
lnhoud

NijnloNkundlg

Genootschapsnieuws

35oB rA utr€crrt (bee.)

Geaccepteed als lid:

Bilderdijkst,aat 4 bis,
3s32 v[ utrechr (bc)

1133 ac An3terveen (bg)

vooryedrcgen voar het udnaatschap:

31s rid zijn bij de se.rets-

Yordcn ars 1rd ({ft. :

!rs. \t. - c/o
(Ii1ia1 de P€troreos de venezlera),

4016 (Edo. zrlia),
s. A. fier€v€n (s)

Dijnbouvkude r.n. Delrt

geoloBie u. v. a. (bc)

- vijveNes 6,
nillbouykunde r.r, Delrt

si€ R. u. utr€cht (bg)
- Haarl€m€rdijk

NIEUWSBRIEF
van het Koninklijk Nedertands Geologisch M j.jnbouwkundjg

2qx)AD Hiarlem
Tel.02l - ll 9l 62

Dr. Ch B. ts:ir
D. E. Oele

Ma.n 1981 No..l
vc.schijnt l0maalperjaar

Gcnootschap

lldvnehties / A.ldr?r lor advnisehents:
Retra lubllcileitsscwice
P O Bor 33:, 1040,\H Zandvoorr
Tnc Nctherlrnds. Tel. 0250r - 18.180/18,181

verschijnircsdstun ... 12



seolosie u. v. A. (bs)

r.A. . B.v., a3s€n (c)

,s-Gravenhaee (e)

r,!.c. - c/o conoco Inc,,
(R & D v€st 116),

?.1601, U. s. a. (g)

surrey Kro 3Da, xnseland (e)

s, l eerlijn 33, Irest

Nreuvesein (g)

25e3 Pc 's-Giav€nhsge (c)

E 's-crsvenhace (s)

Ber$chenhoek (c)

anstcrden (bg)
c, - c/. Petroleun Deverop-

c.J.J,tr. p/s ceocrafisch

3i03 rc utrecht (c)
p/a Pemzoil Ned€rrrnd

TEIJ{ISSIN, R. J. J.
cc utr€cht (bs)

77057, u.s.a. (s)

LANCI{JAER, IIEJ.
Ricnsvej 125,,,

u.'.4. 10 s 1e30 (scolosi€-

stud€nt seol.sie u. !.A. (bg)

lelijr ho.fdnedeyerker R_u. r,eiden (s)

nijnbou{kund€ r.lt. Delrt

lrP, Ircj. N.

vaN DER - stowijks€{es 7,
studert oijnbouv-

kunde r. H. Delft (be)

r.H. c/o sherl chilc s.A.,

7206 CN zutrhen (s)

v.t. - c/o Brurei

2



69ste Jaaruergadering

oPRolP tot het blJ$nen vu

€6D de! zaler va! R€staurant
Radboudkwartier 23 (wlnkercertNn HooE ca

'hartjn. blJ sLsiion), r..r 
'.

en tr€€dt daaroD .!, H€t Hoofdbeltuu!
B.P. IlaaelaD ar. .e.fe-

t€ Perntnabe€ste., Dr, n. de vootd 3te1t
ststut&rr zijn

3telt statutair 2rJb ze-
do.h 13 det h6!klea-

6n Dr, C.J. var Staar-
duinen a13 reden van het floofdbeltuur

ruln€n aordPi voorcedrr
een btj de secret..l5

12. Ro.dvla.A en srlitilg.

VEFSLAG CONTACTOAG 1S81

j.r. vold een .cer Sesr.aBde
contactdas pl.at.,

opgesteld, vesens de

en yer op !.9.a is gopraatst,

UlTNODIGIII C

tol h€t brlvonen va! €6n LEZTNG doo!:

DI. *IRREI{ SAHIAAON

(us ceoroglc.r survey)

"SUBDUCTION IN TIII INDONESIAX RECIONi

tijd I 20,0o uuf (kolfle v,a, 19.30 lur
p1a3ts I tu1on/Sirius zg!1

(!.ast cenira.l
St!tior,'6-C.cvenhlce

naens het Hooldb.sr

ortvangst det koftic
Lezilg (roor Dr.

