spoor, dc anehveg en dc ENCI wes -
het Albcrt Kanaal zit 70 mcrer diep
ingegravcn in de Pietersbcrg cn is dus
Dietzich6aar - cn genier \€n hcEeliile
uilzicht drt dc nrursteenfrijnrlcrkc.s
zo n zesduizend iaar seleden ook

5py d'0rn€au
De Bel*che Archeoloog Milcel de
Prtdt is dc ccrsre die in l88l geinreres-
seerd rrakt in dc heurelrug achrcr
rtick]|olt. Het landschap doer hem
stcrk denken lan dat rond \--amen,
waar lij rl jaren ondcrzoek doer ran
vuurstcncn ilerkluisen. Ziin eersre be-
zoek lan hct Savehbos wordi een groor
succes. Dc bod€m ligt bczdaid mer be-
werkte $urstcncn. Ali D. Purdr met
geoloog Max Lohcst in 1885 intcrnado-

naal doorbreckr door Nee bijna com-
plete Neandcftlalcr skeletren op rc
gravd uir de grot \.an Spy d'Omeau,
houdr hij \reinis tiid ovcr voor het

Ook Ncdcrlandse ondcrzockers raken
langzalrn ccboejd door de roDdsien. De
Lnnburgse analeurgeoloos Johan Casi-
mir Ubaghs verdicpt zich in de archeo-
loeie rond Riickholt. Hij raakr .r, door
cnkcle Romeinsc londsten russen dc
vuuStcrcn bijlen, ran ovcrtuigd dl|t dir
de plaars is walr de Romcinen doorde
Eburonen in 5.r loor Chrisrus atiteslacht
zijn. Niemand js her met hcn cens.
In de $lntisstc ccuw bleveD her dc Bel-
gen die de belangrijkste ontdekkingcn
docn. Joseph Hurnal-Nandrin legt in
l9l4 een schacht bloot mel een onder-
aardsc gang, complecr mct halcporcn
en enkclc honderden verslctcn vuurste-

Onzin
FIct idee dat de prchktorische n]eDS on-
dcrsronds !trursteen had sedolven, vicl
nict gocd bij de mccstc Ncderlandse
ondcrzockcrs. Her dll saar Hamal

NRndrin zijn onrdekkingen had eedaan,
dc Schone Grub, zou volgens hcn cen re
onlosische plek zijn om schachten rc
bouwcn d miingangcn aan te legeen-
Zelfs hct'crore Atelicr') de glote oHlc
depressic inhel Sat'elsbos lr.aar, $olgens
de rneestc archeolosen dc mijn$ekers
de vuursienen knollen bdddcn bewerkr,
zori niels neer zijn dAn een scolosische

In 1923 komt de bckcnde (ironinsse
lrchcoloos A-E. vrn Giftcn naar Zuid-
I-ihburs. Hijsaat er ondcrzoek docn
mer W.G. ian der Sleen (chcmicus mer
een archcolosische inrercssc), die enan
ov€rtujgd is dal hel hier $il om prehis
torische mijnen gaar. Zii grlven larye
slcuvcn in de helhrs zuid vrn de Schone
Crub, onderzoeken dc oud€ schrchten
vln Homal Nandiin en vind€n, naast
vuursreen, ook bes erktc hcltengeseien.

TeQ
Van Giffen, latcJ bcroemd sesordo
door zijn enthousiasmc loor her afgralo
vun tcrpen, begint zclfs met de aanleg
van eeD oDdiepe mijnsans. Die onde.ne-
ming kosftc cen van de voorcravers birDa
h€t leven. Hci werk ilordt srilgclegd,
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@
madr Van Gircn hceft genocg
gezien orn overtuigd re zijn lan
ccn Sysicmaiischc yuuisieenof-
bou$' nrei'in elkdrr Lopende
gallcrijen mer schachrcn . Toch
ebr dc inrercssc toor Rijckhoh
arn hct eind van de lrindgcr
jaren wcg, al doln de prters
Doffinicanen op lclzoek ran
Hamll-Nmdrin cn ziin couega

Senajs nog cnkcle jarcn onder-
/oek in de Schonc (;rub.
Pa! in 1961 koml professor
Y/aterbolk, opvolscr v!n Van
Giilen, n.ar Zrid-Linlburg
mcr het idcc dat de wursleen-
miio$'erkers mogeli jk bchoord
hebbcn rff dc Michelstr$gcul-
tuur. Dc opgruving in 1961, bij
Van Giliens bijnschacbr uir

t926, loopt cchter op ccn
mislukkig uit. De mergcl is te
slechl om uit tc gralen. Dc
boden is te nar. dc nrrchincs
zaktcn w.g. Hct gcld is op-

Netwerk
Hci niee ddr de prehistorische
m'jr$ngen Dooil bereiki zullen
$ordcnr is loor \i emer Fclder
en zijn chefir. Schiilele6,
beiden wcrkzlaD bij de Staa$-
mljnen, rcden genocg om nct
co eiSen plan te komcn. Gein-
riseerd door hu prchislon
schc collega's ontst3lt hct idee
om ccn m"ngang re gravcn op
het nn'cau van hcr bel,rngrijksre
fuuntccnvoorkomcn)zod de
prehistorische mi jncn'aange-
boord' kunnen rvordcn.
N!.ei voldocnde lrijwillisers, de
noodz3keii jkc nij.bou$'kun
disc kennis .D toestemmins
vrn Seatsbosbcheer eD dc
Univcrsher! Gf oningen. beeinr
de vcrkgroep Pf chisrorischc
VtrurstecnmijnbouN in juni
1964 ran dc aanleg lan een
miinsans. Bhnen een Duand

\rorden dc eersG prc-
hisronschc mijngugcn leeggc
haald. Dric maandcn lRter ls cr
een nefllerk van ruflnch blNt-
gelesd.
Nr dczc succcsscD mocr dc o!
grlring ccn permatrenre sraius
krljsen. Dc €€rste rcrgurDins
aanlraag spreekr ovcr de aan-
lce !m ecn nierFe mijn in ber
S|lclsbos. Dic toeslemming
Itonn nier. ID ccn nrtuureebied
mag gccn nreuwc rm,. d!!ge
lesd rrorden. Ncl mag, zoals
de turidische ard.ling lan
DS-\r het daarna omschrijir,
hcr'opnie1lw in gebruik
ncmen' vdn dc prehistofische
f uuEreenmi jncn. \'erncr
Feldcr kriigt dc lcid'ns ov$ de
uitroeing ra! hei werk.
Pfofessor Waterbolk is veftui-
woordeliik voor dc wcrln-
schappeliikc begeleidins.

Scooter
Hcr is zw.iar $'crk in hrt bcein.
Alles moci mer dc hand g.bcu
ren. Er is geen clckricireir,
gcen persluchli geen aggregaar.
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De prehisl.rj!chc iudtrcls,
naai 70 cenrinrercf hoos, $nr-
dcn lc.ggehadld doof liggcnd
nrcr handcn cn loeren dc krlk
nuur dc hootdgang Ie du$en.
Dur \o.dr hct puin in k un\a-
geni gehdcn di. buireD heu-
lelot $(r'den lccggckicpt Dc
mcutre nijnglng $o|(]t nrcr
pikhouireel en zarg uitgehakt.
\ler kisljcs op glij ijr.rs en
llrcr ccn hcrs sdalrpoor mct
kiepwrgcnrjcs gaar het serk
een stuk srclllr Lcn oude
Groggo sco.rcr zorgi roor dc
aandri,iing vrn dc (oc,rsprotl-
kclrJk handrlier die Je I'cnlc
kicpkarr.n uit de nijn hijst.
Nog latcr konrt er een truns-
po(band urI dc srtral-emi,n
\'hurils, arngcdrc!en door een
Iroidson rkld<cr xri l9?8.
NaannaLe her wcrk rodcri,
kiis.n de mijn$crkers stccds
mco fcspecr roo. hun prlhi!
(rischc \ 3kbroede.s. Dc
glngcn cn dc sleunpiltr.n rijn
\lkkundig arrecl.gd. De \ onr
!!n de llnnols is pcrltci.
Alleer de besrc k\rahicii vuur
sicen serd scd,nreD. Dc slcch-
tc plckl<.. r;jn gebruikt lls
slcuDpilaar. DrJ. slltr !Uc!n

roorltrram. \1rd.n de plhren
ro du mogoljjk gcmaal<r

Vluchtgang
llct Li.Hrnrer nijnrel,l b.-
slaat in toti:rl u,L merr dln
duizcnd scbrclrten die reikcn
ror her ricndc !uunreennned!
Zij liggcn zcstj!tr nerer rlr
elku, en ziln vijfror iwaalf
neter llief Zij zijn c,necr..r
..n neter trr (l,Drsncdc aan
bcI opp.nl!k brcder idcaal
on lia unsrckek in dc schNchF

wand naaf bovcn Ic khnmen.
De nijngangcn. dic als een
{enom .n d! schacht liSgen,
zijn d$ noon ldnger daD acht
mctcr. .\an het .ind qn de
glng is dan nag loldoendr
licht orn rc kunncn \Lerken.
De eersic nijngrng laruli de
nieu$ schlcht giDg ahijd dnecL
n!ar de di.htstbiizijndc be
naand. mijngrng, zodar cr ccD
lluchnreg $xs. Die rluchlgan.e
Nerd, ncr als slle uiLgetutie
gaDgeD! lrccr gcbruikr als stort
\oo. het liixluit ccn nleu\ve
grng. Dat schcrhlc hc.lwat
hij$!erk en hdli.vol lras ff nog
sreeds -senoeg ruinnc om jc
rloorheen re srins.n in tijdcn

0rselpijp
HeL $rren r:rltmcDscD. de pre-
hist{rrlschc r.uurs!ccndche6.
Ze s'erkren $rxrschijnlijk nr
eroepen die ieJer c.n cigcn
sp.cialislische {uk haddcn. Zc
\risren waar dc be{e v!u.
srccnrood<orncns q !ren. \\'!a.
7e geen nrachl ovcr hadden, en
d. n.der.r 

'ni"Ncrkcr 
e!e.

min, ziin geok)srschc rcschijn-
s.len. zoals brcukcn cn scolo
eisch. orgelrijpen, die hct
lcrcn ondcr lte gr.nclgelaa.lijk

VNr!l dc orgclfi,p.n (n!tur
lijke rc11ical. of lo$!rgs
schrchr gerul,l Dcr -srDd.n
1d$,1hebben \{rtr fccl\ crtm
ehe gezo.gd bij dc N rlcg !u
dc nljneang. \li'fdl c. cc.
orgelpijp'.rngcL).o.d', ddn
l,rpt dic schccl of gedeelteiijL<

leeg n1 de nijngong. Irrusire
re.d. \'!nt c$st Dro.r her pui.
op_seruimd en dc orgclFiip s.
srur ilorden !o(trdNr cr rcrd.r

Scwcrh ka. \vokler Marr ook
sc!r.rlijk Ur een v!i,,fgclpij-
f.n srrootnd. zor.€ltu'n ,re

mijnglns iD- !lir d. lDrlNer
ke.\ ccrir zichrclf in !.ilidreid
hra.hren.n drrdrt' dc tans
Forrbend noe\tun opgratcn
!oofdar nei NerR roorrgczcr

lnternationaat
It\ lgtl. n! rchr juir hfud Ner
ke., \as dc nriingrDq loltooid
Dc gargn lli N.ror ling g.
(orden Hij sl.ekt zrch un raD
h.r Grore,\ielier 1t )r d,ep
,lxlcr hci plar.iu. flr is 2loir
\i.fkanic nrctcr e rrd ondcr
r()chr Durin ziin 56 .omplele
t)rehnrcdschc lnij'rcn gcvon
dcn. Negenlien nlijncn zjtD
gcd.elreliik blorlgelcgd. Uir
koolsiof 1.1 drlerin gen ran
houiskool blijkr ddr de vuuf-
\rccntnrjD.n orc.\ eer 6(xr0
iu. scl.dcD nr s.bruik s ar.n-
IlrLernrrn)naNl hccii dc \\'erk
groet P.ehisro.islhc I.iinbou\'
!r.l kredlet otgeb0us d. Zc
h.cii s!rnposi! ge(r'g!D'sccd
.n hccli bcgin j.rtn reventig
N.cgencrkr aan dc.r..heolog;
schc operlYnr.s tiii Grnne,

(tmves in NorftlL l-ngcland.
\lJor de lieihcbbers ofg.!iseerr
zij op verzoek '.n sr.rrsbosb.
hccr in d. zoneflDrin\lcn Do.s

n.c(ls rcndlcidingeD in d.
!uursrcenmii!cn r3'r Rijckhdt.

