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Het "grindbeleid"

virg op hct origi.clc !ell
holdcn (zic fisuur l.).

re

Binncn her inrl.edsgebled r,an
cen rnde.r $inlo.ede A$cli.
ner leis rer noofdcn latr ]{ocr

mond. b€rnrdi zich ccn
naiuurgcbrcd d!r opgeDfner
is in hct pfo!inciale beleidsflan
icgcn l'crd(rsing. omdar d€
zandnterringer onder de2.
1..dde relatLef grofzlin, hclpt

eei.enenibenronicr sclicrDr
nrer on h.i groidlfalcr ot terl
i€ houdcD. omd!r er tc \eel

onJc r!r r.u 'lekken'.
ls d.ron een
'\ls.ltc.utief
innln !tie!!nft n opgezei ir.al
lratcr

nree drgelijks 1500 kubickc
meLer (lier uir dc I!ais lvor.lt
ofgepompr. ecfihrcc cn

geiniccr..rd in dc g.nrdhlg

Aanlankcljjk s'as irct de
b.docling var dc !rcrinlie onl
dc rrlc$cn op re luuen ren
bcloclc un de Ilndbouw. D.
hoe\.eelheid klei (ee! laae !in
2 - nrerer). dr. olcril rcn rderd rnocsr wordcn onr bii heL
grlnd ic koncn \rrs cchter
on!oldocndc onr !lle tL!sen
\rccr hclcnr!,1 .P Le fullen.
Enrd jrren ze{19 werd b.sloicn
.m de Mldden Limbufgsc

grindnnnngsscbicilor ccn
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roorrien r!n jr.hdri!en"( en
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opgcbolwd dN de beLaling

dc
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x4 inbou!v. llel
lldnaaischap Loopt var l lanuar tot l1
de.embcr. opzegg ns dienl drie maanden !oor
hcl cirde van het kalenderiaar te ges.hiedcn.

en h€t tlldschrift Geolog e en

ncrcr zud cn

I-inrLrurs. In de loop lan de

DiljocD

rij,r wrs funrehjk de see.stlnd
iegen de gebruikeli,ke grooL

grnrd. Vefde. 1!ndinrv.a|1s

schallge grnrdnlnnlng

g.efocjd,

on rr mc!

dachi dai
dc grotc cn drcpc plisscd gccn
!o!iLiere bijdrage roudcn lere-

r.ptori 'T.ekom{ \o.r
ed Grindrnlel uii 1991 werd
In het

bcschfcvcn ho. hci ook and€s
zou kuncr: doof (ondLcpc)
grind$i..ing in dc Grcny
mx!$allci
un dc rivier
gege!en kLLnnen
\reer rulmte^,u

{.ok in

L<lbicL<c

4l

her iinrerLred)

nog

eens ll miljoen kubleke nerer
zend en grind lrlikomen uii
djcpc parall.l aaD dc rilier re

grdrcn gculcn. Dc eculcn (c,f
Itlcibe.ginge!) \ronlcn i'olgcst. meL dc slechle. doorld
iende klei uir de {tu.mseul

Hi.rdoof onisiaai eer

nage

Docg \Lcicdjchrc baDcrc

!rorden, Iraardoor e.ologisch
husicl van de rirler er grooi
schal'gc Datuurontirlkkcling

grondwaierl<w€tsiiuarles

urigangsftr.r $as om

lJ5

milroen tun grlnlt ie rvrnnen en
zckcr 10011 hcci.fc nafttrtrg.

Het unbirieu. prujcct fa!Lic
in een (n,,)mr.crsneLii.g doo.
de *rLersnoden hngs de

iuar\

ln Lnnbug rn 19q l en 1995.
Naasi d. dochi.Lhrger grind
rLinning .n naiuuroDtrvjkk.lins
$crd dc doclstcll s lcilighcid

un het Ftujcct locgcroegd. Als
k.rre retuijn .pl,)s\nrg roof de
lelllghent zljn ot een ranrrl
knelpunilo.ades kede! ian
gclced. D.lanec t.rDin
oFlossiig bcsmri

!ii h.i

r.crb.cdcn un dc srNotngc!1
en hei ve.lagen vrn hel (i.ter
bell {$eerll) ldqr de .n ie. (rie
Ugulr 2). Len hoog( arergoll'
krliei daarnee rne€r rulnne orr
door tc srfomcD. Om dcz.
rcrr!imn1s rar dc \Ia.s t.

.elliseren

4l

l:1

miljocn

kubieke hrLer klei en leem
worden aigegralen en 23

U1r dit spaa.bekl<en zrl men ln

Lostb!af. Dc roofgcsrane 'dn)ge' $fining is nreer

drnikrrricr pcr jaar

tief^cr

geschlki !oor klelns.h!lige
regionale nimnlg€n (veNerkng

Ecn bclugrijk dccl lan dc ic
bc.gen klci is lerontfcinigd. Dc
behngrijksre reronl] einigende
srditn zijn z$ a.e neLalen

iniei nane zlnk, ..dniun e.
lood) eD PAK\. D€ kleibergnr
scd wofdcn zodanie hgcnchi
dci dc k.nr op blootstclline
lan en
!!n dc

'crsp.cidi.gnrininul is.
!er.nr.enrlgnrgen
De ondergr.ndse berghg vrn
!erontreniglngen lenti

r.n olrzichre lan de
huidigc sr!iiic ioi ccD r.inni
dering ra! risico's voof ncns,
zodocDdc

Een gniot deelvdn het pn,jecr
llgi ien 2uiden !a. de Feldbns
breuk waar de grlndlaag dei z.
dik is ils n d. Ccrfalc Slcnk.

Tcvcns z.l lici lrinncn lin
g.ind rot de ondcrLdnt ven licl
grin{lprkker rliecr mogclijk
zijn in de lo.rties wrlr klelber
glng moei !laanunden. Hei ls
daa.om onwae6chlinllrk dar
hct tc lrinn.n gfind voldocnd.
geld o! zal lclcrcn oni hci hclc
!ldn te financieren. Bo!endicn

2002 onscre.r 20 miljoen

ml

gaan l.ve

fcn TcvcDs $ordi ondcMock
ged!dn na,r nrogelijkhcdcn om

in Lrndinsialladcs). ODlanss

hei !andeel.tFenl!krewarer
re rergnnen onder andere vo.r

hccft dc P.Dhccl Gfocp dc

het leveren

lar li

waier lan de

rijLlrre.heid ccn fckcDsoDi

jndusirjc. Ilcdc inspelend op

voorgclegd. s ad.uil blijLt ddt

dezc ontwikL<clinecn hcbben de

gulde. te rvelnig zel opleveren

g.nrdprcd!c.DteD cc! nilicueflect rrppo11 hte. opstcllc!

!erbredlng en \redd!erlaging.

'oor
hci gfondw.tcr det ardcrs uri
de het€ onrgelnrg sle e. rur
de \'hes rou srft)men. O.lt
,ullen hlerdoor (gewensre)

mogelijk zijD. Dc grindop
brenssten roudcn hct projcct
nn)eLrn finrnci€ren. Hcr

is dc linocrinesiriizc di. dc
ovcrhcid voor ogcn liccf cla

cn zii heeti aangegelen, dar er

da

oD nos cc! cxfa 1]nancie

.nrgsbfon bliicD dc dclliiotrcn
\frnnrng zal moclcn koDlcrl
Terens pleiten de sindprcdu-

\urr

een prole.t lrngs her
Laieraalkanaal ier h.ogre van
Ito.inond. De prirnane doel

sicllitle vatr hcr Naiuurplan

.enien er!o.r, $arr tuogelijlt.

.loorreD

bagge.rnolens in te 2eLten door
bjr!oorb.€ld de klelbergingsge
bicdcD rc rcrbnlcn rner h€t
rdbij gclegcn hlianik.naal c,f
Je \'Ia!s Hierdoof kan bcter

bo!engenoende dink$!tcr
spaarbekke. blj Penheel, srar
doof op iermiin dir comtlex
ran plasscD uji kaD groelen tor

lebrurlk genraltt kln sorden

!an besi!and.

re

erkings.r

iD ccn inDancbck
ken Len behocre van hci

<n rrrcducr'ccapdtdi un 50
rnrrloen rn - ounKw.tcrj
. het leveren rln een bijdrdge

ofl.\ing lrn

lnniddels is gebleken dai diete

lan

rtrr! 1r rrn o|ncr o .11 .r
kunncn hcbtrcrl op niiuur cD
nilieu. De dinkw!tefbcd.ijvcD
hebben de hltsle ja.en lnrerese geioond h het gebnLik

waier!roblemaiiek. heulj doo.

lan zand en gindFinnlngs
plasscn als spaarbekkens. ln
hcr k.dcr v.D hcr anii vcfdro
gingsbcleid dicncn zij in tocnc
mende ndre o!e.le schakelen
.t oppenhkre$rte. dh sud
stof !oor de drlnkwaierbeiei

diql.

lrn hci rcccnt.Lijk
opgelclcrdc Panlicclpro j.ci,
d,r phltlelijk l0 Dcrcf dicp is
en nu afgesloren is !!n de
Meas. wordr momenreel

de

de hoog-

cen bypass re crearen aan de

lrcstzijdc lan hct Laicfaalka

nall roof dc hc,o$latcfsolf
s.rd.door de w,tc$iaDd bij
Roernrnd nret ,10 crn lcdalgd
wordr,

heti, door het

gcbied in

r.hier

als een retentiebek
kcn rnei een capaclreli van
re

ongcvccf 20 nlljocn mr. Dri
bekLcn kan gcbfuik irordcn
\au de dftupping ldn de picL<
!!n de hoog\,!t€,golf zodat

Ecn dccl

oiiwjkteld

als een spaarbekken

dai gcrocd wordr
\Larcr cD zodod'g

lrei grond
Ilaairar.r.

bled bnnen de besieande
hoogwaicrcondiiies bliili,

hoofdst.!ctuur, dic op dii

moment belennre sudt
door de inrensiere re.rertie in
hei l,lidden Lnnburgse 1,1!as
plasscngebjed, door niddel
van hci .anbrcnecn van een
ecologischc !crbndine ien
$eslen !!n het L!teraalkinaal,
. herstel

vh

de srond$atcre

tand die lerlaagd ls slnds de
aani.e !an hei L!ieraalkmaal
in dc rar.n zcstlg door de
ldeiigc bc,vcnliag als lrar.r
kcrend sche0n in dc grodd ic

Blj de rellise.nrg vrn dit
prole.r komr een !anTlenlijke
hocre.Lheid grind vrlt,
s'arrtncc hct projcci lolledig

gefinancicc L<.Dwo.dcn.
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Ontgrinding langs de Maas
Zuid Lrnburg glng dc trlars

He! ArdeDn.!-gebled is .cn

dlt in de geoloeische
gesclicdcnis lwee maal lls
gebcrete geploofi is. Ilat is

gebied,

ecbeud:100 nnljoe! raar en

,ich irslljden en m..nde.en
'r iidcls een wamcrc perfde
loerde de \laas vcel smeli
wlLer uli hct zuiden aU Lr

250 niljoen jaa! geleden en
sincls die iijd is hel afEecro-

{ed

is eer atsell:kt
gebied dat v.rak rtoog gele-

kriie.n !lechreide flvicf en

sen h.cft. Twee miljocn jaar
gelcdcD kwam her plateau

lanezrlm .nhoog. Er ilgen
rjvieren op dji plateau, zoals
Lle \laas. €n door het opheffen van hct ArdedDen platc.tn
ging dc Nlaas zi.h to ziJti
oudc mcanders insnirLtcr
hei hrrde gesreente ran de'n
A.dcnren. D. oxdc nean
dqs $,erden als hel $are
vereeu\rigd in de oude. harde

In Zrid'Linrbnrs irad ook
ophcffins op. Dei gcbeurde
Ien zlideh lxn de Fcldblss(de
z!idciijlte begrcrzjng ran dc
Ccni.lle slenLa. De I'laas,
die in dez. djd uitnonddc jD
de Rijn bij Dn.er, slns zicn

insniidcr in de zachtc
gestccntcs !at Zuid-

Linbufg Zud-Lnnt,u.g
\tdd nier alle.n opgehelen.
nuar nerd ook s.leef gezcr.
Dat gebeurdc zod{nlg dar hct
oostelijk ecdcehe lan Zuid'
l-intrurg hogc. k\tam tc

ligge!.laD her wesrclijLe Lle.l
Daardo.. Fdd. dc \laas oaaf
her $.esten atzaLlcr (d.hiing
lvl.usLdchi). Dal result.c.dc
c|n1 dar ong.l'ler 600.000

jrlr

gelcdcn de M!!s cc!
elgen loo! slng !{rlecn e! er
mc.r in de Rltn ujimondde.