nentnl!c reolocie .

de ondcrsrond,
d1f e.t€ georosis.he detectie
ophoudt besrnt het avontuurlij-

ri!s. De sedirertat'. geolaos

betrekktng hebbe. op lttholo-

1a-0O uur: uitreltlns

aan Plol, Dr-
J!drvercede.ins, lluishou-

deriJk 36doerte.
:!1e.20 uur: Apltritlcr ivoor eisen.ekenirc)
r2o.00 urr: cezu6.Iilke naartrJd,

de cezarenlijke
uitseblelde kof f iehaolti jd ka.
uitsrrttend seschl€don na over-
schr!lvlns van
I 23,50 rer lersoon v66r 26
naart r9a1 o! po3rg1!6 40517

(wc.trerdinc:
r'3rvet;.derine).

het Hurshoudelijr.e scdc€rre van
de 696te Jaarversadortnei

2. r_otulcn !e d€ 6aste Jaarvelgaderins op
zie NieD*sbricl no, 6,

3 r.sckonen stukkon

van dc secietarls orcr rsao
6- Ja.rvcrsrag

1.den en plaatsve!vangende
r6don van d€ (asconnissie 1941

D6 Serr"rr, 
' 
s,

dc loop {n het kohcnde serootechsps
J^ar niet nee. beschikbssr zijn voor

v4n de leuvsbrl.t is
nerdrlg gebaakt van d€ oD'snsrilke lnter-
n,tio.at. onderzoekinscn rn z.o.-Azte 1n
bet Droje.t star4; opnaren ran$ een ran-

lrcilischc Oce,an ov€r Thairand, ridrelsi€,
de PnrlrpprJnen



Lo!_r_j99l!3:r-'{!!9

: 7-5-1S3r on

een der seotog€n
.r1 scl€nce Foundation ze1: eeh zce! gecon
centreerd€ lnspauing on v€tenscheppclljk
e.n yerkelljk.
De voordls.ht va! Bruce reirton zet daaron

rieuve irfornarie bevatt€r
over dit b€l3.grtjkc

Geomorfologlschs Krjng

nr. r i ,c, o' bil1.
en lx Lorire

tijdens de exclFre oD berde

bij de secret.rl. va! de ceo-

strchrlag voor

6700 tB nssenlnae! (ter.
o337O-19100) geda.n vorden.

I!e_c lezrnsen var Prcf, pr,
de unrvo!r1-!91! y3!jl!qe_lg'n3q3)a-!!!t:
ziti,e,! vrn de , rcu connission on the sisnr
f-ae!!Lo.t po!islaciar lhenon.nat: oe haai-
q1F.1gr:t_i9!1.

A&lerdd, D.! ^

: de eerst€ 1ezlng gehouden net
ars titel: ,,Pertsr!clel re

I.land (N.{.
Canada) . Deze
lerzorgd door de

Universiteit van A!!terdm iD

rogische (rina
ten ir de ryslsch€ geosfafie

dc VtlJ. Uni-
Arsteldan er

de univ€rsitelr
ceoho.fologls.ne

het x, N. a, c. zijn

a€houden oet
3lshificlnce

zinc lordt georsanlseeld door
de ceonorfoloclsche Krlnc €n
de sectie !ys13.he Gcoglarle
van het K,N.a.c, srudent€. in
de fysische seosroJi. zt jtr

h$te *.lko!.

Dez€ seonorlologrsche
zal gereid word€n doo! Prof.

Dr. F.D, Mey€! van het "Niedersii.hslsches
Landesur fiir Bodenrorschn.c" ln xannover

en dc "Fulsten.
aue! Berce (stuwdrlcn) b€ke
kcn worden onder loldltrg van

tuDchp!kket Dee

ca. 13.oo nur
rd s€e ln Le'-

Diimer (rcl
05147-2r3 0f 33?)
13,00-14.45 Boner

20.00-20.40 xort€ lozlrg vln

net arnsl!itende dt6cusele.
De t*€€dc das zar d€ ercursie
gercid rorden
Ll€dtke in let gebled vdn

geohorforosische kaa!t, scbaar
l:25,0oo, van de B. R, D,
E€n roposrB''s.1c

aan de d€€tn6m.rs
g.aris ultse-

re1kt, De geonorloloil€.h€

10 D,it. btJ Pror.

p.lrket voor deze tyeed€ d.g
seebrl.k klrri

3-5-1041 on 17.00 uur rn En-

v!.al Ersched€ starlon N.s, op
7-s-193r on 10,40 u!! tot dc
t€lugkoDst op e-s-1931, .a.
r7,0o nur te
N,S, bedrasen I roo,- (1 bo!-