/t!(]ENNAUTA

Btonnen:

^1.^ 
SrJlror,fdr, l/)/)0. Spofcn

rdn dc (and. D. sFurr()cht
n..r dc prchisrorischc ruur
sLccnni j'rtro!!r nr Zunt-
l.imbu.g. Uilgcrcrij Unietrrs.
Rijlsdienst roor hct Oudhert
lnrftlig Bodem(nd.rzock.
ll .,igtr,.p P,Lr,n,r'!J[ I ?rts
rtnr,liinbon !. /99.! aNcdcF
hndse Gcolosischc Ver eniging.
rlil Z.J-iotrlrg). Dc prehino
rische \uurstccrrDijncn !an
l{ijckldr S1. Gccrtfuid
ll l,r f l:ldJf, l/)/)l ltondl.i
dirg naar d. prehisrorischc

$\aL.gco.uu.d ngf linrburg
vuuAreeDmijn,!uursteennijr.

if.\
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ldar-Oberstein
AI5 !, als partner, oudd of
geotoualerr ooit ae uw part-
tre, Kndere! of kleinkirde-
r.n wilt laten zien wat geo.
logie i!ho!dt, neem ze dar
mee voor eer weetie ldd-
Obdteir €n omgcling! Het
g.bied vd zo'n 600Io2 is 6€n
vd de bel.ngtiikte centra
voor de venerki4 van edel-
stenen, Is het Dcutsche Edel-
steitrmuseu$ en het Muleum
untelhalb dc! Felschs$achc
ztin forrcr€nde conecti€s biF
eengebachtj dle de gfrtere
natuu.historische vezme-
lins€n Gonden, Nederland,
Parijs) met sernak verslaa.
Gcslepea slaahelderc zirko-
ncr @ Broot als eea tEdc!-
hoofdie, roottwarts*dstalen
ter gootte van een bed,
manshoge amethistgeod€s,
diMmten..., ecn wre schat-
k.md €n Ali-B.ba.
Dod het sebicd loopt de Edel-

steist|dse (M.deutsch.-
.delsteinsb.s.dc) die vo.rt
laqs meer dm zestig bezock-
bale sliipeliten, een Edebtetn-
sa.tetr (Kempfeld) etr GeoPerk
Krabroch (Sen$rener. De
ooispmng van .l .lat Ali-
Babisme ligt h.m ir het voor-
kmo vd .gaat, iaspis,
smethist en aldere kwarts.
vuieteiten in de idkaoietcn
uit her Boven Rodiegendes ln

V.nafin i€dei goal de Mid-
d€tmwen werd dit ge€xploi-
teeld en door bewerfteis -
liggend op de buik! - geslepen
op reusachtige, door wateF
*Eclrt aalaedr€vm, adste-
re!. Dir is ool het g€bi.d van
de ordddcvontsche
Hunsriickchiefer vm Bun.
d€nbach m€t ziin prachtige
gep jdtiseerde marioe fossie-
le! (o.a. te betjiko ir het
duselrpic bii Schiefer8nbc

Herenberg in Budetrbachj
voor e! geolgEriserdc zoc*-
tochl w.hussruect.col
sue.rhmp). Ja, hier toont de
Addwetenschappen zlch op
hlE schitterendst: gedetail-
leerde folsielo, prehtig€
edelstenen! Geiuige.tusen te
een woludcnde, dFeische

Ma& daar, ln di6 Heine on-
d€rgor&c l€istedgroeve
H€rerbers, 0ofd je ook be-
lf,open door eo gEvoel van
zilroGheid, vm veGpiUilg.
De miinwelk€is werkten voor
60 pls pc! dag: de toenmalige
priis var ande.harpat €ut-
ter. Door stoflorgen werden
zii maar een iaar ofve..tig.
Toen slot.n de groeve. De
leisteen di. tegenwooidig op
de Duitse daken wotdt gcl€8d,
komt uit Sparie. Iets ve!8e-
liilbaaF is sebeurd met de

as@.delv.!ii. Ed par groe-
vs wolden nog voor 3tecr-
slagploatuctie en toerbm.
g€brutkt (Steitrbnch ruchem
in Ntedelwd.fesbach en Edel-
st€iltmlne Steinlaulenberg bii
Idar), 6ad ovd h.t .lg€-
meen wordm de sap.rdc ga-
ten vu de voodalige trceves
lugzaam h bezit geBomcn
door ale vegetatie. Tegen-
rooldlg komt h€t leeuwendeel
uit Zuld-Anerika. Vanaf de
foto's in bet mrseum }.iiken in
lomp* gehulde niinw€rLers,
die tot hu middel in het
modderwater staan, je aan. I!
hu bltl seen veryiit, maar
l'€asths. De err'arllelt ke
mstardlghedo waaronater
de deustofto w€rd€n gewon-
ner ziin niet verdwen.n,
maa! velplaatst, Ook dit is
eea onderdeel van de Aardwe-
tenschappd! rod ralnal€r

fi l\J 1.1 ll/l l-1

Geologie en wijnbouw
Ah je op www.dewlinhoek.nL nlost
dan zie je dal er n7 (lJ wijngaar
den zijn in Ned€rland. Nu zijn dat
nicl altemdal €(ht commer.iale
ondem€ninsen naar er zijn er
zeker een st€l d e behoorLijk aan

de weg tmmercr met prma drnk.
bare wljnen. De bekendste en

g.ootrre Nede andse wijngaa.den

galerl

zlin in Zu d-L mburg op de merSeL

sfonden van het Krijt gevenlsd.
Namen alr Aposrelhoeve. Chateau

Neer.anne, Ho€vc Nekud, Slavante
en rromberg hebben al een bc.
hoorlijke repularie opgebouwd
onder de echte Lienr€bbers.

0p de KNGIIG iaaw€rgadering van

24 aprLheefi Ed van Riessen i
zitn lezing 'G€ologie en wijnbouw'

uitgelesd dat de bod€m waarop
w iistokken grocien heeLbehngrijk
i voor de u teirdeLij(e kwaLitet
vai een wijn. Naiuu ijk ziin de
druivensoorr, klimaat en dc behan
deling v.n druil en druivensap ook
belangrijk, fiaar het slaat buitei
kijr dat een (aLkrlike ondersrond
een b-"Langflik€ su..es raclor s Na

zijn lezlng ondcrbouwde Ed van

R essen ?in verhaal met een
uitgebre de wrnFroeverjwaarb i

ook Nedcrards€ wijnen dc tonsEn
van de aanwezige KNGIM6led€n
streelden. Voor de procvende

KNGMG els was de boodschap
ovenuigedd: geoLogie s beLangriik

0ok h€l Srote pubLek beg n1 de

Ned€rlandse wijnsaarden en hun

1ryrffi
Imi 'ni ffi!

01.lo.o4 - 14.11,O4

"licht, lucht, aarde en
open do/zo 13.30 - 17.30
de kringloop der dingen"

, il'r r ', i i. i.ri:
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Onwilleteuris moest ik den-
Lcn aatr r:osca, de odsterfelij-
kc hoolilpcrsoor in €en roman
van Sihone de Bcauvoir, die
in de loop van de eeuwcn rot
de conclusie komt dat er van
voo.uitgang niet wea*eujk
sprake kar zijn. De meoseni-
ke aard rerhindert op lugere
tendjr cen !,cz€nrijke vefan-
dering tcn gocdc. Dc a.mzali
ge otustandigheden var velcn
die bovenop de delfstof.D van
de wereld Foden,lijken dit
duidelijk en wreed aan te to-
nen. Een sombere gedachte.
Hctlaar je, mct Fosca, tqij-
fclcn a.n de zir van h€t

De schaiifster stelt cchter in
dezeude romd dat de zin lan
het leven niet gelegen is in de
lange-termijn ontwikkelif, g.
Het blijkt at uit de ritel, ,.Alle
henscn zijr st.rfcli,kri. Juisr!
zo betoogt zii! omdrt de Dens

pr!d:rten re.ntdekken i\leder

Laf.s gro!t.ie !erer 3:3 ce
ANl,fB lrsai seeri zr fi d lvirr
rfliigenenten naar lu d L nburg.
Ll, e ge. rereniglng ier (NC\,iG

iin.jan n.turrLij( ile: a.hterb l
!.n l;ar.n lr..t Fran5 llan.h
(Lc var rer cer..t<.ripl ding.bo.
rlrn onr ondef fet nro to Geo o.ei.
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sterfeliik en tijdeliik is, hceft
zijnbestaan zin. Het is de
worsteling met het leven, mer
de dood en de pogins om in
die korie tijd iets tot stand te
b.engen, icts tc scheppen -
hoe tiideliik ofbepertt ook -
die het merselijk bestaan znr

Hetis een gedachte, die iuist
voor dieg€tre! die vertrcuwd
zijn m.r de reusachtige tiid-
er ruirntcsctale tr waamee
een Aardwetehschappcr bczig
is, lot nadenlcn enirbospec-
.ie stemt. Niet aleen overje
eigen ro1, mad ook die van
andere!. Hoe versaat het bir-
voorbceld moDenteel de ma-
Dagers var shcn? Gaan zij, na
de onsekende vcrlaging met
23% van de aangetootrde voor-
mden, aan de gang om deze
voorraden alsnog op te spo-
ren? Ofgaan zii er van uit! dat

laar houdt zij ,.h naasl faar
L.n ngg.v.ndc frn.: e, bezig me:

de ring er pa.o[ nato oe].
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o.eanogralle lt35 1t3t, (Nl/ i
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7 t.r!gg.kc.r. raar hot (Ni\r' om
lr 2..2 ho.fd t. lotrlcf [4.t
l.lanne lr.per r l, ..nt. n. o15 nr.

n 5.pLie5 aL5 (paLeolt maroLos:e

en !.e.nognie en telei!:e nre
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Nieuwe penningne€ster
Door oir!r- rdiareden za o_7.
pen: ngmee.ier Rer-ra,ran cer
We l.ei Ne^'roegn dit enei z i

zij - sezien de woedende reac-
ties van .er aantal ardere
giote oliefu aatschappijen dat
She! zo lelijk door dc mand is
seEllen - niet de enige ziir!
die in de lT-tulpenmanie hln
vooraden wat rooskleuaiger
hel'b€n voo.gesteld dan deze
werLelijk ziin? Stellen zij zicb
er Al op in dat de wcreldvoor-
radeh olie er gas |rcperkter
ziin dd nu nog*erd aange-
nomen, en ziin zii al bezis od
eer seleld te scheppen die
draait op altetratie\e energie-
bronncn cn waadn deze ener-
gie rechtvaardiser verdeeld
$ordt? Bel.ngrijke vragen die
sterk bepalend zullen zijn voor
het soort Aardwetenschappcn
dat in de toekomst nodig zal

Sommige rensen komen in-
tuiricf tot dez.llile coDclusie
als De Bcauvoir etr laten zien
hoe het ook kdn. Zo ontmoett€

il op de laatste dag v.n ons
bezoek aan ldar-Oberstein de
heea Pansters, die ooit geolo-
gie had gestudeerd in Amster-
dam. Hij had een vasre srek
op eeb cadping ctr zocht elk
jaar uitsluitend in de goev€
Juchem raar mineralen. Ir dc
beperkte ruimte van twee
vi.ridekastjes besaarde hii
uitsluitend die stenen die hij
dc mooiste vonal: een schep-
pi.g, hoe tiideliiL ofbepe.kt

heeil een b;in aanvarrd r le€ lan h.r. cai .lit geen beLetseL ie
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nrensen !eetaat ni; !,. h,rfcn
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Breuken en aardbevingen in Zuid-Limburg

De r.]rdbeling \.Rn Rocrniond in 1q92,
dle net e.r stcrkc lrn t.ri cn een epF
.enirum op l? lan dieptc b]jnr beel
\ed.rlaDd Nlld(er sLhudde, (as r1c drfrc-
tc aanlcidi'g !o{r heL opz
ondcrzoek hnnrer het Nlj]jSDl !turccr
mar tckroni\che.clirrt.itd in Zunl-
\cd.rllnd. Ondcrdccl da
de.ro.k nnar dc lraag hoe sncl er nr .en
urdbe!ing bclvc.eing langs breuker .p-
treedi: dir.ct of nlct \.e,trlglng?