Dc Rljn rerleedc zich verd.l
D.ar her oosicn cD bleeftanrl

lijd

1n

Duitsllnd; d. Mars

grng nasr nct nooroen

src-

nen en slroonrr uii in dc
(leriralc Slcnk en Y.ndldr
1n

dc dchdng ratr dc

N.ord

een

belansriikc rol. Dle jistii{len
{ erdcD lfs€lvisseld Diel
FarDcf c rrernrdcn. Tijdens
ccn koude perlodc wds er Ln
hcr llsenieen itcills sat.f in
de \lars. De zce hg lef $cg
naar hei noorJen. lir l<$ lrn
rLeinig mererixll

ft

lrnd

eD

klci. Ve

djc lol zir van scdimerren.
dic in het Maasdal worder
afgczet. ln dc d!!.,)ptolgendc

zuid-Linburg

6RENSMAAS

hcl

achr.rlrnd (Vogezctl, Arden

rtFR

loude periodc sneed de M..s
zi.h wed in et tverd hcr scdl
ment, d.t rn de wamlc

teriode $!s neergclcgd, lveer
opgcruind er vcrder sr.om

airaarB gedcponecrd. Aldus
Nimde de Maas nl Ztridl.imburs zijr eiged grind
sreeds op cn legde her in

Midden-lisburg

aEN r

RAi. 5rE

illiddcn-linr b urg nccr. Dal
h.cfi geresulieerd n1 de
|.dasser die \t. n! in Zuld
Limbu.g zien, !ta!r oP de

rer.rrande! rclicten llgg.n
van het gfiRl d:rt lroegcr het
hele lvlaasdrl bedekre. Dc
hoge t.rfassen ziin d!s d.
oudsrc cn het glind dal drer
o! dc hoge ierassen ligr, is
dus het oudstc g ,rd rzie
fisuur l!). Zo is cr een srillige reuzct.p onLsiaan. die
afdaali lan oosL naar wesi

der

als mce!! rec.nic hel
Maesdrl blj Mlasidc|t. Drt
mccsl re.enie .\hdsdal js
ongelee. 10.000 j!!r ord, h.l

momeri drr de lll|sie iisrijd

Ii

jllidden l-imbury js de
$ruaiic gebeel andcrs. DrL

G

h.r gcbied ren noorden van
dc Feldbiss. hci gcbied len
dc G.ore ofCcnndle Slenk
(zle

figru.1). Dlar h.ch

de

lxlisr€ iircc nilloer iaar

x]le.tr nu!r d!ling pLa!$ge
\,ondcn. Ddr helc scb'ed,

dc i.la.s dns gng
srromcn r'anaf 6i10.000 t!xl
gelcden, n !ol gcstdirn€n
reerd ner grnrd er zand.
D.!r liegcn de oudsrc l.sen
ondcr cn de j.ngsic tro!e'1

walri!
u1i

Naast dit ophcffcn er schccf
zcfien van Zui&I-imbure

\felen d. ijstijdell

' .'

vecl mareria!l mccgeno

inen: gdnd.

deed. Hcr

die

Geologische achtergrond

lzlc figuur

lbl llct n€erge

lcgde s.ind $ di!r blltfen
liggen. In Middcn I-lmbure
L<ont dus

!.cl.reer grind

i! Z!i.l Limblrg
Dai 1s iannrer !.or.lc
(irensna!s, omd.r dtc \.or
loor dan

hci olcrgture

'1.c1

lr$ !e.

zlidcn vln d€ !'cldLrls!. waar
dus

\elnig gnnd rooikonn.

n.nl. D.or de ophcffing in

kngfrs lal$ l deuwsbricf jLrli 98 I
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Een carridre
met diepgang.
Hct Ncdcrlands Instiltrut voor ToegepasL- Ceo$elerschap
pcn TNO bestaat rdt 7 afdelirgen. 16! danrlar is ceo
lnfiaslructuur'. Deze {oerl toegepast ordelzoek uil eD
ad\isLrcri op hel gebied van geoflsiscli. geochenis.h,
gconrcctlarisch cn gcosanerlrgsonderzoeL. De aftleliria

richt zjch daarbij op het gebruih !an de oldiepe oxder
grond cr dc oppcrrlalircdclfstofl€n die znh daad! beyin
dcn. Daanaasiloc Geo Intras lructu ur' sallrens erkir -ss
projeclcn ujt. ondcr mccr gcricht op inslittrtiolrele
rcNrcrknrg nr hct buiicnland. Biirnen de seclie Ceotlsisclr
Orrdcrzock ra'r dczc altleling is er lDomenteel plnats roor
een gsnisisch assistcni.

Nederlands Instituut Yoor
Toegepaste Ceoryetenschappen TNO
De on1)0 l|.1.thte tpbss irry,
di. net elnl and(t'c nt1)als

ltlck, dAtis tlc Lru( mn
T)\-O. Dtlarnt schuilt htl
renltagcn olt nittue onl
u)ik kclin Ien te Det'l;en rrcn
en t aep.t

s

r

o

1n o

de

b

aat' t.i nn kcn

Nt'..t.:

tt t e. e D.:

t'.

dat de 1.tAt) tnede :et'Aers
dagelijAs doe . Op talunl
ge bie.letL uo iattnd LY.ul
nlilieu, bouu: en iulustrie
Bezondheids

tkl

NtLlt ands lnsti!LLut nol
Tat{tpusk a;tou\1en

scltuppetL 1lt) (N11G
TN') is h.t tanttal?

Itou.tentdnpp.!iike
ittlonnLie ut ond.t zatl's
in

I|'ant innoreren is iets

tn neding,

.at B ttL dtltnsie.

s

Ii

I

u u

t

1ju t t

l\i td t I ]a r u.l.

IkI inslituut is rtc?tLttll/k
a 6taatt utt c.rt.lUsie ran
tl.: Rijlis CtohlLrl,j
Diensl en het ntstituut

T\O

Ct

onduuter

c

C.a En.ryic.

Geofysisch Assistent

t, reBichl onder mccr seisnrischc. clclitrisL.he er grond
r.danneling r in boorgatcn cn aan h€t aar'dopperylak.
!e er werkt u boorgahnctjngcn uI cn advlseefr tr de klart
oler de inri.hting lan dc boring. OoL bent u \er'turtwoorde
lijk roor het behecr cn hcl ordcrhoud van reldappnr'nlrur
loor de archirering lan gcol\.sischc mcetgegelens. L
heell eel olleiding op \lllo{ivcau ill ccn technische of
bodentlecl'ni{he ri.rxing cn u hccft aanioonbare irteres
se i! ger)logie en geolisica- Hci uiivocrcn yan \.eldvrerk
\.an versl'illende dnur (!ariaiend ran ccn dag tol elke]e
\reken) is !r!, u Heen enkcl problccm. ooh al {indt dat
plaats op on.egehnatige iijden of in hcl buitcnland. L hunL
$oed olerreg mel meetapparaluur cn cornputers, en u
virllt het plezierig in te:unrerband re rcrkcn. Ooh hct voe
nauskeurige rdministratic js u tocreftoulyrl
en u heeii begrip roor de tinrn.ialc aspcctcn van onder
zoelsproje{1er'. ()lrder
omsrandighcdcn blijft u fl€xibe],
'rlle
zelfsLaxlig ex ststernatis.h {erkcn. IJ bcnl in hct bezil lan
lijbewijs tsL.
en

V{c.{rrinr,Nr;i\r\ni.n 98
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tlt.tf utlanrdtit orcr d.z. iturxurc l;tnt

u b(llen nrct

de hkt .LA.C. t\tu(kts, s.diehooJil, t.tibon (01i) 269 71 92.
l,tu) st:ltinthj/r. solln ituIk rnct.r cn ontler 1:.rDrcldin € ran

h.t rat:anu ettunrt|r huntuhinn?n 11dala.nichten aa
NITC T 0- a-ldtling )r,!O, l\sU)us 6092, 260A i.l DeUt.
E tnailctl lton oolr: ILndriltsa,rpo.ttu).n1. ill ?.r ,l/nrDratie

orcl'NITC T t0 trldl u ap ltLttttt(t: uu)o.nits.hn.nl. Lrilt u
tne.t LLtkil ortt'd.ze elutLt?ft udlrur.s hij l t\O2 Kijk dan
op u)u\t.tno.nUobs

BOEKEN

F.C. DLfour. Grondwater

ln Neder

Land onz.htbaaf irater wnafop wij

l.

!an

NedcrLand, deel
N TG TNo, Dclft,1998,265 pp.,
I5BN

Geologle

dc

a

gemere grondwaterstanrlsda

Ling, de kweLen de oidergrond5e
verzltns ei ook om de invLoed

van grole onttrek( ngen vast

fo. a.tlee
steeds
lvlel het !etrchijnen van d

t

boek

viert het Nedenaids nstitu!t voor
roegepast. Ccowetens.rappen
TNo h.t liiftigrar e bestaan van
het Ar.r €f van Grondwater
standen, dat opgenomen s in het
NLI'G. ideidard een lub Leum om
b j st I te staan. Was hct n et til
dens de d€rde te.hnls.he ieel
komsl van
enke e iaren seLr
den opgcheven Commist e voor
Fydrolos 5.h 0nderzoek TN0 !an
2r mei 1947, dar prof W.F.l[rl.
(ruLeen roerend betoog h cLd om
tei belroeve !an een grondwater
standskaart van Ned-"rand €en
b

d.

ar.hi.f ln te r .lrtenr

Een ar.h ef

om order me€r de invloeil
van het k maat op ile groodlrater
stand, de tori reeds ge.onstaleer

v ot

lc

deze onderwerpen nog

ziir, Leei m€n !n DufouB

se!.hfuven en aanlre(kelljk

tsevoerne boe( n het voor
woord beLicht prot. dE R.F.rrl. L!b
beE het grot€ maatsdrrppe iike en
L

e.oLogls.he bc nng van
glondl!ater, d3t ons dvriigl
-Fe

l.l

r zorsvuldis ei iluLzaan

beh€er. Dufour heeft een breed
pubLiek !oor ogen: van vrijvrLllgc
rlaarnenrer tot dijkgraai,
!in jo!rnaList tot gedepute€rde en
..5tudcnt.n.In v iftie r hoofdstuk
k.n pass..en hydroLosis.he kr ig
Loop. k nraatverarde ng en water
huishoua ng, geol.gie en hydrogc.
oLogie van Nedenand, bcw.gng en
.hen e van hel grondwrler,
bes.hlkbaarhcld er gebru k, wn
nlng, zu verlng en pr;!, warmle en
kolde opsLa3, !er.rog ng ei