Af deling Noord-Nede.land

op donderdq 19 nafr on 2o,0o lur ir ho
te1 'D. Nt€uve Brlnk' te Assen houdeD de

(B.A_r. Ctohtn?e!) en
B, van c€€l ([ug. de vries Lab,, ah.terdan)

het krlm.at bepaard



(c!lris or Drinterk€, resF. tolrandveen),

en/of d€ t€nleiatuur

€n EDsb€rt3di jrrsveen heef r

(de overcane
atlsnticun) blijkt

, re:rd- jj\.

brijlen reratief

ri jd€ns transgressies roien

voor chr. zijn

ruintelijkc ritbreldrns en

rn livce gevarren 11jkt

s.hiJnlijk: c.. 2o0o noor chr. (toenehende

ttFe veenvornins lnducererd)
ch. (cereidelijk toenenede

noselijk vet kocrer).

Di€i omogelijk: cs. 2eo0

Na'r a1le vsarscni jnli jkheid

vlak nierblj d€ beisnerijksi€ ro1. Issen-

zijr in d€ opeenvolgins
iesressies en d€ vochtrs/

'€rschijns€renj €r kan scen
srrakc zijn van eeb (gez.benlrlke) krihast

M neraoglsche en Petrologische Kring/
Afdeling Noord Nederand

De voorjsarsbijeenkonst

ovcr "auantitative pcrro

Peiroeum Geologische Kr ng

tot juri 1s31 staat noc

hoetcn opeevei bij de
d€ hhg, Yantreer de bijeeh

konst bij net

s€cr€taris (ter.070



De DIENST GRONDWATERVERKENNING TNO maakt deel uit van de C€nlrale Organisalie
TNO, h€€ft haar hooldveGliging in hel TNo-komplox "D€llt-Zuldpober en telt ongeveer
70 p€r6on€€lsl€d6n. De dienst heeft tot doel om door middsl vdn grondwaterverkenning bii te
drag€n aan het doelmatig beheer en gebruit van h€l g.ondwat6r ln Nededand.
Daarnaast u,ordt de dionst op grond van haar expenb€ bvons ing€6chakeld bt proiecten in
ontwikkelingslanden.

voor de eld€ling Inlomallonalesamenwerking zo€k€n wii 6sn

HYDROGEOLOOG (Dr, Drs, lr)
dle, na e6n korte nw€rkperode jn NederLand, €6n lunktle In €€n ontwikkoL ngsland zal gaan

Voor deze lunktie is vereist:

- srvaring m€t reglonaal hydrogeologisch ond€rzo€k, bij voorkeur ook buit€n Nederland

- ber€idh€id nch, €v€ntueel mel het gezin, in een ontwikkelingslend te vestlgen

- go€d€ ultdrukkingEveardigheid in de Engeb€ taal.

OoI kandid5t6n di6 op langere lermiin b€schikbasr zijn, rvo.dl verzocht le reflekteren.

B€lang6tellenden voor bovengenoemde tunkli€ nodig€n wl gaame uil om binnen
3 u/eken na het verschijnen van deze adv€rtentle €€n sollicitaliebrief mel uitgebreid
curiculum vitae te schriilen aan de Person€€bdi€ffil TNo-komplex zuidpolder, Posl
bus 2,19.2600 AE Delft, onder vermeiding van nr.81-1404-02.

I



G€ologisch en Miinbouwkundig nieuw3

conradl {ceoD. )
xej. G,a v.n oostve€n (r.a.!,)

2\- r-1c3. C. s.