Pretpark
Om Llic !r!!g re kuDDctr bcaniiloo cn
hccft H.urglsr cc'r udruLrckkcn,le \l€u1
gcgrr\ rn \rn lirchtig mcl.r lang en rrer
neLer Jiep, llikbij Sirrrd borenop clc
(leleenbr.uk \](Ddut die plek qekozcn
kon $ord.D. nn'c!t er eersr ond.Nctli
!.ld\rcfk gcdufl w.rden. Op dc h.rs
kiricren i! her glooiend. Zuid-Linrbursse
cn kijke! $!1 rlc ior,ogratic la!r ricn.
Dun! net boingcD cn geo-clecrrische
mclingen d. r)rccsr idcalc plck uirkiereu
\ur d. b.cuk uitgcsraren moeL \.rdcn.
Heeilijk, lond Ilourgrsr. Zuid LnDburg is
e.n pr.rp.rk yo(tr ge('morfolos.r: \lo!(
jc jc lorrsreller. De llaas ncr ziin r.nh-
scn hccft rich hier Dg.sncdcn cn vo nr
ccn ge!r^pr hndsch.p. L\rars dd!r)p
liggen dt bleukcn dic ook dc loN va
her rerein bcpnlcr. Hcr is een $r'!
dambord. Drt lenlt e, schnLerend ui! als
je d. hoLrsrcli)'reD in krarr brengr. Iht'r
tlooi ofn'rr. her is nier makkcljjk om )n
icmand te lrigen ofie..n stcufin d. ruin
nug g.!!en ynn richdg bij lier merer Er
.nrsf.ingen lcclbronncn llnss der€ brcu-
ken \reel dorp0r ligger o! een breuk.
dichibijNat0r U'reirdelijk,ijn wc nr cul
akkff earn $a!cn. De boer !{rnd hct Ncl
lcuk. Hct \!xs hem ai eerder opsclrllln

d.L hel hog.rc dccl i!n ijn rkker .irrcf
Nas dan h.r l.gc deel. Hij *as nieu$sei!-

Gemeentesecretaris
HoutgdsL gnrg lrrccsrrl mcr hel o]reDbrrr
re.\oe. naar zjtn '1vcrk'. Lclke, ituerig
neL al zijn boorspDllcn z!1hij \uk rgcn-

o\cr.cn keurige ti]in in dricdclig grijs. Ze
rllkren !4. de tr:r:rl cD bcr ble.k de gc-
meeniese.r€rlrh vrn Sitr!.d tr rijn. "Hij
n.digde rn. uir oh dL gcfteenreraadslc-
den uji ic lcgscn Nrt ilt un hei do.! w,r!.
Dc burgcDrccsrer is D.g bij me ap bczock
sclrccsr. Hij vroeg ol heI rampcnrrlrn
.aDgcplsr nrocr! \rrrdcD. Dar leek nrc nrcl
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n( ig. F.r s ..D r.nrooDsrelling gereest in
het gemccnrchuis. rk bcD naar scholen
geg!!n en er zij'r lccrlingcn op c\cursie
gc\eesr in lle \lcuf. Zii londcD hct sclit

Dc slculblcck.r' de idealc plek gegmrcn
re zih odr dc rcled. tuslen breukbe\reging
(n lr' trlling bli,or rc l.ggen. De breuk
s.s h!rr{ch$p cn iD hci laec blok zaren

fe ;crc srrucrurcn olr !.dbclingen her
kurncn, Ltc Su)Iie dda^an ic schatcn en

licriodcs \'.lt] gr.lefc aciritcit langs dc
brcrk lasL Le srellen. "\Ier Je uDrlczig-
h.id \,!rn 0(r bcpaatde 

^lierLing 
die hel

!c 1001 !$t0ldc h.bben se ge\{o.n gelult
gehid, voLgcns IloueasL

Kijken/t€kenen/snappen
Voor h,iL ro\ef $!\. r(csr hij ccri srclig
hrnd$crk lc.richLenr "de wdnd schoon-
nrkcn rllccn al \ii een heidens leNci.
lr1n .0n efi.t ui!z.ir.n, lijkrn en llles
tckcnen. lin drffn. erlppen $!I je ret
Ddr k(,sr he.l$rr riid. Ilcr !.rbaasde ne
rrou\en\ drr de brcuk zo haars.h.ip \!as.
lk hrd fenuchr ddr hcr ccn roDnchjc

llcl zu tlijkc llrogel bl,)k rln hcr prcficl
lrt'r de cr,)titf.. \'cnrig \e6nrd. s.di'
nlcn(cn zieD laD dc,\laasLemssen s!,.in
re$chill.nrlc sfnrd$ocr.n r. linden riin.
I'r hcr hgc (ntD cl'jkc) blok ljggen deze
lizetrnrgcD enkelc nrcrcL djcp ondcr d.
bodcur \iD de \lcul D!!r dlgroDcn jdr
gcrc zir)dcu cri silt.r nre' rlutsclijt:ter-
kc lcrstor'inqcn. Srtr.Lu.en dic r.ucidrl
blljk0n t. ziln loor dc re..n!Lru.rle ran de
tLkto'li\chc eos!hi.doiis.
''Dc rrRlbclnrgcn ni Zud Lirnburg ziin
.lrijLl dief. In J.p.n trijroorbccld 2nicn z€

of dric kilolrele. dierrc. Dc gclolgcn lan
dic i;lrdh.\trrser rijn di.ecr;chrb.ar arn
hcr riRl,ip|.Ahk DMr ln cccn djJ ruy
lcn. L)c \1 lg {is ofdiL hie..,)k ro ii."
Legt Ilourg.rsr uir "OD daar a.hLer te
koncn h.bb.n n...rn,1. ge ddelde
\n.lh.i,i \rn ,1. bf.uk ulrgrrck.nd oler
.cn hns.r. r.n(\1..l)Nr dcdcDs. dool
.i. oud. .nr !!n Llc \lN,srerrasscn Ic
d.l.n do.r h.t rerreL hng\ dc br.uk.
lJ rr k{inr c.n r.hLergrond\urLl. uir
rrn rr.0: rl,r 0.01 nxD trr jarr. -

Marzel
l)e llrn. guschrlJcnis lxn dc br.uk zar
\dart),r nr h.r ligc bl.it. l)!.r zni.n dc
itfucturcr dic her helc fefh!rl \ertellcn.
Llorqrof hcr oudsLe trkker (nrJein ler
tr! ulzut. zirh 1i.000 j!e.t:eleden een

trLt.r Uin z nd if D. bolenne meLeA
\rn hcr fnnirl zijn ecd.r..rd m.r OSL,
een nr!1h1\1. rli. (lc hDliis..Dii. lan

zndko.rcls !ls m.rir n.!m( !,ror de otrde.-
dofr \rn hel sedinreDr. llcr hclc pakker
bleek li.(Xr0 j r oll(1. Dc brcuk mocr op
dat momenr rl een hclhrg in hct lrij kale

landsch.t ge\onnd hcbben \fradaDgs r1c

fiinc tiaciie raD de Il srcrrrss.n Nls ccn
spL,clzaDdmaicr .lqcglcden i! n!ar hcr

Hourgls. _Dir p3klt0r is in hct pntiel .n
ge\ee' 20 ceDtnncrcf djk. i-! nlocr d.rna
eer z$are urdbc\iins sc\vccs! zijn. mis
schren meetulere In !ic zdndcD zrftcn
zaDdlu1k0e. en zulke liquiircticfcrc,nc
nc! zi,n allccn miar r 1)gelijL< bij unltr!-
filscn !a! 5.5 ofhogcr. (h aan plelt i.
het r.Nficl, zoh 30 nrolcr vm de breuk, is

d.or liq!ituctic c0n got onrsnan w!a. her
zandtrkker ingeglcdcn is. t)0 g.lmgdheid
s nog Tichrbur cfl d. tup vlD dc aiz.iilrg
is aanw€r1g ve $clen irs drr hcr prkkcl
j0 rot a0 ceDfineLer dik se$!!sr is. Ef is
l0 cclttrnctcr *.gsctrod.erd."
Echr nrazz.l, nocmr Ilourgdsr h.t, dll Zc

fredes die !irg.spoeldc plck rr h.i pr,)fiel
\ondcn \\'rnt !nders $ilrcn zc cr nDon
achter gekomen ddi hc( conrrct D.r h.r
borenliggende z.ndtrkkcr !rosicfis cn dar
c! l0 ccntiDeter sedinrcnt reRlNcncD is.
Ook is gocd tc zrcn d dc z!Dd\ulklDen
Nfgcsncdcn \o&tcn door de b.rcD\rc /a!-
dc.. Die \{rcn dirs nog ric! atgezeL ot hel
n(inenr \an dc {rrdtrcrlns. \rcrd$ is
drniehik Jd Je onLlcNrc z0Dd0r !.$cho
r.n zirr do.r de br(!lt. Drr is nicr uccDd,
mnr d. !i11tbe\ing h.ell t.LrrrsscfoDdcn
tucD hci pal<k.t fl .1ldg. \fulf ri,)lt dc
borcnsrc zaDdcn dic cr rog nier $lren
ijJens dc aofdllclrDg zijn \.rreL en dlli\
r.lcens Ho!tgcsr ccn sFijk0fhiud berijs
dlr be*egins l;'ng5 Lir bf0uk !os pliars
rond l.nsridrL !t! riRlbrrirs rlr.hr.r d.

Bewijzen
'$ c dichtcn hcr $ cl, fiuir t)u k(nlten $c
hct beriil.n \\'. hebtrcn !ri!r.fch.nd $!r
de \nelheJ.r hncs d! bf.uk e.$..n zijr)
zo n lj.ot\r jxf {Llcrlcn. \'rtrrf h.r oDdcr
sI. zand k\m'en (e ,,f ecn $rclh.It1 !.n
0,1I nnn pcr jrir, ro(r de h\rDsrc zrn-
dcn 0.1); nnn. Drr z'j,) nrini!r!le sMrdcn,
n!u\ kcuri.ecf ziir dc drrcringclr nier,
m!!, ik trcD cfr!n olcnuicd dirL hct eer

''En drn ga je loch LLn L1..rie doord.n
l<en. lil.lilcd1Hf!rSrn IIcr s \r.rc!
schep|.liik n'er h.rd re r!rlten. n.xr Nc1

1c!k. r'i.nduiz.nd j.irr gsleder begon het
ijs zich sccr tcrug tc ucHtcr. Her s \rij
logi!ch o.r dc brcukbe{eeilrgcu d!!. lrn
re .(ir.elcrcn r\ls cf llndjj\ list. d!n zrln
de !a.dk(rst Nrt in I I.! gctricd tr.r buircn

d. ijsuitbrcidins, kont juist iers omhoos.
Bor.n in de korst is cr rck. 

'nArr 
dieter is

erjuist druk. In ccn Fush'-lxsc \Lordr de
spanning rrgcngehoudcD.'lickr hcr ijs
zich lerug lrolocisch gcricn in ccD oog-
$.nk dxn 2ullen er juist ,r.!lbc!iDe0n
plaatslindcn. Het is ste.ulirief. nxrr {cl

Antwoordenboekje
Na een F,onrotic nrcr ccD hogc aniba.lr-
he1dsin.1ff. roals hij hct zclfi\ schijt!,
belengnei]nrg r!n pcrs rn rclcvisic. LlocF
cndc djscusies meL Duir\e en Brlsischc
collcga's (looral de Belger wNren hct nict
eers ncr Houigasis coDclusiet en udn-
L.ckkelijLe rakkcmis, blccLr hcr v€rfe y!n
nakk.iljk om ecn nicuwc b!in rc rurden
HotrLslsL sins intomcrcD liij hcr middcl-
baar ondeNiis en kon 'gistcr'cr1 il rcrcchr
als Ieraar !ardrijkskundc, ulgenr.nc ni-
ruu$ctcnschappen en e.of,onie bij c.n
m'ddclbarc school 

'. 
\l.arssen.