Van ie veel iussendoofjes word Je tc dlk,
maar eo erkel tussendoofije is een deli
caressc. Dcze Nieuwsbdefis een tLNsen

doofje, en urr jla.gans Nleursbrieven
wordl er dikker vao, maar ook - aangc,ien het een delicalesse beueft - ijkcr)
mooler, interessanicr. Nmens het
Hoofdbestuurwil ik ee$t redacde en
lomgelcr bcdanken voor her kudsr en
vljcgrcrk waamee ze de pioducde !a!
deze gxtn Editie voor elka.r gekegcn
Een extra NieuFsbricfio de zoner, en
lvel om de doodccnvoudige !ede'1 dat er
zole.l rc gebcuren srs:rt komende okro
ber, dat de nonnaalgeplsnde NleuDT
brief un haifsepFmber re laai zou zrr!.
Drr is de bela.griiksre reden voor dezc
Exra Edlrie: het 4ioudlg creDerient in
Naftralis op 15 oktobef en de op 2 okto
ber geplardc Loopbarndag in Amsrer
dan v$diene! beide tljdige PR. Ziedaar
het resultaat van veel .o6rdlnatie tusscn
uw Hoofdbesiuur en dilerse co'ruissies,
individuele leden, en aardwercnschappelljke studenrenverenisingen. Orerjgens is
dat de voomaamsrc bezieleid van ulv
Htsledcn: vcel telefoneien, nos veel
necr c-mailen (ik viaag ne vol verwonder;ng afhoe vorige besruren her zondcr
e-mril deden), en afen toe in de trcin

watero!erLast de rcvuc.
Lliteraar.l kom.n d. arhl€f sese
vens TeLfook aan d€ orde, n.
slef nreetnetten en nf.malie sye
temen. Teis otte, en voor ingewij
den welL.ht het meest lnteressant,
vo gen drie hoordstukler over

!

(eniisontwlkkeL ng, be eld el
bclr.er, roeIo n5tige onx!ikkelin
gen. Het hoofdstuk over (ennis
ontvr k[eLing geeft een

5unn er

histcris.h overu.ht. Fier l5 duid€
Lil( een kans genist on trteres.
sante ontwikkc ngen n de hydr.
geoLogic t. pre5entEr€n llel
hoofdsiuI ov€r Be €i,l en Beheer i5

!oor toeIomttig oiderzoek
s€noemd: heterogeniteit van de

b.den, e.oh!droLogie, h!dro.he.
mle en almaatlerand.rlng & 7ee
spicgcLrilTlng Wat deze voor lret
N TG en !eftvanre nstituten bet!
kenen Nordt heL:as !erhuLd in
en(ele ziinei over d-ate.t e appa
ratuur. De leze6 komen daardoor
we nig t€ weten ovcr de v.Le ont
wikleilngcn die de grordwaterhy
droLogen van nu bezlshoLden

cordusl€: DLfaurs Grdn.lwater
N€&rLand geeit,ondanks

geioemde bep€r( ngen, een aardig
en go€d gedo.um.nt.crn overTicrt
voor een brcdc leze6krlns.

h.ofdstuk Toe(.nrsug€ 0ntwi (k€
lingen vohtaat met enkele mlLieu.
gerichte opmerkirrgen mci betrek
I ng tot gew.nst. grondwar€rsitu

ER

iR.MIN CoNsUtIANcY

(

ROM ]N

BV, OoSTERBIK]

v.ronlre niglns en verlrogiig, ver
d€r met €ei pagina o!er (ennis

ontvriIke ng en een slotparagraat
vraarn het inste Len vnn grofdwa
teEchappen wordt bcpLe t
Teven! {ord.n !i.r roofdpunlen

zrften. DiI mogen wii alleDaal doen in
de tijd en dus op kostcn van onze blzen,
war roch rel tlmelijk bljzonder ls
dic blzen, want het kost ze een srDkie
productie loorde eigen loko (7 HBIeden der allenaal een red.lijkc baan,
samen zo'n 2 dagcn pcr wc.L bezig

vd

......).
Dcze E\tn Editie kont rere.ht iussen
uw zornerpoli. Dat is een risico: u beni
$'aslschljnlijk een poosje rrcs cn dan kan
her sebeuen dar de papicrbrij die u bij
thuiskomsl aantrof n1 ;en kec! {ed
weegegooid- Nlaar niet als u dit leesll
\1 aa! iras u n!a. toe? Hel teld in, of
gcwoon met vlkgntie? Hoeveel eeologen
gasn nog ech! hetveld io? Van de 7 HBleden 2ijn dar er I Zou dar een rcprcsentadeve verhoudils zijn yoor de 1400
KNGMGleden? Zou nre niels veibazenAls u dit stukje leest, ben ik her land

uil.

Met \'!ksntie, en niet mei veldwcrk
(wee o! ah'alliee manaed). Maaf
welke geoloog ken "gcxoon" net vakrnde? Nlet €6n, tocli Li ug.aden w.]ar ik
zn. Ah ik h mijn achte.tuin sta. kijk jk
uit ovcJ een baal wrsn'an de bodem
iwee keer ler dag meetbaar daalt
wanneer de vioed er in loopt. Dir gctijvetschii is \ werelds hoogsrc c. als

kngog I arw I nieuwsbief jull

198

n

schouwspel r€fleeh hct nooit. Links van

nij veniist

een klifvan rcde (contineniale, ja) T.iassische zand$teen dle de
b:ai bijna afsluit, en deze foimarie lisr

onder een Triassischejurasische b:salr
vol prachrige zeolielen, die de contj.ueiins lan de 'r'a[sades' is. Aan de overkali v.n de baai bevitrdt zich een

berocmdc on$lujring jn heL Carboon: de
bomcn staan er.echtof in de sreenkoot
(de baailomt een breukzone, jlderdaad). Achter mijbesraar ]rct ccntrale
hoosland (!vai helemaal niet hoogis)
voor een groor de.l uit licht tot zwal]r
eememmorfoseerde gEniet- en granodl
orierintrusies van Delonis.he ouder
dor!. Als ik een dag naar het noordoos
ten .ijd, kom ik op een groot door
ioiden doorsneden eil.Dd, mct leel
Prorerozoische gcstccntcn, waaronder
speciaculairc rhyolieten en gememmor
tbscc.dc brccc jas. De onsr!ansgeschiedenis van dit deel !2n de wereld is tamclijk
goed ujtge2ochr voor her equivalent
van /1i, koopt u bij elkc benziDepomp
en roedstiscbe boekcnwjDkel een geologische !egenkaart waar het allemaal
haarfiin op staat.I-ere de vtkantiel

Ziet u hier

turf of een
bodem in
beweging?
In de ondicpc orxlergroDd van N{idefland barsi hct van de adir.i

LiiLefnard is dar nnit iets

t{iit.\Iensenbourcrn izen.Legg.nstooftrnnelsdoor olheter:
ondcr - narur.gebieilcn. Olr{iltliFlen lla!.rs. Cfaver 7!n.l cn grnrd
at !rnntcn drinl$rlrer. Sto.t.r alinl. Saner.n !..vuilde grond.

solisLis.n te lrefk gaal. hLegendeel: iDtcrnationale samcnwel
krng op locsclasr Seolvelcls.Latlelijt Dircdu is eerder rcecl

l,eggen kitonrctrrs lcidingen in dc bodenr. Fn ga zo maar door.
naaf $at zijn de Acvolgcr! r.an hetfcil dar \!c de gr.orschaltgc nrtia

shlctuur

van \ederland rxccr en meef oDd.f de gfond sio!pcnt

\!anneer

rio.t cer hrnneLlro.dc.

gegraren, en

dan

n

zondcrnig.

rri

*an
IIaold sccli. Geo.lemisch Labo.arorium
Hoold sectie Gcosane.inesondcrzocla
Scni0r (ieottsicus
.rnnior c cotisi cus
Eryaren C col0og

ll.e is de orr.Lcrgrord eigeDtjjt opgdorlrd:r Z c.
veel rdljatn ni? [r daaDaast: wc..ldrrijd rvorden{]j Ncdertrrdefs
g.zirn nls de Dr.cstus var de,Slappc crond. FreD rcpurari. dje
wlj thg.lijlLs Ndarmalcn bij de.anleg !ar |a\crs, hei botr$ur
van dijkcn cr $ eger en het bcherdr !an de bodcu

n

1Le.en.

Bij het \edertards Instihlrt roor 11r.gcpaste Ceo$crcrs.ha!!en
1\O (NITC 1'10) atu{rling Geo irniasLr.ucLU
Dezrg nnrt tr)egelast ordrrz!clt en ad\iscfnrg o| lier gebied 1an
geoftsi.i, eco.hemie, geomcclaIi.a en gcosancrnrg Bij NllC

\c

g(!)spe.ialisteD (r/nr) met de

goeo oog yoor de toegelastc aspdren is er op dit
momenl .cn arritnl inreressanle vn.arures:
en Dcr

?

TNO afdelnrg Cco-Knfrering houdcn

1tu .reaiic!c

arnriLic om h!n rakgcbi(rl midden nr dc maars.nnDlij lc ptarrsen

lioor erdan te pas? hurinen s.e de Datuur zolfirschakelcr bij boden
sancrnrg? \lrat is de r.ldtni rLrssen rerro c hc4raten en .le rrod.nr

gesteLdh.

{aarbij Nll c TNO, of zctts Ndteft,nd,

rns beziA mcr

(Jr

sJsre

malis(lie ere.logischc !art!ring va. d. \erl.flandse onilcrlroxd
\'re ircblrcr hierbij de bcsrhilhing over gespccialis.erde reidap
!aratLmr, gcologis(lie lahoraro.id c. IaM en sollr\!r(i. Drt
"tles
I'r.n u eindeliil aur oognrert: een riuuMnanr beheer cn !.cbnrilt
lin dri oldiete oDdcr!.ord en lrar daarii zir

Ecr nadefe ornsclrijrirrerrdn gcrodrde fln.ries

ri

tl

u olr

tnrer

nct: ww\r.lDo.nl/jobs. \1(r.f inio orer NITG T\O: Nir.njtg.Lrr)..1.

|oor mecr irInmratie oi'cr
otnenren

lrcl

dc

d{i bovenste ricr Iurdtcs tNni u conLd(r
leer nr [.].J. dri iuuider. troolil rftleling Ceo

Ilr||aslrnchtru. lel{iloon (02a)

a10 A2

E.