21- 1-1941: P,C, rror (Xva!r8ir-ceo1ocle/
13es1lnd3cn€E€)

- 1s- 2-1981, ncer (seocrl sche
hydrologlc)

Opspoingvezocht

Nre kan nij rrellen
(z!rtch 1904)

Rh€der, sctlreld i "ceoloei-
der ungebunB von seelisberq

an ller*!rdstiittersec"?

xocl€nslid, aaan van
sijn{ljk r/b4, zeist, ter.034or 16133

Nieuws cursus van Teleac: "Wisku ndlge

12 lebru.rl 1941 v€rzorct

r -r \cer,lJdrc! Bcb,u,r vr.

nodclb€errn i' r-. d l3c-

zod ziJ. en seefi de D1.ar3 aa. van *13-
kundlre Doderler ir bet s€heer, Dc overtge

zijn Ee*ijd aan
specifteke *e.enrchap.scbied€r. rn re6 4
(or dondEldaB s nalrt r€6p, zaterdac 7
naslt) se6t het daarbiJ on ondeNe.ren op

de scoLoele,
her do oFsro.ing er vlnnlDF van .ardolte en

rt. ceroohd uo.dt ood-r nnde-
.e hoe hct nogeliJk ls de vrea. van srgnr-

rod.rts te bev€.ien
se&akkertjk is te in-

derbeschrijviDcen

t€n rndei 1!teressrnt

van vervornlngi6rrukturen rn

und..ht besteed aan
van 'i6tun.liae nodelren o!

versrderingen
in een produkttcv€ld,

r conput€rslmulatles di€
vordeh ultgevoerd spelen een belanglijk€
.o1 blj h.t belaren van d€ wlnnlngst.chniek

voor seotogen.
Uitzendpertode, cursusboek

De tsaalf tele,irieless
vislundrg. Nodcrren worden *ekclijks uitBe-
zonden oD d6 donderdasavond

lessen vorden
op zaterdegbldd.a var 12. oo

set bij de cursD.
cursusbork (tosbl'dis,
se Tereec rrngba.d) beyrt lrrikelen van ccn

n€er d€tarl d.r noselijk is
ir rer blJb6horende

dit cD.sEboex bedlaast t 9s,-

boet bestcllen door overdaf,llg va! dit be-
draB op postgrro
ond€r acrn€rd!!s

Associalion of Eng neering G€ologrsts:
Pollcy Slatemsnt on Disoosalot HLoh-Level
RadoactNeWasle

adorted by the

xnein€e!inG ceoroeists th6t r.dloactive

undersround burlar in
sec!rc geologlcar
tific and r.chlicrr

to achieve €uch safe dispo€ar 13 serr de-
sutfrcte.t criteria

Elt63. A serse
oJ ursen.y r€gardins

prevails,.nd

The Yaste t6 dsnseron. over
leople h.ve b€€n s. condi,

colc€pt thrt
react eb6tt.lly nther than obJ6ctivelJ

vlste ts nentloned. Tnis



S echts 24 andentekenden akkoord

en ontvikkelinc (unctad),

prijzen van €en

zo t€ vrijvaren

Het seneenschappelrlke
jrr€n1rDr. touvtrelrken voris jaar Jubr een

soed ziln voof

ond€r d€ 2a zijn

oF h€t l rJstj e,

rjLe ionds 2ijn c€-
volgend jau

Conlactdag 1981

!ij h€t odrtardDroerdn

zijn voordra.hr
sedin€ntati€ tijd€rs het

uidden l{rijt (dlbi€n Aptien) behanderde
een tijdvrk dat van de rest van n€t l{rijt
d " jL, ddd

vas het rijdvak ook ir€-
tlekkeri jl so.itenarn.
tijd vsarin de

30$ van d€ alrde

E



\raFcreode b€klcns,

selrijt y,rer, Ir dlt raatste t]'Dc t!e€dt

dulzenden srd/n-ll.ar, rn het
uit de hoeveel

sjt organiscrr nate'rEa1
rch.1tes^valt een producrle
5 Etar/n / raar

ret i6 dN .an.6!elijk dat de pet.al.cbe
h€t :{idden Krijt, erlrv.n

de versp&ldlngTcrhrs en noorderrJkc Artsorrscne Oc€..!,
tn €er obq"\ inF r.r! wctniF