HeI werk bclah hc'n.so.J. H'jheeli erf!-
nngmct pub.rs als train.r biicen t:rblten-
nisr.renigins. .\,rd.ijkskund. ( irs nicr
direct een problccm. mror cconoDric !icl
.r.n regen. 'Ik \rerkrc \te.ds ccn \eck
loorun, naar je hebt leerlingen dic Dog
lcrdcr ziin. Zii soatren een otgrrc nict.
mlar ik ook nicr. ik eraple zeUi! her
rnl$oordcnbockjc Di.r. lk h.b roen
bel.ofd on de ltl!s rc iracrcfcn op ccu
llen lls ze her nrii dc rolscndc $c.k
koid.n riileggen. Nor e.
paaf dj. her me haldijr hebbcn lcftcl(j.'
Hourgasi mo.izelfNeer een ddg ifl dc
$cek !.af scliool om z'rr lesbe\r)eg!lhci!i
te h!len. Hij moci bijspijk.rcn !.{)r !)cirL.
se.!.!fi.. m!!, dn( doar zicr hij gc. l,ro-
blerne. h. "NrtLNlijk is hcr j:'nnncr dnt
ik !i.r meer nr heL onderzoclt zh, nrinf ik
hrd dii al LaDger in miin drhir ll\,iit Ik
vind hcr l.uk Dir ialr doe ik no( ni.rs
spcciarls, naar 1k hoop $ e1drr 1k e.n lt!!r
een cxcuNc krn or.sann.r.n nur nn'n
breuk D,n l!.r ik zc bori
kunn.n re de breuk lnr!j.n. Drr is loch

R. ,Y,rig=nv. R.l .d, d,1&. C. i,AJr fr
'1. l'und.ibrtsh., 2003. Ll rc Quarclrirt
recionlc e\.luLion lnd fosrscisnric r)cir
surin.. tauit dsi,la.emenrs !lfng fic
Gclccn tsauh iljeldbss frulr Zone - R,'cf
Vdller Rift Srsicm. d1c Nerhe .ndt.
Lr!sed oD trcnchnln. Ncrh.rl!nds louniL
.lGeosciences. ii2(l): 177 l9O.
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Marijke van Schendelen

Over landschap en

Marijke van schendelen is sinds

ianuari de nieuwe voozitter van
het KNAG. Zii sludeerde soriale
geoglafie aan de UniveBiteit van
Amsterdam, richting planologi€.

Na haar proefschift'Natuur en

RuimteUike ordenins, eer
symbiotische relatie', een thema
dat haar nog steeds bezighoudt,
stadte ,ij haar toopbaan bii eer
stedenbouwkundig burcau. Var
1977 tot 2oo2 werkte zii bij d€

Afdeling ceografie en Planologie

n r99., toen haarzoon de deu. uil
ging, !verd zij daarnaasr pollt ek
actief. Eetrt a r raadsLid, drarna
jarcnLang aLs StatenLd van dc pro

vin.ie Noord Ho Land en vorgiaar
tien maanden a s vooruitter...q
bue€meester, van het StidsdeeL
Amnerdam.Noord. BehaLve voorz t
ter!ai het (NAG is zijmonenteeL
voorz t(er van lret PLallorn voor
Laids.hap ei CuLtuurhistor e (PLaFl),

b.stuuE ld vai Lands.hapsbcheer
Ned€nand en pLaio osit.h€ adviscur
aar staatsbo3beheer en irdsdeLen

T I \I\I

oproep samenwerking
Nederland Rusland
( sh ni !:Llarurl I r rttuba. 2001)

Dc df e prioriteltss€b eden waarop
Ian worden inge5chreven z]rn d.
aard en L.vens{etenschappen, de
erade Netens.hnppen {literdit.lp
ia re mairenati.al en de geestes

wetens.rrappen (.uLturee ellgoed).
Voor de aard en evenswetens.hap
pei gaat het om de g€obloLogle,

n. u!iel evoLutioia re e.ologie en

m €!vcrandeing. E!o ut onair€
e.oLogle i5 d. nudie !ai aanpass ng
!an oEansm.n aan hun onsevng,
vai fr!Le.uuLtot c.oslsteemn veau
GeobloL.sje besludecd de reLat es

tu$en leven en hei tu5s.he en

.hcmis.he niLieu op aarde 6.obio
ogitch oiderzoek verenist d€ aard

en Le!en5w.teis.happei. n. usief
(naar n €t bep.rkt totl ni.rob oLo

ge, nr(ob aLe e.o ogie, pLantlvsio

loge, nroLe.ula re bio ogie, paLaeon

loogie, ea V eva utonalrc b oLogie,

minera ogie geo.hem e, sedimento

lad Amsterdam F er.rder loLgt een

vraaggespre( da( Hanneke vnn den

War prol€ert u te bercilcn

lk hoop net miln a.tivteiten legei
gns te gevei aan domlnante kra.h
ten 7oa ! proje.lont!viIkelaars .n
Iorte.tenn jndenke6. k wil met
nensen eef pLanoiog 5.he doeL

bere ken. Dat hei geen !e(omme d

,ooLJe wordt, dat ure kunnen Leven

In een dio. e.mge!ng, ro.lat

Log e, mi e!geoLose, o.eanograle.
airnosferl3che wetens.happen ci

Aanvrasen kunnen lnged end ,or
dei door Nedcnandse onderae
(e6, verbonder aan een Neder
Landse universite t, samen met een

Projectaanrngen n €en var de pro
rteitsgeb eden beheLzen een marl.
mun van € 15o.ooo noseLr[swijs
beetaande uit reis en verb rfskos
ten, appararuu. en g€bruiksgoederen

vo.r zowe Ru5s s.rrc aLs l,lederaid
se aeeLneflers; een bel)erkre per

s0on5gebonden toeLage, nrar aLLeen

ELk deeln€m€nd Russitrh order
zo€ks nstiturt kan toelagen.ntvan
gen v.or de hootduitloerder, nari
maar rwee ond€rzockers op
sleute posities en voor ionge

&leer ntormai e: htrp://!v!vw.nwo nL/

subeid ew iTef.nstpaget

mersen hun Lelen !p eer pr.rtige
rijze k!nnen nr.hten.

\lic zijn bel,ngijk nr uwlereDl
llljn oudeB. Zl!onden het belans
rijk dat aLLe a.ht do.hters en iwee
Tonen de kais fraesten [rigen om
verdcr te efen Later nat!urilik WIL

Lem H.ifcmeijei, n jn Fartn€r n

zijn aaGtc Leven5jarei. 'Vade, s

neL iog v€r zwemmen naar Amerl
ka? Getro.n doorTwemnen

iongen " Dan vcs een un ziln
grappen ! er zeuren, gewoon
doorgaan. Dat wat hard nodg toen
vor g larr d€ Lo(aLe ve6 e vnf de
LPF in Amsterdam Noord mlln pos.
tie aLs voorzittcr (burgemeestef)

onmoseLirk maaktc door eei not e

!an wartrauwer. T. rradd€n geLuI

k g geen e.hte mol even. llet g ng
om cen gebrek aan vertrouwen,
een andere vlsle op de samEn c.
v ng. k moe3t toen stoppen. Daar
zal lk ope.ns thu s lk heb t.en
ales aangepakt \!ar er loor

Welke doclen he€fr u zich als
KNAG roorzittcf gesteldi
k lvi w.r(en aan het dl.ht€n van

de kLoof tusscn rn!eBreit €r
pra(jk. Het tllds.hrllr Geosrafe en

de grote ledengro.p ln het midde
baa, ondedrj5 ziin daa,bli beLais
rijke en tradit oie e steunp Laren

Timmeren d€ aardkundiee geo-
gratcn lold.enile aan dc maar-

Ncc, daars.hort het l!ist aan, oot
bij de so.:Le en.LanoLogis.he
ri.lrtlngcf . Weteos.happers :ouden
meer argeic(en0 moeren wor.en
op hun maats.happe lke taak dan
nL het geva s. D€ aftlkeLen in we
tens.happeLijIe tijdschr]lten Leest

vrilweL nienand. De unive15lte ten
worden betaaLd mei se d lan de

overh.id. Het onder!eI zou daar
om me€r aan de gemeens.hap t.n

Wc&e rol ziet urooruzcllin de

lk geLool in sanen netrerken voor
een doeL.ledereen kan vanut zln
o raar €igen dub bll dat doeLaan.
rraken. Voor hel beLeil aardkundl.
ge waa.der zoud.n het PLatform

Aardkund se 1,!aarden en het Plat

aanvragei v a Alrll gehoDoreed.
Voor ondetroe(rsubsidies in Frank
rlk voor postdo.s n de bloLogr.
s.he en Le!.n$retens.hippen s er
een mas€ rkhc d bjde Franse
3ti.htlis lyes€n DcTe sti.htlng
onde6teunl de wet.ns.happel jke

inaLyse van Loss.he sysrenen lan
h.t ge.lrag van menser en dieren,
aLsook lrrn ont.genets.lre en
prryLogenetls.he ontwiIkeLins. D.
sti.ht nB ste t subsid es bes.h k

Daar !oar J.nge posrd0cs, roL l5
jnar !.or bi.Losls.hc weten5chap
pen en ioi 4. Jaafvoor l.lens en

mcnswetens.hapF€n De b.dragen
LoPen u teen van € 15.oo.
lo.ooo voor on.lerroek binnen ectr

Frans lrstituut. Einddatun vao.
kand datuur is ro oltober 2.o4.

nformar e: F.!ndation Flssen,
194, Ru€.le R v.Li. F /s.o1Parij5
I€1: rt(o11.42.9/.51.16i
Fax rllol1.42 6o 17.95;
www.fordal on rissen.org

de nieuwe voorzitter van het KNAG

het gat tussen universiteit en maatschappii

Open ALw Programma
Het seb €dsbe5tuur vnn ALr,^l heefl
per l lul 2oo4 tot nrdef order het
nonorer ngspercentage van n€r
0pen ALW Programma v€rhoogd
naartenm nste lo%, iiits er eel
v.Ldoende aantal prolecten van
hoSe kwaLitet is. Voof het 0pen
ALW Prosramma geLdt noS sleeds
dat het d!orLopend inoeeLij( ie om
een vooBtel in t€ d enen v€dere
lniormatle ie te v nd€n op onze

N ed e rlan d s - F ran s e

Hei m nisl€re ocw heeft beslotei
de fnaicierjnE van h.t programna
voor Nedenandt Fran5e samenrer
Iing mer ingang van 1]ar!ari2oo5
t€ b.e nd g€n Het prlsramma was
bedoe d loor de srmuLerngvan de
netens.lrappelllkc samenherIing
tussei Nederland en Frankrljk op
h€t tereri van d€ o.ernografle
met name !.or werkbezo.ken. Er

werden gemiddeld per jaar tlen

ktfs lnieuwsbrief septemb€r 2oo4 E



lom voor Lanils.hap ei auLtuurhit
torle (PLaHl kunnen samenwe en.
0oI d. rgcnbenndering van d€
nieuw€ Nota Ru mte b edt taLvan
handvatlen voor e€n aardkundlg
pano!gs.he utwer[ing. Daar z e

ik ook aankiop isspunien b j het

\lat n de taak van de scograaf/
n2rdkundige lersus de lanil-
schaps2rchite.t bij de planning
en inri.htins lan \ederrandl
Geograien en aardkundjsen hebben

aLtij.ltaken gehad b I de ovefieid.
lowel n de 'suryey berare pLan' ah
ln pLaiiirrg en b€st!ur. Bjde Rijks
dlenst lsseLmcerpo deE hadd€n ze

een zeer b€lansrijke roLb i dc
lnri.hl ns. D€ invl.€d i5 nu minder
en naan ce gronde senaren en

bewer(e6 rijn ecoLogen. ste,len
bouwk!ndlgen en Lands.hapsa(hi
tcden nu invLoedrijkei Dat pro.es

s b.gonfen ln de tn.htger laren
let he€ll re.€nt gecu mineerd n de

aansteLL ng van e€n Rij[slan!]s.haps.
arh te.t iaatt een R l[sbouwmees
ter. Dat hebben se.srafen en aard

ludlgen Laten gebeuren.

Wolden ou.leren als doclsrocp
Yan KNAG en landscha! Diet
.nderse*aardeer.Il Juist voor
die Froep, cariir€ heett rl Yomr

setresen en de kindeaen 2iin
volwasscn) saat landschap
belangrijkcr Fordcn?

k v nd dat ervee v.or de doeL

groep ouderen !vordt gedaan. Dlaar

l< ben nisschien !ooriigeiomen.
k ken leeLouderen die a Leen

maar .onsumeren, ot tot de Raad

van 5tate pro.cderen om hun g€Ljk

t€ haLen om futi teilen. k lvcet
niel orj.ns€r€n seen interesse
neer n de rtad hebb€n. Hel zou

kunnei Nlaar ik geLoof net als Ja.
ThF5e dat draagvLak groeit met

lret onderwljs n hei Lager onder
wls ln Amstcr.lam is er zeker aan
da.lrl !oor natuur en e.fomge!lng.
zo heeft e k klnd een iaar een

s.hooltuintje am te verzorsen en
frordei er excursies naar bu ren

Venacht u draasvlak loor hct
\ederrands lar.lschap bij de
alochr.ne bevolking?
De Landen rond de [4dde andseZec
hebben nderdaad meer e€n 5tads
cuLtuur net tu nen en parken om ln

te refteereo. Dat palr.on van dag.e

.reaue zle je zich hler vood:etlei
D€ze bevoll ngsgroep r€ist boven
dlEn vee: ell iarr heen en w€q
naar hun land var herkomst en naar

de famiLie die o!er vers.hiLlende

deLen van het Land vecpreid woont
Daarblj doei ze aLLerLei Lands.haps

indrukken op Fet G nterestant om

tc zien wat het eff€.t lan d e brede
re retercntic wordt. De eNaflng ln
Amslerdam is dai de long. generatie

aLL..htonen meer drive heeft om

!r.uwen ntereseant en nutllg z ln.
n hei oideroek s brveertien

grot€ organ saues gekeken naar de

aanyre, gheld !an mannelllke en
vrouvr€llike geowctens.happ€15 op
!ers.r Llend€ functieni!eau s. Daar
naaet kwam€n onderwerp€n aan

bod zoas het Lo.pbaanveroop, de

taakinvuLllng ed anblties. w€rIte
vredenheirlen de conbiiat e werk
gezin. 0ok de oplatt ngei (pe(ep
l es) !ic bestaan over.ompetentie5
en gearag van lrolwen i oe werK
om3€vng ziln tegen het Licht

Uit het onrleroek bleeI dat er.on
5l5t€nt sprake ie vai eei onder
venegenwoordlg ng van vrouwen in
medior en senior po5ities. De n

7.h te otrftril(€Len €n dal de blanke

5€.hl ges.hoo dc be$one6 een

srorer Prob E€m [unnen 7in.