\oorrxtfinformaiic !v.r rle laarstgenoetulc irndie kunl u corjtad
opnemcn md de hee. dr. $. dc cans, hooltt \an de se.rie Cco
liaderine \\csr\dlerlan(1. tclcli,ol (023) i50 OJ 85. Shrrr uN
sollnrilaliebfef m.L..v. en order \cmrl{lingraD Dunh.r !8
111.1 18 I\I
binDcn 1.1 dngen a.D NITGT\O. afdelnig p&,O,
Postbus 609!, 2600 I1 Uelfl. Ofvia c mail: n.nitrtt!\@]I)o.tno.nt.
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Bij toeval in het grondwater gerold

In zijn kamer in het Nedertands Instituut voor To€gepaste
Geowetenschappen TNO hangt nog een relikwie uit het predigitale
tiidperk. Een kaart van Nedertand met daarop duizenden spelden
voorzien van gekleurde knopies. Die symbotiseren de 17.ooo
meetputten voor het grondwaterpeil waar elke 14 dagen informatie
over het grondwaterpeil wordt verzameld. Die informatie is
bijvoorbeetd van belang voor omvangriike bouwwerLzaamheden of
voor provincies die concessies verLenen aan (drinkwater)bedriiven.
Ge€n land heeft zo precies en net zoveel meetputten de vingel aan
de pols bii de grondwaterstand, meent drs Ko Van Kuiik van het

Deltue NITG-TNo.

Dai rcgist.e.en lan data gebeurr, al zo n
lijftig j,r, lto{rr ruini d.iedulzend lrt\rillisc6 Her zllD mcdc$erkers lan pro!'n_
cics, .rganlsaiics dic nlruurgcbicdct
'n
beheer hcbbcn cn r.oral t..l - zo} r$ee

ddzend boc.cn en taiiiculicrct. Da!r
ne. is hct lerAmeL.n lrn .lc gegelers
bctaelbeur en btrr.uwblrf Die beirour'brcrheld is $aa. Vin Kuljk, zlrD 6r.al1
nrcdcserken .n hct OI-(iA onljnc gnrnd
wdier!r.h1cf !oor sradn. "Dn djgit!le
r..hieff gr.tis tueg!nkelijk !oo. Fro\n
.ies dic trct subsmlar€n cD dceh ook

!oor l'rovincirle L.ndschc!Fen en an.lerc
bchccrdc6 un rantugcbicden."
ODi dc

rur

iaaf wofdcn d

c! neeLpliieD. lraaN,n de di.pnc t,n
7t{l meref bcncden NAP r.ikt, bc/..hr
d.or medc(cd(c$ \an hct NITG. Eerst
$ordr ccn uirJ rl gemaakr rln de
beschilbare gegelens c! tjidens 70'n
b.zc,cL nroer blijk.n ofde deertur nog rn
gocdc conditle lcrkccrt AIs erre!arat'c!
Dodig rljn ro.fcn dc Dellise NtICi-eb
ddr iaak zclf!ir. Vlin Ktrllkrcnch drL een
rrijlrllliscf. dic mMr lleisi vcc.r'g
hei
achicrccn i'hjrig de sillehoogre r!n'a!r
wat.r noleer.le, .le la.tstc i!re'1 nogel ..ns
lcrstck lict gaan Ln dal onda*s dc
s cn
rocg.rnrlen kal.ndcb,
^senda
Dc hlis
!ndere 're ndcrs' uit Deltt
houdsrer ran dc rdjsilliger br.cbt
u1ik.msi. Zij r'€rrelde dat dcmcntle in h.i
(lm dit !,o.t bed.ijfsonrekerheden un tc

h.i

cigcnlijk voor dc hand
onr de raameming clektrdr(ch Ic doen.
De rlEelege! ljggnrg \an leel mcctpulten
mukt dar cchtcr Teer kosibaar. \{,nt rele
in dc dirccre.nge
lbonllin.D zijn
^lllen
m.c!t Vdn Kuitk.
ling bcscliltb!ar,
schlLelen, ligi

l9ill Telii d.amansch r!n
n"!r lijf n\eter bolcr1 DuaNelll

hoogie sjnds
twaalf

g.daald. De bruinkoohrinnnrg nl Duiis
lrnd is dlrr.lebei .an. Ecn dergellikc
daljns beLekeni dei d. krlkrltke klrcl dtc
he1 I-j'rbu.es. hcurell!Ddschrp !oo.

bijr.nder. flor. 7.rgt letterlilkopdu,gt
en de iiora .ls gc\olg daarre! lcrdw,rnt.

tsehahc de bruinkoolitjnn'!s, dlr een

!crdrcsnrg$orz.!k is spccifiek v.or d.lcn
!.n Iimbdg, !.roorz!lten o.k de ongc-

een onaf

h.nkchjke organsaiic, rorl! de protjnc'c,
Dc ..ntrolc cn hcr beheer olcr allc
neeipuricn in Nededlnd bjj hct NIT(}
ordef brcngen is geen oplossirg. "Alleen
Amstcfdlrn heelt er d!izcnil en ik neen
dii Schiedlm er orgcrce, \,ierhordcfd
hccl1. Er zijn cf nogll $!r llle rnrar i'idc
lijk !r gebruil zijn en LLiieeniopc'ldc
d.rlen djcDcn DdL is her ectil bii Lroltrt

breidclde onrir.kkirg'dn grondwat!r
roor lndustj. cn drink$erer tn hci op
groLe scha.l rc.llgen tan d. sfc,ndwdter
s|ard door dc llndbouw ecdu.cnde de
laaisic dccenni!, ee! crnstigc verdnrgins

of LnliesiN cturele (erkzaambeden. Vxak

Uir het NITG rappoft'Il.niiorins Aclu
cl. Ctundwatcrsilnden 1997' bliikt dlt

zaak cD lc'dt rot een p€nn

nn,ciu.cl. rc rging laD dc gron{l$r
rrrnlleau: iD dc jlren negctrng,ch
nabilis.cdc De lraae is ofdie sLabili"(a
rie djrcct rc sljrer is i.n rnl' lerdro
eingrnuregelen. Slcchr\ blj enkelc
nccqunten is dic causale relatlc a.n le
$ljren. bljloorbc.ld n1 Dltnrgclo brl
meetpui l7 AB 1r025 01.lIciJ..enlang
de

reglsir.rcn ran gegeleDs wcryr
so{rri zakcn

Kullk

'rl,.hien

dtr

'n VaD
ei conslrLeeri

Mccstrl hebben ofsanis!1ies zoals
trij!o.rbeeld d. Prornr.lale Ludsch!p
Fen zelf m.cipurtci in beh.cf $u.nee

rij aanronc! d.r ditllerdrogrDg$nr!rege
len e.n g!rs(ise inllo.d hcbLren.t de
grondltalebtlnd ls hct roo. een objcc
iicrc beo.delng lan lrcr anLl\'erdrosDgsbclcid niet berer drr allc neerpuiicn
bchcer konien

!!n

een onathankcljJke'n

o.gdnnarl. zoals NIT(i'1 NO?

Vrn Kuijk nrecnt dli dl. org!n,s,hes iel

ifolrv noereD zijD. DlL seldr ook
d1e ncctp!1ien moei.n
.anlcsgen !h zll Brcnd$der opponpcn
Dc w,rnernine bij die |utren lin grole
be,lrljren. zoals Grcl\ch ot hrll. $!.ctL
dus door dc lcrb.uiker zelfecdarn. Beitr
goedcf

Verdroging
Dc stijghoogr.n, cc'r daat toor dc druL
die in rli€rocfcnde pakkencn hce,st, en
de grondlrrrcmn ea tr's zijn dc lursre llren
link gedaild. In (lrubb.nvofst i\ de siije

zo! hel rijn .m d.z. tuk bij

!oof bc,lrii\.en

kDgns I

ah l licurysbrief

is d.ar sp.lke rar €cn lcfsro.rde b.d€m
cn dus anrijkdrde iliicrstlnd. Dar is

{rDs interesslnt roor ons." De 3anl.s
r.nD.le BerLrirclijn is een anlterc za.k,
lerieli Van Kuijk D!i s €cn l.ngdunge

dering in de gr.ndnaicrst.lden. Dur
zrllcn Femrnenic ncc4rutLen ungclcg.l
Soedan

Van Kuijk Lrarn blj roeraliD

hcl's(ind

war.fscbcu.en' terecht Hij srudeerde
g.ologie adn de Urivcr$tetr

\m

Amsrcf

dclr. deelt zlr! docioflalgeofsica in
Ul.clhr en een bij!!L htdr.logic aan dc
\rrlje Unircrsucu. Als $ertstudcnt Lwdn
hlj eind tarcn zelenLig bij dc iocnnral,ge
Diensi Grondsdter!erkc!niDg TNo
iercclir. E. werder siudcnten sezo.ht dj.
dc

tcnrFerairr v.r ac ondergrono

\tilden meien D!.sq)r {erden d.
g..n!11!ai€inccqrult er1 gebrujl<1.
Eenmaal rlgcstudeerd slo.e \r.n Kuiik
een aanbod om blj de DjcDsr aln de shg
ie gaan rln de hrnd. ln dic tijd $as her
!.rsoDcclsbeleid er op gcricht.n
mcnsen .lie pasrcn bij de.rganisancculruur nr Le litlcn, ooL rl \!s er eccn vrcr
KujjL< ltNs eerst r.o. ccn jaar
Zlmbi. oD $!r lan dc wcrcld re zitn.
Drir hicld hlj zlch aa! dc School of
Iljncs, rcrbond€n .an dc Unllesirl ol
Zambi!, bezlg m.i ondeNlts Darr kfccg

Var
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nisscn. Gev.aagd nrer tendensen ln zrin
huidige we.k scheLst de hydroloog de
sysieembenadenng. "Vij kijsen mccl
oog voor hei oppentaktelratcrbchccf cn
sieeds meer kijgcn watcfschappen, dic
zich uiisluitcDd nrct hct opFenlahtdvrrer
bcziglicldcn, oog !oor het g.ondwaLer.
De wlterchaprien nemen daarblt langze
nerh^nd beheersiaken van de lrorjDcic

,{ls loo.beeld nocnn hij lici $atcrschlrl
dar in dc jarcn zcstig hct tut die djd
mc.Ddcrcndc dvienje De Nlark klnali
sccfdc. Pas nr dc

in dc g.ieD dat onlFikkehlgs
niet dlnsluii op de behoetten

h1i al eauw

q'cfk

rcaL<

ofcukuur yan diegenen die onNlkkeld
mocrcn

$dden. i'Kennisoverdrachi hccft

lelzin.

Dan kan d€ Lokalc bcvolking zelf
lan de slag Lr wordr nicis !an!'r h'eri

lamli

het
kiezcn dat

-\oc

iD

$csicr bcdachr,

ir.t bij

nlar,lj

hun behoeften

Zrmbia..lde lan

ei

de telex een

be.i.hL \rn TNO. Er \rerd e.n sc6mokDg gezochrloor een veLdplocg. Dc rcsering wnde daia vcmnrclcn orc. de
Nedcrlatrdsc srccnkocnvoor!dcn die !an
loldocndc diktc nroesten rjn zodat die
Dlct robottcn ofd.or mlddel tan vergas
sing le $nrnen sa.en. Het Fas begjn
jrren iachrg en de ieee|ing uccsdc roor
ren nieuwe oli€oisis. "\laarom dc Lolen
ran !er, Lccs Ausifllit halen, als we Telf
nog kolcn iD dc grond hebbcn 7nten."
Dc sco&sicus Van Kuijk kon ner die
opdracht \tcl uit de voeren. Her was de
eebte keer dri de Dlensr GrondwaicNcr'
kenning van T^_Cl zlch op .cn atrdcl
tefein beiroog. Dic rcdrjicn.n zrjn
lnmfidcLs tot ccn ro]waardigc ,fdelhg
'gco-cncfgic' uilgegrceid.
E\plullic van \o()nden toor ollernaai
scbdpFijen leek hem echrer nleis. "lk hcb
me sel veidierr 1n hei werk bii Shcli. Jc
lditbaan \rordi g€pland cn dus hcb ic cl

zelfweinig greep op BorcndicD $'ilde ik
welreizen voof mijr r'.fk nr,!r dr.tIblj
nict id ccn luxe kamp lere.hr re komen.
Hci conllcr nrel de loklle bevolking vlnd

Ddn

or kfteg hij in Soedan dc kans.
(jeen lan zijn collesa's iriLdc afrcizen onr
raar grondwatcn'oorradcD lc zockcn ln de
hadc ondcfgrond aan dc und lan de
Sahara. ,.Het duurde lljfdlgen om lan
Port Soed,rn nMr de stad waar we werk
tcn af te.elzen. ()nderlreg was er njcis tc
hrligenj geen brandsrot. gccn iraicr. Dicts.
we hadden een cigcn iankalto die .egelrnatig de 5600 km. ran en nalr Port
Socdan. fccd om nieu$e b.lndstofln te

buun van irarcnoo(aden geplual
irordcn. "Hct \r!s dc tijd l.ln de groie

ai&rropconcerten." Ook was riin iweeja
.ig ve.loelen in Soeden zlnnigranircgc
de kennlsolerdrachi. "Hci garr om ccn
primaiie leleDsbchocftc cn altijd on
kleinschaljgc pro jcctcn."