ve.'erslng doo! v6edselrijk koud {ar€! voor
k{m. De pertodtclt6tt

ve!roont tijdsdulen van
20,00o,40.oo0 6D 1o0,0o0 jaar, setalI€!
die ook bil d€
koren, 1Bo-analyses rate. zien dar d6 zrar-

zlJn zreezet ln rdDere perto-
'den du de rerloden vaD rallarz€trlng, Dat

b.!.delingen on d. duut
ir jaren vaBt t€ res_

vcld bcvesr igd krnnen vor-
D€ Boer zien a,n dc h.n.r vs!

dia,s uit rtario,
!€ Reothernlsche 6nersie, het ond6!{6!p

R D, 6c\uit 'ne over sDr.k.
6anv!1rinE kunnen zlJn op

fter gebnrk.ltJk.

drL tepe en.ra1€

De hlidice toepag€l.gen zijn voorlt loca.l
de aobleden die

sL rF\an, ,cccn op d_
e ptaren. omdlt w6-

atB vahrediacers rold.n 3€-
de nu biulkbare re3ervotrs

o. a. oD het g.btod
afsruitins. tlet
indren noseliJk, s€bluik te naren vrn d6

smdrcnr r3oo c/krj ,

- 
rrarbi i ndn ook rt€i cFboodp. ,s 6rn vul-

x,A. , !E in net t.sjecr van
1s00-"ooo n drel rc
ln nederlsnd s€baakt n€t speciale aandachr
voor ondex xrrJt, BoDtzandsteen en R6r-

ae8€reid' osscoml 33re a.rd-
r9ar eeh geo-

oje.r rc ver"6rxG_
rijten- rn een Dlrkttikr'.o€r kuDen dah
?alen ooderzochr

r.ter sefelljecteeld yo.-
let re6ervol!

atzettineen in het bu1-

v:rhte aftapron? 
'{e 

hoeter de aard*arbr€
a13 er renl6uvbBar
nderiji 10,000-loo.oooden jaren dlr€n

enL€ zijn oor.eroD-
kerijke t€dD.4tu!'
D€ Begeleidtnsrco@tEsie onderzo€kt nt€t

moserlJkh€rd in teitr!]fe
zanden (... 5oo n diep) on *ir.elinsen in

op te kunne! vangen. De
3-c"-eldlngdcLnn'b"i- \oopL rot 199^ rr -n-
kele deDonstratleprojecten e.vA.ln3 te kur
n-n opd6en. Dan,ou, "rn.nkollJk var econo-
6i.che. 3€oroeische

ja$ 2ooo onsere€r r-2% v.n
de xedert.ndse

behulp v'n aard'arute.
Ret oorrprolIerijr sepraDd. proj..t in
s!ijkenlE!e sins
{eee ro11t1.ke oistandigned.n, loc6ar en

De slotl€zrbg van de o.rtend hanrlolde over
de r.te'.1€ v6!rattes in h€t Eubductiepro

J. fi. l.ort€r no€n-
bot€l.gstype

(Hir!r!ya) en
rheorettsch€ .ub.ructle en de

in de il,dFs leken nret net et
c te brerge!.

vr de nazc.pr.at reidde
hetzollde re

brjbenorende
rret onondolbloken doox in cnll! en Nrord
Pen 6n ook dlepe
ar -n s€rlJkoat rs

Nade! onderzo€k
reeide d.t ll€t arre delen v.n d€ N.zca

far€n; bij het
verschilr€nde

trotten. Dtr n€ert rnvroed
tlld van d. onderschuiwe.de d€I6n, De re-
sorbttet{Jd bedraast n1. ongeve.r 12s van

zodoende 16 Jonse rlthosfee! dr !a s-4 nl1
Joen la.r ge!esorbeerd en setselsch lnac-
tie{, teNlJl de oudste delen 6hg.veer 15
.rrJocr J..r seisnisch sctrel btlJv€..
veder 13 bckeld dat de dichrere oude se
steenten ( > 70 lirjoer J.ar)
5 cnlJ&r d.r€. eD d€ jonsere
cnljad, tl.ar

een vl€!tar zo-
re!rchtller in

t€t.chl1I€n in
Eedms blJ Eubductie.