1\at is de toelomst ran h€t
buitcnscbicd nu 'hoeren' niet
lanser economisch rcndabel is
tenzij in eeD srootschaligc, haast

k seloof n de rLlmte ike orde
n ns. Vee mensen vinden bijvooF
beeld dat er w€in s over i5 van het
Groene Hart. lvlaar teseLijIertjd, !ve

L€ven niei ln een Lanl waar je zo n
gebled op sLot kan zetten Er ir w-"1

mindcr over dan erwas, naar in
m if belcvlng ls het er nog needs.
z.nder ruimteLijke ord.ning $as

Fet !e(onnelen van de /o pr!.ent
agrar5ch Lands.hap zo! k ueer be

treuren. Er noet gezocht worden
naar iieuw€ runct es en nieuwe
econom sche draceE zoaLs betaLing
varu r reocar e en oLauw€ en groe

n€ dlenster. Zoah d€ subs dles aan
Landsoedejsen.ren, rlat vind lI een
goede zaak. Landt.happ€n mEt erf
goedwaarde d eden ertra bescher

ming krilgen, roaLs de Nola Ruinte
ook aangeefr. Verder speLei groe

pen zoaG staatsbosbeheer, Natuur
monumenten en De Lards.happen
daarbireer roL k dcnk dat de roL

van v jw LLisec daarbronmisbaar
G. De werkzaamheden worden an

detr te ko5tbaar. Boleiden ont
stnat er va !rjwilLge6a.tviteiten

stroom van vrouwen op Jun or
nlveau Lijkt op orde. Een andere
belangrlike .onstaterlng ls dat de
lrouwen n hun vaks€bkd b iven
vrerken, merendee s in banef van

l2 uur of neer ook net het vord€
ren van de loopbaai. WeLsaan zij
mee, dan nannen bij de overhe d

wcrken. Aan de hand van de resul
taten ziin ln samenwerking met d€
deelnem€nde organisaties, aanbe
velnsen opseste d voor de bedrli.
ven ei univeGite ten, maar ook

0p het synposlum word-"n de
rcsuLtaten van het ondetroek
b€sproken. Tevens 15 er g€Legen

d s.ussie over de bELeidsaanbeve

Liigen. PaneLLeden zijn o.a Yvonne

dGasvlak en bind ns met h€llrnd.
s.hap. k ken brvo.rb€eLd bEdrj
ven die hun berlrlGu tje op deze

wijze inretten. Er zijn p5!ch atrls.he
aandoen ngen waarbij dlt type
w€rkzaamheden het genezlngspro

.es ondersteunt. k houd van opLos

slnsen waar iedere€n bljmec s.

Is crbii ptanolosie aan de LJni-
versiteit van Amstcrdam aan-
dacht voor het landclijl sebied?
NauweLijks, h.t onderzoek aan UvA
s !oora op de stad Amsternam

seoridnteerd. &let m jir w.rk op het
gebled vin natuur en Landschap
!vas ik daar een reiai €v€ e€nlng
lllaar in Gron ngen, lltrecht en Nil

megen €n bii siedenbouwkund 3e
bur.aus z jn er weL planoLogen ei
seograhn ni.,lerken aan de pro

b €men va, hel ardeLij( seb ed.

Uat kunnen d€ univ.rsitaire
aardweienschappen en ge.grafi e

doen om hct maats.halp€lij(
satte dichtcn op h€t va(sebied

Z€ zoudef op het t€rein !an Land

s.haF meer.oaLiti.s noeten zoe
ken, z.we met'groene fui.ties
aLs met bLauw'en tood', H erbll
hoort het.rearen van een goed

draagvL:k oider de bevoLk ns, ook
b i de nieuwe Nedenaide6.

van Ro.ij v.orzltl€r Colege van
Bestuur LJLI, kareL Stigrer. g.nder
anbassadeur She L, winnaar van d.

Het ondcroe( s betaald doof:
TN0 N TG, WL I De 11 Hydraullcs,
N 02, KNM|. R ZA. NAM.5hel, Vrije
Unlve6l€it, Llniversiteit Lrtrecht,
Unlvec teit !an Amsterdam.Ie.h.
n sche unlleE teit DeLft en KNGM6

N!!0 en KNAG droesen b I n

natura. Fugro en Grontnij partlci
p€erden n delen van het onder

[4eer nfomat e en opgave voor
het slmpos un lanaf 24 september

{rI4 /ll

ll november 2oo4 Nwo Den Haag
- Symposium - Loopbanen van
vrouwen in de geowetenschappen

Tjdens deue niddas wofd€n de re

suLtaten lresprokei van eei Sroot
s.ha lg onderzoek naar de Loopba
nen van geowelens.nappe6 n

N€derland. fet onderzoek s gelnl

t derd door 6A14 Netvrerk Vrouwen
u t de Aardwelen5.happeD. KNAG

en (NGJvlG ander5teund€n hei ini.
tiatef. Doel vai het onderzoek wa5

onr inzl.ht le krjgen n de reden€n
4aarom de LoopbaanonXr kkeLng
van vrouwcn met een g€onet€n

!.happeLijIe opLeid ng ]n h€t age
neen a.hleroopt bli die van man

ieL lke .oLLesa t. H€t.nde.zoek
heeit ook veeLsesevens ops€ e

knghs I alw I ktrg lf,ieuwsbriel septembe.2oo4 le



Bericht uit China

Luchtgeologie
Tenljjlhe! !liegRrig hoofbaar de daling
heeft ingezetj probccr ik hel onder mij

'oo.biischurl'cndc 
laDdschrp in rnc op tc

nenen. Hc! blijf! boeien, de \rereld van
honderdcn of du jzcnden meren hoogrc.
,{hoc$rlhct nier altijd lukt om ccD rr!nL
pic Ic krijgcn. er on \Latroor r.dcn raut
rlcugels onder je zrlrcn ofdc b.slnking pas
\tl brckcn op ])eI 

'noncnl 
ilNt hcr lrn-

dingsge\relde bcronbran van arnkonrst aI

biJId.!!kr, blijf gco (Drorfo) logle !,rnuir dc
lu.hr tlscinclcnd. N! een lange necht, rc-
gen uft !licg0r. ont.olt n.oidelllk Chitl'l
zich loor nijn {'gen. Na de kalc rocrdr.
lan RunaDd cn \'longolia bcFinDcn de beF
gcn hicr seer rlrdrg \!atbos rc !)ncn. En
opccns is dur dan dc .uuur, rhc crelr
N rll. E.D beigc-gclc lijn die orer de k3Dt-
nr.n ran de h.ur'.ls slingin. Ik klll nr.
nlct indenken dar-ic cchl \'!nafde maan
/i.hrbaar is lrrnl Telfs unuir hei vlicgruig
noei je sood kijkrn nafu dir ioch wcl on-
naiuurlijkc clehenL n hei laDdscn!r Een
dlkia.r gclcdcn sLond jk crbolcn.t, sa-
d.D nrcr c.lleg! |rcd Kloosrcrmln, n.rltrt
$c hcr Chnulroject haddcn o|ge{rtt.

China Groundwater lnformation Centre
Dat rtujec! in hcr konr \rden m.i
UNES(lGlllli !(,rfi TNO NltG cctr

ftujecr uii in d. Volksrepubliek China. tD
drie regio\ zcncn $c een grond\reicr DLF
lirorinessriccnr op, o.m. rncr auiornlrische
dalaloggch rln Vrn U$cn uir Dclft, bou-
scn $c aan ee. &tab:rsc, hclpcn N. bii her
onnrikkelen \rn.cn 'tcrchin.esd." (;lS cn
zullcn \e srondsircrnrodcucn \oor dric
pilor gebiede! ontNikkelcn. Hoenel hct
Fruje.r al sinds 1996 in de maal<' is, bcn ik
er zelfpas sinds bcgin 200:l blj bcirokkcn
lls fiojccilc cr. Tr m:urt 2003 licbbcn we
dc kick-oflrecrjng gchad. Dcr rcelh.os-
waardigheid\bekledcrs wa!rcndcf de ylce-

n iisre' un La d and Rc$urces. In ee!
land en meer drn ccn l,l ftiljard inNoncrs
gceft d. aan$czighcid rrn de \.ice minisr.r
lun dar her c.n bcl ngrijk pro,eci is, op zijn
minn in d. ogcn lnn de (lhinezcn.
N.dar in dc looli vrn l00l ook de tlnlnci;-

le nrbeddins laD Icr rroject o| zjiD poorjcs
l$am, zirD ilc n1Dovember c dcccnbe.
lan 2001 besonnen In€I dc ccrstc clrsur
scn in China, diL j!!r komcn cr ook Chine
zcn naq. \-ederlxnd. \liin huidise reis
hccft cen hreledig docl: kcnnis ftaken ncr
dc mensen en hun problcm.Liek oF de drjc
locrLies €n hci bcgclciden
her loc.le managenrent, waffrln d.
rApporraec afen tue re wcnscn orcr 1d!t.

Beljlng
lk s'od otgehaald op dr lu.hlhalen lan
Bcijing. die roor zciD grorc srrd en ah.cn
! n de inlernation{le r('cgingen. naan
Sirn-sha'en lron-qkons, r({ dn nnmcnsc
land oprallcnd bescheicter cn rusris is. lls
j€ .or SchiFholg.$enlt bcn[. is Llit mi.r
ccn 11 ccde plrn luchthnvcn. lk m!!k ken
nis nrcr Xiulan. mltn dk !n rr\re begeled
stcr y(n de koncnd0ld!ine drie \reken.
l)ocntr nr de ecologic, $er hooldrlcllijne in
de srrtrciurclc gcolosie er met c^'aring bij
cen \an chiia s olicmllrschrFpiicn cn ccn
redelijkc bchc.Ning rrn hct Lngcls DI
ls.tstc zal nog nel eens problcmcn oplefe
r.n. nier !lles rfordt bc8repu ol$mmi_s.
zakcn. \oo.!lop h.r gcbi.d \dn de htdro
gcol('sie lergen soms.xrr! uiLleg. Andcr
zijds is her soms hc.rlijlt (,n eeD disc!$ie
o!er geb€rgtcvoni)rg, 1'!eschuivingcn o1'

olieproductic tc kurnen focrctr. Dar rvll
met dc mccsrc hrdds nooil cfg \lotlen.
Orndar her zondrg is lrlr de d.ukle op d.
\fcg \rcl mee. In Bciiing \rordr op reel
phatscn \el min ofmc$ 2.1 lur door.sc-
$urkr, looral in dc bou$. m.ar dc zon,lug
$('rdt ook gcbrujkt loor rusl .o bczoek rrn
Lte elgeD aitr.coe\ rempcls cn turncn.
luijn hoicl gfenst arn dc rchtcwijde ran d.
dicrctrr!in. F!1lk pas na rwcc $cken zal

knstus ldrsl krfs lnicuwsbrief september 2oo4 ll0



ontdclkcd, nu vait de .!st rrn bet rele
groc! o!. IL.usr een prar uur dt en lvordt
i,e.rolgens door een ionge medellerl<er lan
het CIGE\!, her (lhlna Insti ie 1br Gco
Envi.onmental lloniroringj waartncc nc
hei projeci ulrvocrcn. opgcha.ld voor ceD
be,oek aa! hcr Sumnc. Palacc. Vecl
srocn, grorc q'lrcrFanijeni reel chlneesjes
cn ccn uitzichr over de sltlline lan Beltnrg.
Hier f.ijg je gev.el voor de ulrgesirekiheid
e.\.!n. Ongeleer 16 nll'oe
.p ren oppefhk lan naar schariing ccn
nrinrigsre van Nederland.