Vr! Kuijk s,llde

slechn kon qegblijren

orn de ontwikkelingen

1n

h€r

lak lict

de

zlkken ln de b.dem. "De oe!e6langs h€r
rcl!tief smrlle rivlerbed waren v€radigd.
Nu heeli her waienchap,Uarf cD \riccdjs
zell hrdrologcn in dicnst gcDoDcn."

Van Kuljk noenr zljn leibllifln 1981 cn
198,1ln Soedan zlnnlg Hij is nog ngcschakeld orn locaiics voor rhchtelingenkampen i€ zoclcn. Vart dic nocren in de

Systeem

jrren'91en'95. roen

dijken.t

doorbreken ston
den, realiseerde hei waierscha! wat zo'n
kanalisarle ie weee b.cnet. Dc $rcllc
afioer ran rcgcnwarcr zette bij,ra het n.rbij
gcicecn Bfcda onde. Fltef. Dat $ater
liad geen breed rlrierbed neer.m weg te
Nederllndse

t.
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KNGMG

'*i.J

Vier Evenementen op 15 oktober!
Op 15 oktobei a.s. orgaiiseed

het KNGMG, in sanenwerking
met het Nationaat Natuurhistorisch Museum Natu6lis in
Leiden er de commissie voor de
Geschiedenis van de Aadwetenschappen van de KNAW een
viertaL evenemerten. en wel op 1
locatier het spectacutake nieuwe

QIEIEI{D5E5SIE
De conrmiss e Gcs.hleders van de

Van Waterschoot van der
Gncht penning

Aardwetcr5.happen van de (NAW
organisec.t een feesteLilke biieen
[on5t n verband nel het !er5.h jr€n van hel boeI The h]story of
ea h s. en.es in Suflnamc . 3

fet Hoofdb.nuur

s!re(ers

wer Professor Brouwer is !oor

zuLLen

een tocll.hting

N SuerNAM.". Na

d. l!n.h (ir r'laturals) viidt

5

n

d

dags r€l lE SrAR NGsYMPosruu
plaat\ me( de tlteL Varlntie ctr
.egeLnaat perlod .lte t in ret aard
se syneenr" \ Morgens 5 er
teven3 gc cgenlreld voor een roid
eidlng ir Naturnls en bezich( ng

prof. dr S.B. (roonenberg {TU
(. e 5.hets van hct onder
zoek aan het c!lana 5chiLd ln 5rr
prof. dr Th.E ldons lN TG TN0, UUl,
''kot. s.lrets van het oideizoek
van de kust!lakte en het ott slrorc
Er

zaLoot een i€inc lcntoonsre

Lng van boelen, roto's

oler

d

er

kaarten

r ond.rw.rp te bez.htigen

hlsr.rv.f the ea h s.en.es
surinanre s uitgege!en noor

'The
Aan het eind van het star ngsympos rm zaLde Es.rrERPR rs !oo de

betle geoLogls.he afstud.errn ptie

tg.r.ikt,

iL5mede de
hoogn. onneE.he d ns van het
(Nal,l6. de Van Wal€6.hoot lan
der Cra.hl FeRi ng. Deze bronzen
perr ns zalrorden uitgere (t a.n

v,orden

u

n

(NArrl ei NITG TN0, cn g.r.di
geerd door rh.E. Wong, D R. de
Vletter, L. Krook,I 5 T.nneveLd &
A.l Van Loon er za ap deze dag
t.gcn eer anntr€kkeLirke (oft ng te

rinna(al(€s) !an de Es.h€rprje
wordt id d. volg-"nd€ N eu!,sb ei

Nal!riLls. De prlt

gt nog rlct pre.l€s vrsl niarr raL
zckcr ni-"t h.cer dan fl
inraximaa n. 2o, voor
De exa.te prrs

de

N

ro,

zijn

nrdent.nl.

flordt in de voLs.n

lufl5br ef aangekond gd

PR0GRA IIllA (k eine Nirzingen

!oorb.houncn: lees u!v v.Lgeide

E

STAR NGSY[IPO5IL]ful

Voor d. d.r.le a.h1€reenv.Lgende

7a ne 5tar nsLezing

vind-"n n

lreLe dag naar

Devoonstrat grrfiel. Ievens t h j
c.n gcwaarde€rde vraagbaaK voor

KNGJUG, de bronzei Van Water
s.hoot van der Gra.ht penn ng,

eil h j eei groot aantal
publlralies ap ,iln naam h.eft
staan. Ziln boe[, Alg.nrene Pa ean
ioLog e, !r.rd vertaa d in het EnseLs

toekeinen aan prof dr Aa.r Brou

oF ,eLk geb

door ccr !ierlaL Leden van <NGN1G
cn deze voordra.ht s ia inst€m
mirg van de Geioots.hapsraad
door her rlooidbestuur gelrono.

ir€.anlert

pLaats

van een sym.

ros um.0 | jaar heeft het sYmPosi.
Lm de

titel: laiat

e en r.gelmaal:

perodicteit n het arrdse sysreem'

student toonle Aa Broufrer aL
zlln ralent on geoLogie op heLdere
wilze oider de aanda.ht van eel
groot publl€k te breng.n: rrii
s.hreet artkclcn !oor de NJN
{Nede,Landse leusdbond !oor
Natuurstudiel, Vereiiging !aor
Naruurbet.hernlng, het Leid!e jaaF
bo€kje ei het Tljds.hrlft KNAC
Deze pa5sle !oor de verspr€ldira
van geoogis.hc kernis bleek odk
ult zljn bo. ende.oLLeBes en Latef
ALs

Profe5sor Aart Brourver beson zjn
geoLogiestud e in 19r4 te Leidei,

en Tclte dez€ in 1941voorl in Gro
nirgen nls a5ssteni van prol.
Kuen€n. Iildens een onderdulkr
per o.le wer(te hij eeEt in Gror n
gen en Later bij hct 6eoLogis.rr
Bureau irr Hcerlen n Heerlen deed
hilondcrToek dar doof Vai Ulater
sdrool van der Gra.ht li samen
w-"rl ns met de BataaGe PetroLernr
x,laattdrapp i (nu SheLLl .n Dc
sraats[4jnei (nu D5M]was ops€

ut Tlin !eLe birdrasen aan de
wel€ns.hapsbirLage van NRa fan.
jwas lan 19521960 aLgem€en
reda.teur van GeoLogle en /tlln
H

,et om argcnlne.rde eeolas€n ult
de Arb. t5e nsnru te lro!aei.
Vrn 1946 r95J lrat li I .on5e ator
s e en

maaL

(NG[16 Leden krnnen voor een
lan€ prjt, waar n (ofie, Luf.rr el
b!fteLidbegrepen zuLl.n 7iln. de

le

hoogst. onders.hed ns vai het

var her RirIenuse!n] voor
!]!!AGSEsS

Lre

dit laar

r"l neraLog e

in

Le

h.t

aantab sch gebergte thijwas j.ren
I d !an de nternatlonrle .omm srie

deze onders.hcidirg voorBedragen

prof. dr E Der Tex, voomalg

Delftl.

De o.htend i3 !oor dc pre5enrare
lan het boe(: THE Hrsro?Y.F rHE

zaL

aG expert van het Devoon vnn

bou!r.n s.h e€f!o.r I t lildsdiriil
nrcer dan 1.. boekbespreklngen.
Naast een grDot aantaLLe, ngen

6eoLo

v.or natuu(!etens.happeL jlc g.7c

d.f, el

trhappen, vol (sunivcrslteilen en
anraterr geologisdr. verer g ngen
gaf h jtor voor k.rt €en aanLal

daarna hoogLeraar histor s.he geo
Logle, stratlgrane en paLeontolos e
Leld.n onder zin leil rg wer
d.n in d e F€rode 40 geoLogis.he
proef5.hr ften voLloold.

i

.oLLeBereeksen arn de
!niv€15itet van Le den ln het <ad.r
van Hoslr 0nde ijs voor 0!deren.

bo.i.nd€

Pr.r€ssor Brouner l! !ooia
b€keid aLs des(undlgc op h€r
gebied lan de Kvrarl. rseo osie en

meegeoegen T idefs rret symp.s
um zrLLen cen v ifta epre[eG ver

5.hilcrde a5pe.tei vai peiodie(e
lariai e op [.rte en (zeer) Lang.
tlldr.haier vanuit !etrclri L.nde di5

Llkri :nf
e

rL'ri opglr.i.loi

n!

mr lt

nL

geefl

r.h

|,

iar

lisugOi

de

i-qlno

r.,

r

t

r

'llLen

!,

op

tr {Lrei

if

roor Pen

.ipLlies ran de ordc st.Ll.n
Spreke6 rili ir i.d.r gevi vin.ent
1.(e {anrononrie.llr !ere t€lt Lel
dei), P.t.r D kstra ilr,4ALl is( tu

fo [4ar ne ai.] Atnospheri.
Reseatrh, Lltre.ht), lan 5mlt { nstl
tL u{ vo0r Aarniretens.rraPPen,
Vrlre Llni!erslte t Amsre.danl en
Frts H Lgen I nstit!u] voor Aarawe
rc

!.... r..lo ontvangn m.t koffie
t. rz.lo pre5entntc Th-a historv

ro

.lthe

earth 5.i.n.es

1l.l..rl.o.:

Starl

lr

5ur ranre

rg!ymp.s unl

''varal e en regeLmaat: perodi.tcit
n het aardse syrteen"
17.o 1t.4t: u trel(lng Fs.ir.+n t
en !an Wale6.hoot var de Gra.ht

tens.happ.n, !niveriite I Utre.htl.
D. 5tirlneLezing zaL gege!en ttor
ner do.r Frtt FlLgen, die dit laar
.ok een NViolc0A Plonio plaats
op !oor de 4 e!erenrenten

Fet vE15.huLd sde berlrag

(mii iao,
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ilng' n NatuaLis te

of

lzo,l

L€iden op r5

Ziet u hier
een fossiel
of een

energiebron?
\os zr'ri i0 jrar rn rhn is hcl in \erlerlrn.l llge .Den nrcl de tus
si.l. hfandslollrn. Oplsr!. li!xrin\ri.. rirtrijr dereNra.hringen
riLr. \tan egen.rel hel toen.rnend crcfAlc\.rlfuik slaal dat \rr
trrL st(r'rls\.er nrel$ts rlie en grsre den rinden.
Ulcp ondcr hrl dudrptrrfrlah orxler zoehen de mere$erltefs r.n

Hel suc\cn ls om nx.dio

listittrul !oor 'fort:.pastr {n.on.t(ar\.hrp!.ir T\O
(NITC TNO), nLleling aleo en.fgi., aLlcs sal le nialcn hr.ll rx l
rnrfgnr. (ias. olic eri ltolen. nrrar ook 7, ien die Drindo. \ oor d.