resteente, }joe dt.tler de
onderschuiviDg de rEsorbtie.

een plaatdeer
kuDen leld6n tot een verb.€tlng va! de
suenxatra btj strbductr€_ Dit uti ztcn ir
verschlll€a 1n

En zo brelre! lodel en
veldvaalnotrlnB sdel}angend
seheel velentsd te khnen eo!d.n,
Na de lunch, e.alvoor enige Tren.troria

volgde het AEr.cr|6u*elijle
Nreu*sb1r€r beer.

dat ar u1tvo.!19 rn een vorla

te sil1en doen, de r€zins
var Di. J 0611.!.8 over ij6kaprodorten-



D. seocr.ll.che
hooRte van d€ 1J3k3p, de

pla6trcitelt

{.aEn e€n rJshp 3.o61t,
constant brl J tt or alslert.
D€ poster re8sion, €en rmolrtte voor d.
contactdag, bood in la stands 6eh o'€rzlcht

ot d@. ned..rand€x
ractcomrr.l€ dle d€ staadr

*.1 een conprlhert voo!
€n de grore verschFlacnberd.

D6 conbinirle vu d€2. urtstarrina ner d6
bortel ble€k Aesraaed en n€t r.E dan ook
rrha.iet alrtjd dutdertlk o! renard bor-
rolde or zlJn up'anlcharpa._Jk. kernis bll-

rasttrJd ln de crolte. De n.c!-
te vlnd€n. v,n de ni! 160

bolleraarE kvane.
d. oude 4racht,

dir ja.! achtelrese, &..
ErseG iljd.b. hct op_

dlenen van ertrdP ro2o
.ochten slrak

de€1 van N.derrandi
d€ Brutne norshoop ln de tithol. tr€r nool,

{'ar {€t een irea tot de

straatnMe! zilni haar va4r
€€! Leids Borje ontbreekt, Gelukkls is €r
nos ve1 e€n Jraepad dat uiteindelijk naar

Nr ee. denk*oold van D!, s. Rondeer en hot
de voorztl'ar vdn de contacl.

comissie, D!r, k.n iedei 21J!3
,Mr.I vd dt6

na.. Jm de vl!te!,
€€n.vondtukJe zijn 3.5ten oir!he.

N euwe publikatie Aard k! nd ige Med€delingen

tdltorrar Board: F- c€utens, a. Gurrentops,
s. Hooybershr,

A6rdr.undig€ M€dedellnge
oi ieorosical tDvestiaa-

at the r{athoriere univerEl-
telr reuven wtrr be pubrlshed,
Contributions wlrl b€ vritten 1n etthe.
InAllsh or nrolch, o.caslonsrly t! cernan
or stanisn, lnd vilr bc.ricin.l articres,

of tnel! 1€.eth or the need
lo! costry lllustratlonE

'v.i13br€ seolocrcal
Jourlars: tt

publicatlon.f

Toplcs cov€r€rl by rartlclratidg hcnbe.s of
ircludc arch,eolos!, econo-

10

lrc Eeorogy,
Dlre!a1ogy, pareontolosy, p€rrorosy! sedr-
!6!tolosr, rtlattg!.phy md atructur.l 960

a.!dkurdl3e tledederlnae
.t rhe elnd o? 1930, It

ge, as i.dlvidDar copres at B? 5oo/,ri.s, 5
17.oo ea.n, 6r

P. aurtynck 6t tri. Holra.d: Distllbltlon
€t aonlatit4 d6vo-

nr6!s deB platnes du Dra, du ilarder et .tu

F. J, DE M€UI6T:
the xiocene or B6tglu.

R, Dreesenr The Souv6rrin-Pra Fornation
(ldennisn 6tsse, UrDe! De'o!1an) in the
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Reyers (srru) (riio'isi.nr1
Llnestone, veneznera"). Elisvrjk, 1?.0o uu.

raan .1, (De uitnof)
Hanilton (us ceol. survet) |

Regron"- ortor//sirius uur (zie b1z.
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