westelijk China
's Ma.trdags rlics ik naar Ururnqi. de
hoofdst!d van de ,utunofte tr.!lncie
Xingj n. Ik rlleg biina weer vier uur ierug
rfesrwaa.Ls, sanr dir buiiengebled grcnsi
aan Ntdrgoti€. Rusland €n lrakisian. Ecn
dkecre !erbjnding AnBicrdam-Uruniqi
zLru een bo.l riid schclcn.
,uair daD had ik ook dlr p.lchtige uit/.ht
ovu cnldeloze $oestij.en gemist. Vrn I I
knr hoogte rJl de drvars , sikl<el en tara
bo,)ldunlen goed rr zlen, enorme gebleden
neL zandribbehj zouiplnn€n. rjrj.rc! dic
van besneeuwde b€rgen Fa
vie vlechtendc ririclrjcs cn stfoompjcs in lict
zeDd ccn ro.nkns cinde vnrden. Adenrbe
lcmcDd mooi, mct seeib.ui., oker, b.uln
zllarr en olseg]oen !h dominanLe kleuren.
Ufunrqi, ongeleer llef 20 grooi !h
AmsLe.dam, heett een luchdrllcn dic aan
Tenge doei de*en, maar als rc dc siad
inroh blliki hcr ncr zo'n snclikrccs raD
cuhuren tc zijn als dc siad rv.er ik alrleer
dcrtjs jaar gclcdcn gcologi.- studeefde. E.rs!
mccrs wcsi (ofbele. middle east) is lan
rcepassnrg op dit k.listunr \an cnltden
.r!n de no.rdelijke,ljde iotrre. Doninani

,ijn de chinezen en dc lslamiiischc rolkc-
ren, mei ruonsolcn als gocdc dcrdc. M!4.
er zijn ook Russcn, TibcraDen, Afghrnen,
l'akisranicr alle sooncn vcftegen$ o.tdi
gers van de rerschillende vootmllige So!
jetreFublieken. Er lopen ongeveer even!€€i
r.ou$en ner hooiddoeken en lange eewa
den ais in Amsierdam Wcsr, maar ircl irar
meer burqha s. De siad mikt Mar spccc-
rij€n en gcbradcn schapcD- cD geiteDrlees
aLs dc stcdcD in l{arokko. Alle uithangbor
dcn ziin opgcmaal( in Chlnese k..!kLes en
Anbische letterlekens, v.or mij belde
onleesbl]]rr. En een ding zllme de komen
de dlgen duldelijk worden, lngels s nog
nieL erg doorgedrongen in d'r land.

Eten en drinken in China
's Avodds ccn voorpfoelje i,rn wrt tue nog
ra.L< zal sebe!rcn tiidens de7e.els, een
m.altijd ncr hel pro'ecrream. Afge2ie. van
Xiulan spreken ze allemaelnlei ofneuwe
lljks Engels, hier in Ururnqi s dar wcl hccl
beperki. Ook al z1'n ze op cursus irDgcls
ge!eesij zc hcbbctr sccn l<ins om het te
ocfcncn bij gcbfck ran buncnlarde.s.
\lic ziftcD om cen ronde tlfcl nrel een nnd
glazcn dra.iplateau. Arn het hoofd (mees
tdlnct dc ai.condltioning in je nek) z1t de
gdsthee. meL de gasi (ik drt rechrs naesi
hem. De Ldl nlasi mii oflinks van d. gasi
heer. Daarna vol$ ecn stdk h'e.archrckc
!erdeling lraardoor dc laassigcw.ardc$dc
rcchr rcgctrovcr de gdstheer zu (her ufel
ctr1dc). Mccstal;s cen i'!n dc nedewe.ke.s
ccfcmonie,ncesrer die mij snelyerteld waar
tc gnaD rrtei, renslorLe is het linden lan
het r.felhoofd nier eenrordlg bit eer mde
|aiel. VeNolgers rvorden de besieldc eicns
wlren aan h€t ratileind. op dc slazcn schijf
s€z.i cD ilordi dczc doorgcdraaid ror hci

nieuwe gerechr !o.r de gaq ofglstheer
eindlgr. Deze wordr geechr daar mei rijn
eestokies leis lan re nemen, wai met llees
en groenreD laak makkchjk.r s daD nci
!is, dic nog opcngcpcurcrd nc,ci wordcn.
ofgrotc schaaldicrcn. DalrDa D1!g lret cten
doofgcdfa!id worden nadf ande.e disgcno-
renr 70 komen een loor een de nleuwe splj
zen tot lede$ beschikking.
Ven.lgens zijn er fond de lenchillende
dnnkies nog aanvullende riruelen. Ei is
ahiid Lhee, leider sorns melk. tiisdrank of
bier en mecsial witic ctr rodc wijn. Dc lrii'
ic wjiD is icts n dc klissc lan ruurw.icr! in
Sp.njc noem je het Orujo, eldcrs SchnlFs.
Dc ChiDezen vinden d.ri er regelmltig
groetsgeq,ijs. nu. nog uker bllaLen!l
geLoasr.n !d lindum gedronken moet
(orden. Helaas is dai meesial mei de g3sii
hei is dus lesrlndig om roor de rode irijn
ie tiezen c! op dc opgcbouwd. c^'aring
iijdcns dc srudic icrue ic lallcn.

"Het veld", w^nt lerhalen .ver de in.l.h
llng ran her k!nro.r, de lange sesies
(sinulraan verialen n.ah alles.!ee keer
zo leng, ah de iolk je in iedei geval de
ee6ie keer goed begrjrpij andus noe
lanecr) nct prcscdtadcs lan Chncsc cr1

niin zijdc zijn lang nict zo iDtcrcssaDt, is
voorll op de ee.sre $ree locrdes die ik
beroeL uilc.mrte boeiend.
UnLmqi li$ aan de gelljknamige rilier dle
.napringi blj (lhine's grooisie gleischer:
(;la.lar no.1. \Ve riiden er de d€rde dag
's rnorgeDs lroeg naar ioc. otn hallDcg.n
ziftcn wc iD dc Landrorcrs. hcrsi ovc.
gclsl.kccrdc wegeD Llngs de dvie. door de
.lhrialpllin. Vc.fsrepen geren arn e,!!r
nog $at extru asf.lL nodig is, een soo.r
Sprnje uit de zesdger iaren. Maer al na
anderhalfrur woidi hei een soori dirr
road. Ln dai eaai zo ctrigc urcD door. \'i'c
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pnsseren .en fabrickscomplex {ar zo rc
zjcn iers uirenl on!$rnhfoords produ-
cee , d€ naruur lcgt terplekkc hct lo.dje.
Wlr,al er alLcmr!l de iilier insFoclen? Als
$e de erccurgrens nxdercn blijken we ook
op ccn bclangnike p3s aan tc koersen- Dc
doorgaDgNordr mcr lrar ingcgraren gc
schut scconrolecrd. Van de diensrdocnde
lrilituiren kiijgen wc $arme jlss€n alnge-
rciktj onze eigc! klcding is lndcrd00d lc
dun. Via een trog sDNller pad dc luutsle
kihmelcrs naor de sletschcr, cD ofeens
staan sa op bijnr 1000 mctcr hoosre op dc
eindmorcne vrn de dubbclc ijsrong. ook
!oor dc neesre meegckonen pr()ecrmcdc-
wcrkstcb is dn dc ccftie Dral dAt zc iicr
slau,r. De lerbazing cn het enthousiasDre
srrlllt er ran.l dus hier begint bun rilier.
Om 5 uur's middrgs schui\eD Nc !$kleumd
en moe, ondd de rook ran dc izrbriek een
liirn)icr ccigclegenhe bnrncD voor de
lunch. Daar ziji ue dan ook wel .r!n toe.
ln dc dagcn erna zic ik naasr hcr krnroor
inrcricu.. depo{erpoinFpr.senrarics crc.
boc de rivier in dc allurial fan gckanali-
sccrdj rigempr in stu\rmeefties. cn door de
sud geleid wodt N(Drdeliik van Urunqi
krijsL hiiwcu irrr ruimre en bcvloeir een
llndbou*?rcaal, deels zclfs rijsn,elden. l-n
dan ruim 100 km nair hct noorden houdt
hei op, ccrsi de irigadclandbdu$, binncn
20 ncter heb j€ dc ovcrgang van qrocD

nanr \!oes!ljn, en ne ccD rijdje houdt oot
dc rilier her voor gczicni eer grotc poel
onrgeLen doo! ccn nxfl duinlandschlp is
hct ls.Isle rval r.sr. Hiema komt dlleen

0osteliik China
Na cc klejne seekllicc ik ria Beiiins nalr
Jinnn. de hoofdstad laD d. pro{incic Shan-
dong. Dir is echr Chin!, geen andcrc huids
klcur drn de kl.ur ran oud perknmcnt.
wddr ze ers lrors 0! ziji, bru'n is vllf de
br)eren dje op hcr ldnd lverkcD. Hier lopen
de eisjcs daD u,k met parasollctjes op
zon'rigc dagcD. Her riluccl lan cren en
drinkcD hcrhurld ,ich, maar cr is ook cen
halinins reslatrranr dar ze 7el1 erg lckkcr
vindcn. Dus is er nfcn toe een vicrkanre
tai-clmeL besrck i.p.v. nokjes. .Uurl
'bortems up- bliift cen gelield. sport bii het
bierdnnkcr! vcrhalen orer ccrdcre beuoe
kcrs geled rc d.nken.
N,usI dc rcpererende wcrkz.amhedeD rond
h€t manage)nenr en dc pfcsclr,)!ies van de
resulmren Illn het tcam, is looml hcr bc-
zock:r!n een cambrische sectie ccn hoog
t.punr. Het gcbicd, frlrr vooral dc srrdl is

bcn)emd om dc brcnnen. \Vatcf ddt in her
achrerland infihfeerL in ca$onnten en
drnoIni€I.n lar !rnral Ordoricische oudcr-
doln, sroomr door hcr lcrkarsre pakkcr
noord$aans nl]t]rlinan cn de (;elc Rilicr
!ti. hicr lungs sooomr. Illar ner voor de

rilief $ordi hci s,vstecm afgestopt doo. een
inn !sief impcrn]cubc I li.haa1n. lIc vaLei
heeli seen and$c uiLweg dan onhoog en
lormr zodocnde een rijnaluurlijke bron
nen: de jhan Springs.
Allccn \rordt er tegcnFoordig 7.veel $atcr in
her ochrefland gewoDnc! dan de bronlcn hei
0lcr toe laien ahrclcn. Drarvoo! gam wijnrL
ccn nintronrcs,rsrccnr op2etren, ccn gro'd
rlarer model lcn,arrdigen en ccn Dccirion
Suppon S-\-stcm ont\rerpo. Hc( klinkr een
beeie als: "T)iO bedenk ccn lisC .

Onder hct cerdcr genoend. Ordovicium
ligt hct CdrnLrrjuln, waanaD een mooie
scctic ontslolen jsj bijna een litelocdircir.
Hct is te rerleidclijk om Narr re ,iin, helc-
mu lrh ikhoor dat urn de basis tan her
Cambdun ook nog een sluk prc-Crmbrium

onBlor.n is Op zo t o\rrgang kutr je naar
zcldcD je hrnd lcggcn. lvler een uucrsi
onthouslaste geolc\og. Df.I-lu Yanbo. die
bchas geen woord Engeb spreckt. lNp ik
ccn hrlle dag oler dc secne. $ ar kun geolo-

I'e dan toch \rcer mooi ajn.
Ik rond nijn reis afin Beijjns, meL ook hicr
lvccr intcre\srnre gco(hrdro)logisch€

Na tlrce en een-halre \reek llieg ik in t I

uur (Ggensind) rcr'rg n,ar Nedcrland, om
d'.: rolgende dag prcralich mci bu provin
cille overlce in de clinch re eaan oler de
otlevering vaD REGIS ll. Zondcr ntk.