Aelilrrlili.eerde.ol eg.\
(D dit inoinerlrijrr er hil de !fdeline

het Neierlands

L

Lladrtcgrno\cr sLaaL rlal Lr o! reaere l..nrie een lienr.nn nDicl.
proie.tcr rindt cn c.r slnru]t.r u(l. n.'lonrg.\ iirg rrssen h.og

\a.alures

h.trd llgAcn. ZoaLs \trlla!isxtr cn aardl{irirgerr. Drnrnarsl garr
hel nrer r leen onr hel uit dc Frold niLcn \rr rn.rgx.. orh h(iL
'lr.rLrgR.\er' van l)ri!orrbeFl.l hmndslon.esidncr is c.n b.L.rfrirl

\rld\ano l.rro.l [\.irrlsli.lirrl)nrrltyan.learfde.
ijlte ipslagplar(s

\

re

b.A.i.nld

ol

o\.f]lr

Lc

!l.eru liij\o.f|{i.ll1.

oolt l)inneD \ederland N.rdt stc\ig g.fcisd. I sxs hrt
mrar ortrlrt NIT(i TNt) ir rr.sclillefrle |lantsen gelrnisresl is
Zo n.rkcn cr bii aico en.fsi{ nx.ns.n variLrir Deln irf Ihnrlem.

\Jur

\l1C 1\0

Erplorarir Cc0lo0g
Berenoir Ccoloog

\rerlien bij NI C l \0 Oeo cncreir ls zo !c!0lrerd rls rl. Arf{l(l
zcll. In ool, n.t ro gfeirze]oos. \ erfer eg de nreeste proje.lcn spclcr
nanclljl op nLlrflatntrnal nn.arL. Oprlrr.hlgerefs nls l,ndelijie
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Deugdetijk geotogisch onderzoek i5 een belangriike biidrage aan de preventie van milieu en natuufiampen
De Councit van de European

rederatior of Geolosists

(EFG)

kwam van 5 tot en met 7 juni
1998 biieen in Keulen. Bij di€
gelegenheid werd, naar aantei
ding van enkele rccente mili€uen natuurampen, de volgende
verklaring uitgegeven.

vaortg.komen aflalwater. De EFG
i3 !an nrening dat hler sprake s
van een un e< in. denl. over het
algemeei garandcert de toepas
sing van modcrne m jnboutlmetho
den en aliaLwaterb€heer dat rsl
.o s op cala5trcfes llorden gemin

Mitieuramp bii Huetva in spanie

nrallseerd, zeker wanne€r voldoen
dc kenn s van de ter pLaarse geL
den,le geologis.hc tactorei aan$€

is uitzonderliik

z

De EIG aoun.lL s ceschokt door

deskundighe d is nodig on de
door de maat5.happii gewensl€
min€raLer te wiinen op cen nranier
dle in harmon e rs met lerant

de

re.eitc ramp n de provln.ie

HueLva, waarbil een beLangrik
natuurgeb ed werd verontrelnied

door

!it

s

s. ProtessloneLe geoLogische

milnbouwacu!itelten

Wie g€roeg heeft van hct jachtiee
leven van aledag en allcen zichzeu
nog maai $il leren kcmren wordt

kluizclaar, In orogccn eezegend€
landcn wonen kluizcDdars in een
grot, oet een kaarsje en een fbliant
op een wrak tafcltje, zoals J€an-Baptiste Grenouile die zeven jaar ran
hagedisscn cn gtas leefdc op de top
van de Cantal. l{aar aansczien in
Nederlard niet alle€n dc berger
maar ook de glotten onder de grond
zittcn, en de Mosasaurus te adelliik
is om op te eten! moeten Hollandse

kiuizenaars zi.h behelpen met ccn
hutje op de hci. Van plagsen, van

wtakhout ofvan oude lappcn Nederland moet s€1een ers iachtis land
zijn, want clke zomet staan de heideveld€r vol met hutjes van aan elkaar
genaaidc stukken klcudg ientzeil, op
hur llaats gehoudcl door krommc
fietsspaken er ander schroot. DuizcDden kluizenaa$ braden daar in
volstrekte afzondering hun frikandellen in hun clcctrotische braadsleden
en lezen daar hun detectivefolianten
bij het suizcn van de gaslamp Hermetis.h afgesloten var dc eereld
door dc oordopjes van hun walkmar,
wrocten zij daar in hun diepste zcll.
Mdar het mecst populair nr
Ncderland is hct collectief kluizenaarschap ir wcrktiid. Mercedcssen
vol goedgevulde heren en ccl enkele
bema.telpakte dane stromen leeg

Mijnbouw en milieu kunnen samen
Door toepats ng vnn moderne
methoden !oor mijnbouw en hern
fl.ht ng van uitgcm inde gebled€n
wordt thans de r€catieve nvLo.d
vai milnbouw op het mlLieu gcrn
nlmaLiscerd. E.hter, de ertcn s van
mijnbouw u t vroeger tilden kan
nog steeds oigewensl srale
n! oe,l hebben op het nr Lieu. Dat
kan order andere doar r s .o's van

De EFG rekent hel opsporen en
waar nogeLir( ieutraLis.ren van

irstortng van groe
ves en ona€rsrondse gangen, aan

geLijke. Vecl rnmpen zoals aard!er

bod-amdnLlng,

nljnbouw sereLateerde aardbe!ln
gen en veronlrelniging van sronr
watEr in oude ondcraardte m Jien.

bij luxe hutjes op de hei om zich coF
lectiefafte zonderen van he{ dageliiks tantoofrumoer. Het management team gaat nr rctmite, zo hect
het, od zich op dc toekomst t€ bczinren. "Wie zijn wii, wat willen wiji'
zijn daar de prangende vragcr. Daar
heb ie specialc vijfsterrenhutics voor,
zoals omgcbouwde nonncnldoosters,

!erlopen strandhotels, afgedankte
asielzockerscentra en overjarige
Blectneusjes Yakartickolonies. Dc
ortbcdngen zijn hier van een srbticler soort. Nikkel! chroom en slas bij

de receptie gcvcD een sfeer val ogenschijnlijke lue, haar de picptJeine

badkamertjcs zijn gestoiTccrd met
plakplastic rnet grani€trDotief, net
zo'n kwclling voor e€n gcoloog als
een kunstbloem voor ceD honingbii.
En wcc desene die hct schrale badz€cpjc onder de douche uit zijn haDdcr laat glippen. Bukken kan nict
zonder met jc hoofd een dodeli;ke
stoot aan dc hcetwaterkraan te
gevenj zo Lrap is her Je moet heel
voorzichtig der rechte rug door ie
knie€n zat&en en blindelings linLs €n
rechts om je heen naar het zeepje
tastcr. Grote kans dat je het niet
vindt. De zoektocht naar het zecpic is
synbolisch voor de zoektocht naar de
De ei genliike kluizenaarsactiviteiren vindcl plaats in ovcNerhitte
rergaderzaalties met te lage plafonds
er met quasi-Oud-Nederlandse fan-

krymg lals l Dieuwsbrief iuLi 98 r2

nerseLjke rslco\ tot ian van haar
hoof,laandachtspunt€n.

Geologisch ondezoek is oflmi5_
baar bij rampenbestrijdins
De Fcderatie wlLhet lnzi.ht !an het
p!bLi€k st nuLeren ln geol.s !.he
omstaidlgheden cn de beteken s

e.hu!lnger en bezwllken !an dil
voorkomen. Fet is w€l n.dig
om de lokale g€oLogl5.he onstan
zeLfs

tasienamcl zoals Hutthcrhcyde, In
Den Oudcr Cofycannc of ]\{a4cke
van NicuDraeghen's Gcheyme Naeyvertcck. De foliantcD ziin venangen
door luxe mapp€l wdarvan de inhoud
hct steevast moct afleggen tegen dc
srafische vonngeving. E

telwerktuisen als o!erheadproiectoren (een soort suillotine mct auto-

matischc hoofdwegterper)' een
apparaat dat ik het liclit papieros.aalnoem, naar hct Spaanse
papcl6srafo (een flip-over is een klcdingstuk van de tispeltuut) er ecD
batterij ve.slavcnde gerotmiddelen
De grootste kweltine is dc ve4lichting te Eoetcn luisteren naar verhalen als "Dc rol lan de hoogleraar in
een v€randerende wcrc
*ord ik een succesvol integaaal
managcr", voorg€lczen uit de luxe
map door menscn die het zeulooit
zijn geeeest, cn seiillustaeerd met
cindeloze schcma's met bollctjes,
driehoekjcs cn vierkantjes die oet
elkaar vcrbonden ziir door een soud
van piilcr. Hoe ik daar ooit .ussen
veazeild ben geraakt is ndi een raadsel. tin dat ik het hct onderhand€lingsspel heb overteefd is helemaal

Dat spel gaat zo. Dr ziil dric boeven, Popof, r'otor en B€bcri Samen
wilten zij ccn schat gaan halet lan
66n miliocn gulden op het Haaief,eiland. Popofheeft eer grote boot,
Totor heeft een wrakk€ boot waar

dier.d.n voLdo.nd. t. (.nien
.nrdir aLreer dnr .1. ir n. ma.tr.
geLen (unien r!r.er geK.zen on
ranpei re r.d.(omen. !p vee
pLaal!.n ln Europi r ln er oivol
.lo.nd. ranna.h( en iidCeLen Noor

.er d.rs. ijk. pr.!.ntlcv.

aanpa(.
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hui

.ie seo ogisrh !n.lerz.e[ !e p .ht
b: rLe reLelanie bouflrelkef

ee!!,5e ari rigcsyn.nrcn oioof
leeLkundis argeb oter wirci icrr
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indlr.rirri.hi

0e gevoLgen !an d
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de Lclft van dc schat inkan en

Bebert

heeft

cts. Er nnrctcn min-

met heo nee

eraat

srens 1*ee DleDSen Dlec om dc schat
te kunnen halen. De zes declDcmers

van het rollenspel tuoeten t{ec bocventrio's vomen! en elk trio noet
nct clkaar onderhandelen! zegr de

hii

Itij

gtrlden.
hcbbcn zc niet

r_00.000

gcdiplom.crde kletrterleidster die het
sDel stuurt. Ih bcn l otor, en fler de

aldere aspiralt- lbtor rDoct ik..rst
in tieD rnnrutcl ccD ondcrhandclirgsstratesie sildenkcn alvorens mct mijn
cotlega's boeren oh de tafel te saan
zitte.. {{Popof) zou dar een Rus
zijn?". vraag ik nij af, naar dan zou
hct mct €en ! zijn in het Nederlands
cn Eng.ls. in het l)uits met een w en
i[ hct !rans mct fi-, Ik w.€t geen taal
warrnr de trrnsc.iptic mct ccn enk€le
feindigt, Popov, val ttpc is w.l ccn
gewone Russischc achtc
dan ne. de kletutoor op dc t{ccdc
I€ttergreep, en niel op de ecrste zoals
de Ilrabafltse kleuterleidsler hel

uit-

sprcckt, I{isschie. is het toch NederlaDds. jc hcbt uit.ind€lijk ook natuen
als Gcldol, Hnlshofcn Ro€thof. Totor
lijkt ook Russisch zondcr h.t heletuaal te zijn..lc hcbt ircl Roland
Topor, bijl, Dnar ook daD lcgt zc dc
klerntoon verkeerd. Bebcfi is Danruliik Frans, een k*ladaardisc vertraDt
van bet liele olifantje Babar.