Vertaatburearr Thema Geotogica
R-" ax, en aai het verta cf van uw docurnenten

specialistl VertaalbureaLr Thema
Ceologica vertaali Uw geo ogisch. of ander
nai!urwetcnschappelilk doc!meni, wcbsite of
rappori vanu i hei Enge s naar het Nedcrlands of

Als beedigd vertaler kan ik ook dc ve(aling
verrorgen van documcnten zoals diploma e en

Drs. Thea van de Craaff-Trouwborst
Sir Winston Churchilllaan 1oo9a
2286 AD Riswijk
telefoon en lax. 0174 - 298 O22
e-mail: thernageo@xs4all.n
www.themageo.nl
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Kalksneeuw veroor2aakt
ijstijd
a!!VO Ord*tn.h\b.ntht n, 2

(alla gen blllken mee te heLpen in

het onrsraan vaf ijstiiden, D t con
duderen ordetroeke15 van het
(.n nkLiI Neder ards nstituut
voor 0nderoek der Zee (N 0Zl ii
het !vetenschapp-4Lllke tiids.hrilt
Natrre. n (oude perioden vergro
ten (aL(aLg€n de ops ae.apa.lteit
vaf kooldioxine ir de o.eanen,
waa door de temF€ratuur op aarde

0izi.htbaar voor ois sieeu$t het
voo durend €Lk n de diepree. Dit

komt door mlcros.op sch (Lelne

la IaLgcn. Di. ma[.n aan de bui-

tenzlde var hun.€ wand zeer kLei

ne Ia Is.hi]f,er. Als de alsen ster
ven, dr/atre t de [aLk naar beneden
ei [ont als eei eneelvrLaag op

llieten3.happetr van hei N OZ op
Terel en hun Dults€ .oLLega's u t
k e en Bremerhalen ondePoclrl€f
dEze kn [a gen. Va insewikkELd€

ev€n!vi.rttrea.tjes n de z€e bll
ken de ka [aLsen door kaLkprodu.
I e de con.entntie (ooldioxide ln

.ie atmosieer ie be n!Loeden. (ooL

dlorlde heeft op ziln beu{ weer
trv o.a op oc r.mpcraruur op
aarde Weinig koo rliorlde ln de

atmosfeer veraorzaakt k.ude per o
den, zoals jstirden. veelkooL
dloxirle zorgt !.or oprarning !an

perioden, !ergeLiiklraar met het

De mariene b o osen van het aan

NW0 seLieerde nnituul oitdekten
dal de hoeleelheid [aLksneeuw n

wa ne en koude peioden ve6.h Lt.

Dlt (omt door de vetrchilLende
rroe!ee rreaen sporeneLementen
Tink cf il7.r if dcTc p.riod.n. Dc

aLeer ha €n deze eLementer order
ander€ uit atnr.srers.h !tof,lat n

de oceaai opLost I ldeir llnijdei
s lret droog en bevattei rle atno
5feer en de ocean€n leeLstoi War

me perlode. z jn vo.htiger, dan ls

De kaLkng.n reageren verschi erd

znk. Mnder jrzer leidt lol asere
groelsneLheden ei n nder kaLk!or
nr ng. Zin(gebre( eidr oo( tot een

Lagere groeisneLhe.i, manr de hoe
vce hcid [aLk per.e st]igt ju st, tot
soms h€lt enloudig.. n warm.

pErod€n. met m nder z nk, it er
daarom heft se (kaLklene!uwval in

de diepzee. Deze eneeuhvalz.rgt
voar n nder opsLagcapacitelt !an
koo diorlde ln ne o.eaan waardoor

cr m.cr IooLd oxide ir] dc atmo
sfeer bllift. Tlrden5 rstirden !aLt er
s e.lrts m.lsneeu\!. Dan w.rdt
rcLatief meer IoaLd oxid€ in de zee

opgesLagen, vernlnde de kooL

diorlde n de atmosieer en daaLi de

Klaas I nrmemans (kon nkLiL
NloZ, afd€ ng l4ariene Cr€m e en

GeoLosel, te: 0222 t69494,

oceaanstroming bij zuid-
Af rika beinvloedt klihaat
(Ni!rt\ Fi.ulLen ldt.l- en l,.r..t,r

Stromingei ii de o.eaiei bl2u d

Aftlka 5pelen een be angrijke rol bll
lLimaatverandering. Aan de zuide

llike punt var Af,lka konei de wa.
teren van de zuideLijIe AtLa]t s.h€
er de ndis.he 0.eaar bleLkaar.
Daor een lvarme o.eaanstroofr, de

Agulhasttroon, neigt v,am water
uii de ndis.he o.eaan net het
waier vai de ruldeLil(e Atlantlsche
o.eaan. Daarmee 5taat het aan het

begir van dc warme 60tutroom irr

de Noord€lirIe Atlantis.he 0.eaa ].

Dr FranI Peeters, palea ec.L.os aan

rle !Ll, pubL.ee(le daarover me{ eei
tean aardwetens.happe6 ln Nature

ln de ban van de Rins
Ten zuidei van zu d Afi ka worden,
met grote regeLnaat, grote !verve s

warm en tropisch water atgesnoerd
van de AguLhasstroom. Deze

wervels staan bekefd a s AguLhas

Rirsen er z in ong€veer lo. knr il
doounede ze spelen een belans
rjke .!L in de uitwitselns van

water russen rle nd sche en AtLai

n deze Agulhas Rlngen konen
tropis.he foram niferen (pLanktonl

!oor.Iyl)is.he soorten uit de nd

s.he O.eaan wo.den meegevoerd
in deze ringen en sterven na ver
Loop vai tlld Daana zinken ze

daar terecht n di(ke pak(etten
p anktonskeLetjes. Door borlng€n ln
dlt pakket op de oceaanbodem
kurner we ru terlssaan ln de tijd
en kjk€n in weLk€ perode die
kenmer[ende soorten van de nd

sche oceaai !oorkwamen. Dat ver
teLt ons {anneer er ii het geo.gi
5.h€ lereden een sterke ol minder
sterke AguLhnsstroon bestond. n

h€t onde.zoek is ooI re.ent (Le

verdl pLarIton bestudeerd om ]a
te gaan ha€ de trop s.rre so.rten
door een AsuLhas Rins!e6pre d

550,000 j.ar klimaarscs.hicdcnis
Frank Pcet.rs h.ch ecn reconslru.
tie gemaakl aan de hand van ccf
d ePzee(ern van 25 meler €nglei

s.h edei s is opgerLasen: We von
den dat de warne AguLhasstroom

nlet altijd de Anantsche 0ceaan
b€rel[en kon n per odef dat hcl
ijs op de zuidpoo aargroeide,
werd een [oude s.Lfstroom d]e

mel de kLok mee on Anta..t.a
5l.oomt, veeLsterker en bEder.
0ere .lrcum anta(tis.he stroniig
bLo(<eerde de warme AguLhas

stroom, hct wrler ut de lndis.he
O.eaar bere kte de zu dellike
Atlant s.he o.eaan nl€t meEr Hler

me€ valt het besn lan de warme
GoLfstroon waar lve n Eufopa m€e

te naken hebbei vreg.
"Daar <omt nog bil dai hei water
ut d€ lnds.he Oceaan relailelzout
ls. Dat zout s nod g om hei water
van de rvarme 6olfstroom, dat
ianszaam afk.et op uirn w€s naar

het noorde.. bllGroenLand naa de

d epzee te Laten zaIken. Door h€t
extra rout en de kou t lret waler
dan ,waar genoeg. Zonder het
ertra zoul ukt dlt niet goed, dus

loopt dc wame coLtstroom if de
Noorde iiLe AtLant sche 0ceaan
vast. n de d epzEe kErn va Ler de

Frr oden dat de AsuLlrasstr.om d€

2u d[aap niet neer vaorbi] [omt
rlan ook gelllk met het besn !an

0ok vardaag de dag sDelen dlt
so.rt pro.essen e.n b€lansrlikc roL

in de kLimaalveEnder ng op Aarde
Er bLijkt weer uit dat re n.s Lnng

iiet aLe ooraken en sevolsen !r€
ten, na:r dal er hard aan sewerkt
wodt on meer te begrjpei lan
het len€den van het kLimaai op

aarde om voor d. to.k0mst lret€r

te kunnen voorsp.len wat ons te

'Vigorous er.haise betwren the
ndian and AtLantk o.eane at the

end olthe pan five gLa. aL periorl5'

s aonaeraag t nugulrus vers.ne
nef ln het tijds.hrift Naturc (nr.

4lo, aa,1 665i 5 Auglst 2oo4]
nformat e: dr Ffank PeeleB,

e maiL: frank peeteE@iaL!v.!u.iL
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Mariani benoemd in

Pe. r lull 2.o4 s mw. protdr. a

(T tti) Uar ai beioend aLs

seb edsbesruuBLld van Aard en

Levenswetens.f appen voor e.n
term F !an .lfl€ Far. Jvl.vrouw

[,larian s hoogL.rrar Ce bioLog e

lan dc PLax er d r€.telr Onder
7o.k !an de eiperimerteLe Plant
Iu]de aan de (alroleke llnive.sl
tei N jm€sen. Pr.f. f"la anl ls Lirl

vai.le (NAW. Zjneent de pLaats

n van profdr. r. P lG.1!1. (Pienel de

W t (hoogleraar FytopathoLog..
WLINI dle per r lull 7oo4 is t.r!gq-"
tredcn na rfLoop !an zirn tweede
t.rmln as gebiedsbest!!rder

f"1et ngans lan l juLi 2.o4 s te

veis protdr F A.lU. (Pa!i) Andries
sen herbenoenrd !oor een zlttings
tem jn !an drle Far i het bcst!ur
van Aar.l en L€veislvetensdrap.
pen. Andriesscn l5 hoogLeraar

sotopcng.o.h.m e aan d€ vrle
Unlvcrslte t if Amsie.dam.
Tens orte lr dr.lr. lfesseL) SpeeL

mar, voorma s !ire.teur !ar lret
NederLands lnslituut voor Toege
pane Geolvetens.haptren TN0 en

!ne !aorzitter ran het bestu!r
ALU herbenoemn vonr d. p.rlod.
1juLi2oo4 1lu I 2oo5 loor eel

veni-subsidie voor aa
jo.ge weten5<happers
De NederLaful5e 0rganlsatle voor
Weleis.happeLij t 0ndetroen
(NW0) heen 38 jonge, pa3Bepro.

N'iItJ

@AGG
Prof B.andsmaweg 154

te +31 23 5322645 or
+31 527 652141

nro@asq n

rww.agg n

k€nd. Elke onderoeker krllgt in

totaaL nrarlnaaL€ 2oo.ooo. Hlel
nee (an .le !!etenschapper dr e

jaar Lang ondero.k do.n cn

NWo beiarLi b jna zeventis procedt

van e [e subs d e. De un v-areite]t

of her iist tu!L rlnagt ruin derug
proceil b j. AlLes bij eLkaar gnat het
om cira 1l niljoen euro. Eind

2ool ontlingen aLs 8? onderoe
kcrs.en Veni subsl,lie.

d t.n. M.l. L. Caalen, Kaninklijk N lAZ
Matiene Bia9eachemie en

f axical a g i e : B i ad ive 6 it e it u it

5e.lim€nter vormen een ar.h ef
van aLsen en ba.ieran d e betrok
ken !aren b r beLaiSrijIe .hen

hadden een grote invLoed op de

samenneLLing van onze atmosfe.r.
n het modeLsystc.m A.e Lake

[Antarcti.a) Tulcn derg.Lirke pr.
.c$.n vanafd€ i;srrd. asm€d€ de

betro[ke] m.ro.rsanitmen, voor

aan de hand ran iosslel DNA

dt.5.11. ten 6totenhoisUU Expeti.
n e n t e I e 6 est ee n t e De la rn at i e :

Kleinschalige sttu.turcn bepolen de

stetkte van de aatdkotst
Ilnef5 beregirse. in de aardkorst

nieu!ve ko(eLgrootte en Langwer
p ge n neraLei roreren fraarooor
de me.hanis.he elg€ns.happcn
van het geste.nt. veranderen Dir

onderzoc( gart na lral ret gevo g

hlctuan ls !oor de sterkte van de

dt. M.G. Kleihhans UU Depaftnent
Fysis.he Geagtafie: Tweespolt in de

5pLitslngen in ri!lcren !.rde cn
rlatcr, Trnd en wnterovErast ov€r
de de ta. De orderzoeIef bestu
,le€rt de stabi tet van spllts igs
punten n de RllndeLta (Nederlandl

met moderne mei ngen, computer
modeLLen, kaarten sinds ltoo AD

en geoLogs.ne gcgcvcns var ac

dt. S. t. Yoon UU Ste enkundig
lnstituut: OatsPtah9 vdh gohfra

GamnaiLitsen zijn de mee5t kra.hti
ge gebeurtenlssen 3iid3 de oer(naL

en ,uLLen beLang,llke aawiii ngcn
geven voor n.r oegrlpen van ae

.lolute var het heeaL. Di projed
zaL ondetraeken vreLke tterien leze
u tbautinsen kuiien prorlu.eren

Vidi-subsidie voor 79
iong€ w€tens(happers
De Nedenannse 0rg.n satie voor
W.tensdrappe rk 0ndeuoe[ (NWo)

h.eft /9 jonse ex.e Lenre lveten
s.happers €en zosehetei Vidlsubs
d € toesekend. EL[e o.deroeker
k jgi i lolaal naximaal600.ooo

-4!ro F emee ian de wetens.hap-
per!ijtlaar ang een esen ond.r

De Vl.li.s!bs dlc it bestend voor

ond€rzoekers d e na run prodotie
eer asnaLlaren ondet!e( op
posidocniveau hebben reri.ht De

,etens.happeE hebben naarb j
vernie!den.ie deedn gegen.recrd
en dere 5uc.esvo zeltstafdig tot
onx.r k(eLifg g.brr.ht. De ond€r
zoekers b.horcn tot de beste tier
il twlntlg pro.ert van lrun vakge
bied. De subs de b edt hui le
FoseLilkheid eei elgen !eroleu
wende oideroe(sLijn te onlwl<ke
Lei en 66n olmeer onderzoekers

n rotaaL s.hreven 2/1on.letoe
keE een ondetroeGpLan. De aan

vngen rierden beoordeeLd door
wetensdrappers if het binrcn el
bu tenlan,l. Ef werd€n u teind€llk
/9 voorstelen voor ioforernS ge

seLe.leeril. De su..esvoLLe kandlda
ren neroen geseLeneer! !anwege
hun ofvaLLend en origineeltaLent

,elens.happe iik onderzoe[. Van

de sehoforeerde onderzoe[ers is

NWo betaaLt b jia zeleillg pra.ent
!an e (e subsid e. De uni!e6iteit
ofhet in3ttuut draagt ruinr dertig
pro@nt bll. ALLes blieLlaar eaat
het om.lr.a 47 mlLioen euro

Dr.n. E. H. Bulte UvI-Ecanomie:
De vloekvdn natuutlijke hulp.