() ja, de I'oot. Yiifminuren v.n de
voorbcrcidinc zijn al om. Hoe was het
ook wccrj mct dc qolf, de kool en de
seit-i Zo\ soort vcrhaal lijkt het re
zijr. Ik Dnlcr nct mijn *.fakke boot

Popof(!_a). "H6,

t$ee keer ov€rvarrn om dic miljocn
gulden over te krijaeD. rlaar hoc
moet ik dal doen-r Ik kan nijr compagnon nier aan de overkart a(htcrlaten n,et een haUndljoen! wart dan

loopt hi; efnee $es en ik lan niel in
nijn.cntjc tcfugvafen. Ik kan ook
Diet rnet d.ic man overvaren \rant dat

Loudt dc boot nict, Ik durfhet g.ld
ook lict onbcheerd.chtcr tc latcn.

Miin sehcuseD zockt Danr oudc sccna.io's wadrh ik als ccn slinxnc
salooiekool in ndjn eeDtje op zcc roci
een zak seld in nijD boot.
'net
Ik kom €r niet uit.
Dan saat de bel: ondethandelenl,
zcgt dc juftrouw, \taar ik heb geen
strategie! gccn tnctick, alleen eei verward hoolil vol lanick.n Rtrssische
kool. Popol(vl) bicdt Babcrt :100.000

hngms I alw I deuwsbricf juLi 96 li

passcn): zegt l,opof, en hij Seefl
tsab.rt ccn gem€ne k.ipoog. rrOndat

jc zo)r aardig. !ent bent mas te vijf

procclt hebbcn,ir tt\"c. ne€r!roep ik
"ik ben ook deel van hct t.am, ik iril
ndjn rechtnatig aandeel . !!(i..n vijf
procent_. Dan niea' zest Popol'.
Onderhandelinsen atselopcD. \ul
guldei voor mij. Roltenspel roorbij.
,uijn con€ga's kijken nij meewadg

aan,.tc haaien. l)e kleuterleidsrer

,\chtcral, ja achtcrafhad ik..,
maar as is vcrbr.ndc tnrl, Ik celoof
dat ik tuii mdar tcrustrck tu ccn hrtjc

stijlj in
lan niet-vcrbrandc

op de hei. Als kluizeDaar oude
een ploggenhur

KNGMG :a:5:
European Federation of Geologists
EFG

- groei zet door

s de

/ luni 1993 h e d de
Eur.p€an r-€derat oi .a GeoLog ns
n (euLei rijn i.uf jrie aoun.iL
0p t,6 en

f"leeting Aan deze bijc.nkomst

!an het aLgemccr bcstuuf rnmen
!crt.gcnwoofdiq-"15 dee van d€
(bcroeps)verenieinsen van geoLo
een u r easdand DuicLaid en rer
der u t BeLsid, Lreiemar(eo, Fn
Laful, Fra0kril(, Groot Briti.n rlc.
Hongar je, lenand, ta d, 0osterrirI
(trad tijd.ns dc vergider ns t.e),
PoL.n, Po ueaL. Ro€m€n d, 5lowa
klre, 5panje, Zvred€n, zriicenand
en de ve.erigle Sra{ei van Ameri
ka (tral ook tirdens de !ergaderng
roeJ. GretenLand llet dez. kc.r
!eEte ( gaan. 0nd.rg.t.kcnde
mochl n.t kN6&14 en daarnree de

Ncd.rardse g€.L.gen !e rgei
Noo dlsen. nm dleh vertegen

Aner.ri lnstil!t.

ot Pr.
less onaL 6.0 og sG APG Bne ove
r gcis Fen rlzlg r3 van eiaturen
en eslenrentrn v.DraL Lrere maak
re het mogeLilk dat verenlgngen
.l e iiel ionreeLvoldoen aai dc
om te (uinen toctrc.ler tot
de EFC maar w.Lccn !ergeLilkbare
!orn vai bcLingenbeharr B ns !.or
g.oLogen kennen, z.h kuriei aao
sLuiter aL! 'asro. ated nrenrbea
met beperkte stemre.hteo Daa!
mee !,o(lt voor leden !ai d.7.

.rtera

beroeps!ereniging.n d. nroseLilk
heid geopcnd om de lteLvan
Erropcan 6eoLoest aan te vrasen.
A.n ne toeIennins van deze l]teL
door de Ef_G saat wel rle nornaLe
toet5i0g voorai BeLangrill eLem.nt
s drL een a5so.iatie zoals n! mel
.e AIPG l5 gercalls.erd aLlid.nd€r

voofdaafi. g.s.lriedt vnr re. prc
.itcit Door deze voorwaarde kui

n.r

nu European GeoLagstt re.ht
srreets b I de A FG eei aaivnag
nd enen voor elkenn ng aLs Profcs.
s onaLGe.Logl5t. Daafbij lreeft het

{elt.at.ai

b.trokk.ne ale€ns

na

roetslng dc l teL !an E!roPean
G.ologst s roesekend raarde bii
de ba Lotage n Ame [a. Voor
Europese seoLDgen die gnag ii
Ameri[a ri Lei rerten s d t e.n
literessante en reLatict c.n!oud ge
ieg iaar.le in f.itc noodzaIeLiiIe
,"l](enn ng aL5 Profe5si.naL Geol.
gisi ir dc V5. NoA een goede rcd-on
om s,e (ee6tl ELropeai ceoLogn

lrlet de loetred ng de ]aatstc lar.n

et uil de

EFG. Tijdens dc aoun.i [4€el]ng
wero lersL.g g-adaar van .onracten
nret Noofregen, Ruslana, de EaLtl
s.re ttatei ei ls and. Fet G dui
deLilI dat veeL Landen en hun
nalionaLe verenlglngcn .luide il
het nut zien !an ccn E!ropes-"
b!ndeLing vri kra.hr€n IeBe ik

hccft ner lr al€ Landen

1e

makei

teBenover LFG [4en g geoLoog
*achl n.g even met het aarvragcl
lan.e EurGeoLrt.L ondit.le EFG
op !tr momcnr nog maar z. l
bepcrkt profieL heeli. Daardoof (ai

d.

srreei

EF6 orvol,loende

m dde en

krlsei on

en

lrer(en

re

aan

dat profeL teei laarbegrot ng van
sLedrt5 een ton i! natuunilk lc gek
!oor een iederatic als EFCI D!s

nraar.!en er is de. r[eL rand.
Tijdens de aaun. L leet ng we(
ursebre d nageaachl o!er.e vraag
hoe vre de poleitiaLe (a.ht !an
LFG (/o ooo geoLog€i !.rt.g.n.

ioordigei is n.t niksl

o.stb ok,

[!]nel

.rob Lis.r.n De bepe k nsen z ii
duide ik EFG heeft nauwrlrks
m d,leLer am de

r.Llan

beLangen

b€hartiser aaatuerkeLij( ii ie vul
len met smaa(na(ende a.ti.s.
B rra alLes frat gebeurl, wordi
gedaan door !rijwlLLigers uit de d

slat.n, .l c. raa5|run rJe|k ei
vnak ook naast €en flndie n hun
rar onale vereniging, tlld vrij
ma[en voor EFG D]e iljd l! b.pcrkt
ed noet .lan oo( ge3toDt \!orden
n dlenst€n d e onmlndel il ter
goeCe koFcn aan de led€n lan de

bli dc EFC aang€sLoten nat oia e
!erenislrs€n in he{ aLgemeen en
de EurGeaLt teklragetr ln het bij
zander
d

er nr€.r EF6goede (flaLitelt

ALLeen aLs

eistei !ai

(omen, zaLdc g.nrlddeLde Euro
pee5 geoLoog bereid z if ir de Er_G
tc ivcsteren. z j/hir h€eft er dan

uerkerlk rat ann Vaiuldtrlt
Bansspunt : ji .le !oLgende oit
N kkeLiigei b nien EFG !an

!

'

b

nneikort worden uitgebreid tot

eei beLangrij(e broi !an nforma
t e voor Europesc gcoLog.n ir lrer
aLgemccn en EurG€.1 tit€ nragere
ln het bijzonder. Deze Laatstei r!L
en d eper n de EFG.latabase (un
nen kjkeo dr. gedone .oLega's'.
0pn eLw een eLement waardoor d.
neetuaarde van dc tilc groeit De
utbouw !an dc vr'.b5ite ls overi
gens..n prole.f dar doar d€ EfG
!r.rker.ep Ge.Lnternet !vordt u l
geloerd. 0dk Nerle and ,a v a
.nd€rgetekeide eeo b jdrage Lc!.
ren. FeLpe6 aLt jd weLkom.
. Een derde beLangrile oxwiIk€
Ling is hct oppakken !ar Contn

uiig Protes5iona Dele opmeil
iaPDl De

EFG heeft een

blauidruk

sele!erd raarnee .le nationaLe
beroep!!ere. g ngen voor hun
Leden een .u15!sprogra nnra (un

d. Lartlle ortrikkeLlnB€n in fei
vakeebled Lan meemak!. E gei
Lirk is CPD eli
on te garrn
deren dat riei aLs protessionaL. cn
zeker aG EuGeoL, bli b ift. ve,
geet n et dat dc EurCeoLrire een
soort kuaLl'eitsIeur ]s, !at p€r o
d ek g€toetsl wordt, ook DP het
F!n,'van d€ CPD vai .le tleldfa
ser.0ok het (NGN4G hootdbestuur
heeft nn ddeLs een eeEt. dce
besproken om CPD n Ne.lenand

nln

Ten s

oite r€eft

EFG de eerste

siippen sezel ap de weg on z.n
meer te profLeren naar de maat
!.happilen met nanre de bestuur'
ileE daarbinnen. 0at l5 .cider op
Europees nleau g.b.u.t doo. m d
deLvan posltition papert over aL

Fet ljd!.hrlft lan de EFG'Eur.
pean C.olog st groe 1 angzaan

iaar e.n p.5ltie vrn pLatf.nn !oor
!ltrist€ nB van nformatle over

<ontrltcn met d-" ELI 0ok laar
gcklr:.le b€s.hlIbare kra.hlei ei

Frof€ts DieLe beLangenbehatlglng
voor Europe5e geoLog.n. Dat de n
het tijds.hr ft opg.noncr arr k€len
d e deze lnrornrati. ult!visse ns Lar
dcrcn n et atird !an hoge IwaLite]t
7 in rniar veeLeer 5.rretsen van
rar.ra€ omstaidlgheden ln de

rondsen zjrn ze!r bepelkt, d!s
m.€ten fle het hebben van bijdra
gei lan natlonaLe cncr ALs er
(NGMG Leden zin d e hijzordere
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rlaar nlet5 aan af.
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deL!an het Leggen .n ofn.rhou
den !an kontakt.n m.t hur nntio
naL. E! !erleeenvroordigert. B l
ecn e€rdere coun.il ,ueetins heeil
N€d€rLand toegezegd aai de aGELl
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Een andere vorm
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ner aoequaai rcager.n op

van proficrel

ho. gebeuneni5sen De
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EFG aoun