Er ziin aanvriilsinser dal ardel
met gr.t€ v..rader natuunlke
hulpbDnnen laiszaner groeiei rlai
andere Laiden !oor een beLangij(
ileel s d t te wijten aan het erode

rende effect !an huLpbroinenrilkdom
op blnnen.ndse n5titulle5. Fet

ondcro.k r.ht zi.)r !p de d v€rse

verba rden tussen lruLpbrannen,

ltirutes, be e d ei e.oion s.he

Dt.11.R. Hoqetheijde UL Steten-
kunde: De ktaankaners van

N.l a s d€ zor z jn veel stetren

omrinsd door pLanmeten. sreiiei
[und sen vemoedei r]al pLaneten

anEtaai uit s.hjven lan gas en

noi rond pasgeboren st€ren. Itt.t
de n euwste generati. m.rogoLf
reLes.op.n gaan oe.ro€rz.e(etr

pLaneri re (raanrkamers.

,{GG & ,\ssociates. specialists in near strdhce geophr_sics

.l Gcophlsical nrsiruncDts (Geonlcsi llouni soprisi sales ar

r (leophlsi.!l and geological edvjcc

r I -ogging of PV( I cased borcliolcs (trisp cction; gco log!)

ln cooperation nirh ENRES Intcma!ional:
r Anallsis lnd lnlerpr€taiion ofborcholc Logs (slter qulliryi

gcdogr)
J C]clol-og+ydrc r 1.0 sotiware tor borholc anahsis aDd

EIVS.ES r'rrtn:{xrrorsll,
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Dt. M.M. foylor uvA fheorctische
notuutkthde: Het heelol ols holo.

rl€t heelal met zijn vierdimensio.
naL€ ruimte tijd zou wel een. een
holosrafis.he afbeeldins van een
diiedimensionaal oppefr lak kunnen
zijn. Het onderzo€k hccft rLs doeL

dit ldee te verkennen det beh! p

van snaarth€o e, een theor€ d e

d€ zwaa.tekra.ht verenigl met alc
andere tuf damenteLe kra.hten.

Dt.n. tU. SttDus Rodboud UniveBi-
teit Niineqeh: De ofbraokvah
noercsqas ondet wotPr
Er zijn aaneijziginsen d het broe.
kasgas methaan, of moerargas, in

zuurstofl oze zoetwaterbodem5 door
ba.teriEn afgebroken zou ku.nen
ilorden wann€er fitaat voorhan
den is, De ondezoek€rs Saan kii.
kcn 6i ei ba.terien zljn. en welke,
dle dcze kLus kunn€n kLarcn. Zo ja,

dan noeten de eerboekbockcn op
0rt momenr wor.ren aangepnsr.

Dt, A,G. Rressing UU: wondelende

wie met behulp van camera's voor
de kust heel precies de plaars van

zandbanken in het oog houdl,2iel
dat 2e van plek ve6chuiven onde.
andere onder invioed van stroning,
stormen en het soorl zandkorcLs
waarut ze zijn opsebouwd. Dit pro.

lect or!.troekt de voorsPe Lifgs.
(ra(ht er ouekerh€ld foid rek€r
nrodelL€n waarmee de toekomstigc
lerpLaats ns van zandbanken voof

0t, P,R.D. Moson 0U: Speorcnnool
spoten vo, het begin vna het leven
in zee doe je in een woestijn
Op d€ o.€aanbodem drijven vulka
nen de aards.hollen uit elkaar. h
het hete, mineraal-rijke water 2ou
het lever op aarde ontstaan kun.
nef 7 jrr, Door hel verplaatsei van
de aards.hoLien bevinden de ste.
nen overbliltseLen !an zo'n dicp.
o(eanit.he vulkaan, waar het a le-

A.V. Rojas BLanco (r5 oe 04l
A.l.j. van soesbergen (2s 08 oa)

A.B. Wielechowska (25 o8-o4)
M. vnn der Winkel (25 08 04)

o.P,rr. aeukenhoBt (25 03 o4)

E.D. Las.het (2r.o8 04)

R van Opstal 125 o8.o4)

UDiversitcit van Amste..laD

W. van Gorp {26.08 o4l
5. de (eii€r (2a.o6-oal

5. Romdhane (24 06 04)

maiLzou kunnen zijn e€b€ud zkh
nu in een Auslralische woe5tijn.
Mel behulp van 266r gevoelise iso.
toP€nbepalingen hopen de onder
zoere6 bewijzen or aanwijzinsei
tc vinden dat hier het leven op

Dt, H,f.5, Boschket NIAO: DP ralvan
9eneenscnappen von dt.ra atga-
nlsmen in,eebadens vaot de ktst
n de zeebodem sp€L€n z.h veler€l

chcmische onzettingen al. Die
reacties worden moge ijk gemaakt

door de micfo organlsm€n die deel
ui|maken van de levensgemecn.
schappen ter plaalse. Van de
neesle van die bacterian is zelfs

de soo naam niet bekend, ldar
staan wat hun rol is binnen het
ccosysteen. Dil onderzoek poogt
omzcftngsPro.essen in de ze€bo-
dem t. koppelen aan d€ aLdaar

aanwez sc Gamenweft ins5verban
den van) micro organlsnen.

Mozaieksubsidie
De N€derLandse 0rganisatie voor
W€tenschapppeLijk Onderzo€k
(NW0J heefi 21jonse, talenlvolle
allochlone algestudeerden een zo-
gehelen Mozaleksubsidie toege.
kend. Elke succesvolle kandidadt
kan met dez. subsidie vier jaar
lang een promotieonderzoek uir
voer€n. Minister Maria van der
Nocven van oCW zal op 5 oktober
de subs dles u lre ken tiidens een

feerelijkc bijeenkomst. Media zijn
hielbii van hane welkom-

oeu e subsidie is o.a. loesekend
aan de volgende onde?oeke6:

drs, I.O.L. Lennet UL ICMO:
O u d ste zob I aq i s. h e d o ss i f .ati e

D I onderzock beoogt voor het
eerst de 5ooo iaar olde lMes.pota
nisclre splike6.hrlftllinen !an d e

fennamen te verb nden met Llnns-
eus rooLogis.he systematiek van
17t8. 0cze vroegwerenschapp€lljke
.lassificatie zaLde hiaten dichten in
onze hislorische kennis van dc

B.M'ChorckvU Subabmone

frsico (N I k H E fl : ve rschil tu sse n

Een m niem verschil in de krachten
tussen maten-a en antlmaterle deeL.

Ljes kar een verkLariis zlrn warrom
ef in ons herLaLna de oe.InaL
aLLeen noC nlaar materle is. 0it
vcrsch Lwordt bestud€erd met
bchuLp van zeLdzame gebeudenis

sen in d€ d€elrjerve6neller in

Nandom Senior Secondary 5chool

StrikvicrteLlo

dre, C,l,l,A, Fruiitier van der Gulik
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www.ta.tudelft Technische Aard.
wetenschappen, T€chnische !niver.
!iieif DeLft,

www.geo.uu.nUngvkac/sac.hlm .

Nededandse ceoLogen veEnigif s

www,weten.nl - stichtins Weten
ww.oenijdmuseun.nl
ww.watedand.net\nhv
htlp://europe.eu.inVwaterlvater
i€meworMndex en.html- Pfte of
clean water: The EU Water F6mew.

sc entlrqu€s..om/ o.4 Eufopean
Unlon of G€oscien.es (Strasbourg

www,hollandinbeeld.nL
httpt/www.knaw.nL/helnekenprizes/

www.Paleopubs com Nathan E.

Carpenter, PaleoPubli.ations
w@.nrm.se/hishlavindex-htlm
w@.uba.uva.nUunive6iteitE

dls, T.l.N1. van der Linden

Belgie

Zuidetuouderdorpsstraat 46

shell Egypt N.V.

Expat ffilL Postbus 245

21-29 seDtentber 200.1
Amsterdam RA, Iniernational con.
ieren.e on CLimate Change: a chal.
Lenge or a tlrreat lor water mdnage.
ment? Conleren.e Fee € 47t, Info
Confe.ence sec.eta.iat. SueNeg 5r
1861 CH Bergen, raxi 020.4602475.
email: roelotkruiz€@dwr.nl.

Vlll Intemational Earth sciences
Congress 2oo4 in Santiago de
ChiLe, in Chili- www-igm.cycct2oo4

l0z ng Artis P anetar um, 20 o0 uur,
! 7,5o. De Bodem onder Amstef.
damdoor dr. Wm de Gans, TNo
N TG.zle www.anG.nl voor meef

Vierde Aardweten5.happeliike Loop.

baandag. vU Amsledam in sanen.
weftins met het KNGi G. De dag is
bedoeld voor ouderejaa15 studenten,
afgestudeeden en promovendi
geologle, fysC.he geografie, milieu.
kunde, geo-atrlr€oLogle, etc., in
Nedsknd om hen een beed te
ge!en van de arb€idsmoselijkheden

n het bediiisleven en blj de (seml.)

overheid, en om de .ontaclen tussen
de studenten en het bedrilsLeven te
bevorderen. Dt gebeuft via een

beddjvenmarkl waar vertegenwoord -

gels lan ve&hillende beddjven €n
instellingen te bezoeken zijn. Het

aanbod zal zo geva.ieerd mogelajk

,iin: van oliemaatschappij tot milieu-

h6omati€: http://M.seo.vu.nV
- geovusie,6edri jrAedd jro4lbeda j12

lnafLijkse symposlum ver ng

lMeiresz 0nderzoeks.hoaL voor
Geodynamj.a in Lltrechl. M€er inio

Symposium Loopbanen vdn vrou.
wen in de geowelenschdppen.

NWO, Den Ha.g. voor meer intor
matie www.s€osender.nl

NKAM naiaarssympos um.

ntu| tgnyland@xs4alL.nL of
lran <.beunk@falw.vu.nl

17 - 2l Jub 2405
rTri Caribbean CeoLogical Conferen.

ce ln San Juan, Puerto Rico 2oo5,
Corr€spondence: Johannes f .

ScheLlekens. Gen€El Coordinator,
17rn Caribbean Geolosical Confe.
ren.e, oePadment of Geology,
UniveBiry of Puerto Rico,

P.0. Box 9012, Mayagijez, Pue(o

ley fa& 787 26t 184s,
e.rnail: Geocon@uprm.edu

www,geo.uu.nl Faculte t Aard

werenschappen van de un versite t

www.geo.uu.nL/nsv/b bLiotheek/

bibliotheek.hrm: NGV bibLiorhe€k
http/^lw.seo-uu-nVnsv/grond.
boo.hamerkrondboo.hamer.htm:
de inhoudsopgave van Grondboor
en Hamer is uitgebreid met het
totaalovenicht van de jaren !997

hllp:/{w.ralw.vu.nl Faculleil
vo0r Aard€ en LevenswelenschaP.
pen !ai de Vrije Unlversiteit