.L7ag n de vers.h

Llenle nr Lie!
en natuutranrpen van d t voorlaar
n ta d en sla le aanLed ng on
een peEber.ht te doen rltgaan
waarln de roLvai gcoLogen ,ordt

toeg.Li.ht. Dt p..5ber.hr ls.oI
opgenomEn in d€z€ N eu,sbref
ALemaa a.ties d e EFG en de Eur
GeoltiteL heer gefli.hl ruLLen
seven en dus aantrek<eLij(er

ma(en !oor geoLogen, ook !t
Nenenand. Nu koml hct er op aal
dic (Nedernrdsel s€oLosen ook
daadw€rk€ jk de Er-C biiiei te
krirBen er te hou.len. EigenLij( is
dat eract dereLide uitdaging aLs
waar w jaLs nationae v.rcniglngel
nee t€ nrnken h.bbcn. De opLos
5lngsrnhtlng s .ven m.e Lirk aLt
5lnrpcl: .en goed aanbon !oor een

er een !oL

dUdeLir[e d.€groep

d.ende Lage drenpeL Voor at ae
arenpel tot.e EurGeoL tit.L b.treft
heelr NederLrnd t jrlens .le M€ei nB
voorgcn.Ld te orderzoeken of net
moge il 5 on en Be v.rm vai Eur
Geo erkennins.pen le ereLlei
voor run Dr geoL.gei Dat ziln
imne6 de geologen d e, naan.le
aan het begn van lr!r.a.riare.
run
bere d , jr ic invcsterer

lr

to.kom5t,

o.I

doof m dleLvai ld

naar5.hapPen en

er(eii

ngen

zoaLs de EurGeoL titeL. Voor lunio

r€n ir dal nu nog moeiLiik !anNcgc
rle etoain95jar€n di. no.lig ziln
on.le E!rG.oLllteLl€ kunn€n ver
djg.n. To.h kenren de erken
nirgssVstemen !an !e6.h lLen.e
nati.naLe vereniglngen, vraaronner
de A PG, ook mogeLjklreden loor
erIein ng van j!n]or profcss ona <
Nedenand h.cft op 7i.rr genonen
een voorsic voor r€er erKenn ng
moeeLijkreden b nnen EF6 !L te

i

'

dan n et he keLe seo ost.he
ond€M€rpen. B nien de EFG tun.
tianeert de Connritree of GeoLogsc.rthe Europeai Urloi
(aGELll, dle zl.lr mct n.nre ri.rrt .p
het Leggen . r onderroud€n lan

Ldstaten
!eLen uit het !oonnallgc

Lang n

wa.ht d. pot.ntlll. E!rG€oLnog

Noord st de EFG cir.a /o.ooo geo
Logen ! L Europa en Ameril(a
Aan de toetre.llng vrn h.t Amci .
kaan5e

gfae nog

pcan 6eoloest uaLde €e15te voLLe
d e€ 0.e.tory bevartei va. aLLe
Europ€rn Geoiag sts.ook de Inog
maar)
Nede andse EuGeoltilci
dnge15 zljn daarin opg.nomen
De EF6.vrcbs rc (adres, efu.err.fi)
is een arder ortl! k€nd veh kel
voo nformat €u t0lseeLng Nu iog
maar zeer basaaL!an oPzet, zaLh€t

ioegang rr.bben loi euro FarLenen
iar dF or ambl€naren dan h.ort
ordereetekende dat graag. !erder
k!nnen o.I nationaLe !rren gingei
d€ aGELI oi.le6teunen, .loor m ri
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ras het
naar door het grotc ainla. nreest
AL

al ,€ef eithous a51e land€nv€rte
genvroor.lieers EFG groe 1 en heeil
nog eer €norm sr.eipotenrleeL n
ui.lr, zorelqua grootte aLs qua
m!seLjkheden Groei gart c.hter
iiet vanzeLf. Fei mo.t gevoed uor
den door st.un van d€ Leden.
Steun d. .ieenlllk lnve5teren n de
.igcn p ofessi.neLe toekonst s
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Hoe diep wilt u gaan?
Hd Ncdcrlands Instiluul \oor'Ibegepasle Ceolletensdrappl]rr TNO tclt 7 afdclingen. [6n dnar!a! is (lrordnarer, dic
toegcpasr ofdcrzock doet 6n ad\lseert i!zaLe grordrrater
nrcehrdrcn, liafcring. sJslemen en behee,.
llit.lles gc chr op hct dLrurzaam beheertgebruiI yan het
gmndlrat.r. iraarbjj dc uiigangspunten !nr trater . ratunr
eI milidrbchcer |crlraal staan. IIet weflleneiri ligt \oof
een bcl.ngfijk dccl iD \cdcrland. mel een groeien{l aantal
pfoje.len in hd bnitcrland. Dc Scctie GfondsaLerslste
merr rerficht ondn zock birncrl ccn bfeed tr)drologis(h
spe(1r'r"'. Zo wordt lccl aardacht bcsteed aan
grond\raterklralitcitsaspcdcn (mcct11ctlen. trarlsportrno
dellel e" i"ti)rn'ati.bchccrsvstcnlcn) en aan ecc,hrdroli)
gie. bij!r!)rl)eeld ten b(ihocrc !an naluurherstel in de stliid
leC--n de re fr)ginC- lcrdcr irordt ordcrzock gedaarl nnar
de rol rax grornhrater nr st(al.lijk gcbicd, bij infi astr'rLct u
rele \rerlten en l)inrel ile rui'nlclijkc ordc ng.
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Senior Hldroloog
llcn bocicndc lirnctiL. mel een !eelzijctig takerpakket. Zo
bcrn n rcra n tu oordclijl, loor het leiden e! uilroererr v.n
o"dclzocks- cn ad1lcsplojr.clr.n op het gebie(l !an sfr)nd

\r|rcr (kranlilatiL.f cn LnalltLltiel). llierbij ri(tt u zich
nl'd kkclijk oI hcl opbou\rer en orderlror(lerr rar een
n.hrcrk in nir laligcbled. Ilier!oor'heell u geregel{l (1r]
trd md klanlcn cn lrospccts. U!r onderzoeksresulLrlen
r.plxrrnlrl n sch ltctijli. \'cr'd.r benul u (le Lans on u$
serk te l)rrlrli.c'cn nr zo{cl Ncdcrlandse als builerlardse
takblad.n. (lok op dczc tn||lcr lL.\er'l u $anr(le\olle hij
rlMgen a.n dc onll\ikkcljng lan ui \atlgelrie(t. Proliel:

a.ade'r'is.hc snidic Hrdrologlc of IIr-dfogeologie. L nraakt
deel ril lan ccn hccht nctitcrli. bent !ertr!uN(l rnet
pfoje.halig Ncrkcn cn hcclt gcrcspecteefde I)ul)fi.alies
op
naam staan. Ook hcctl u ci.1arlng met zosel lwali
'rt als k$.ntitaticf
grondri]tL.rtchccr. Kenrlis fa!
tatiel
h\dfr).1'emie, l)o.lcrnknldc cn ccohldr.,logir' \r ordl op p js
Sesteld. KenNoordcn, ii iIricl crcalicf. connnurlicntiel.
\
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tuuL aak: h.n.lfihs(4th. tn..nt. \l(.r irllantlatie a\:r \ITC
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COMMISSIE BEROEPSBELANGEN

AGENDA

HelpDe5k van de Commissie BeroepsbelanAen
.r, tus:.1!rt d tan de btobiliteitsactiriteiten

Eerste Aardwetenschappeliike Loopbaahdag

Na de nodige afsFraken le hebben
gemaakt met Randstad R&D setoi
.€5 ls in dei 1993 de eeEt€ mai
Lns met ro FrofeL€n van werkzoe.
keE rlt de (NGllG lleLpDesk data
base uitgegaan naar 2o Randstad
adr€ssen en 2l KNGMG r€sponden
ten. De eerste resuLtaten worden
nu z.htbaar. T jd voor een tussen

Loze coLl,"ga's zo snel mogeLiik

0p vrljdag 2 oktober aanstaand€

(we€rl aan een baan te helpen.

organ seeft Geovusie, de studie.
!efeniglng voor studenten aardwe
tens.happen aan de Vrije Un verei
teit Amsterdam, in sadenweft ng
mel het (NGl,lG, een Aardweten
r.happeLijke toopbaandag.
Deze dag is bedoeld voor aLle
ouderejaars studenten en promo
vendi geoLogie, lisis.he g€osraf e,
hydroLogie, miinbouwkunde,

xrij.las

voor !w aanmeld ngen bii de lleLp.
Desk, als respondent en/oi als

oivoor het doorgeven van va.atu
retlps kunt u tere.ht bir:
HelpDesk Commirsl€ Beroepsbe

Tijdens en na de ee6t€ acue is
opnleuw g€bLe<en lroe beLangriik
het is dat de database up ro dat€

s Fet bLcek Lang niet aLt ld moge
Lijl om de nses.hrevene te berei
ken or betr.kkene bLeek nlet (neer
onm ddell jk) beschikbaarvoor een
aanbiedlng. R€den voor de Com
missle on de database eens zors
vuLdlg op tc schonen. Dat ie nm d
deLs gebeurd door middel van een
malLing mel'retourFLicht naar aLle
inge5.hrev€den, een a.tie die n
het vervolg eens per drie maannen
zaLwofden heftaaLd. Verner bLeek
bii nadere analyie dat bijna de
heLft van de ingeschreven seen
KNGMGIId is. Dar ls moseLjk
omdat aan ns.hrjvng tot nr toe
s€en vootuaarden ziin v€rbonden.
De Commisse beraadt zi.h €r op

m Lieukunde

ieLefoon: o15 . 2 69
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aLs d e

negatieiuou ziln. Daardoor

beeLd kunnen

krjgcn. wat de

et..

lit

geheeL Neder

iand, kortom eenieder die ln de
toekonst een baan n de aardwe.
tens.happen wiLhebben. Zo lun.

(bll

Voor aLLe ander€ !ragen,
opnerkingen en suggesties op rret
gebied van beroepsbeLangen:
5€.retariaat Commlssie B€roepe

nen zijzi.h een beeld vormen van
de arbeidsmogeLijkheden in het
bedrlirsLeven en bii de Gedi)
overheid. 0oI s deze dag bedoeLd
am de ronta.ten tussen de stuien.
ten ei het bedrijlsLeven te bevo!

Deze twec doelstel nsen wardEd
nagestreefd doo. m ddel van het

telefoon,

o15

houden van lezingen en wolks
lroFs. De Lez ngen moeten eetr
algemeen beeld gelen van
beroepsmoseLijkheden e, vooruit
zi.hten blnnen de vers.hil€nde

2 5/ 25 28

dag zullen er in de .entGLe hal
bemensde en onbemenede stands
staan waar bedrljven inlormatie
aan stldenten kunnen aanbi€dcn.
D€ dag zaL worden afgesloten met
e€n forumdiscussie over toekomst
van de {weikseLesenheid b nnei del

Voor aanmeLdlns koweLvan bedrij
ven en van studenten), vragen of
sugg€sties kunt u .ontact opnemen
met de Aardwetens.happel ik€
loopbaandas commissie van

Telefoon: o2o 4447411

email:

bedrijr@geo.vr.nl

Aardwetens.happel ike
Loopbaandag Conmissle

Wijhopen u oF deze das te mosen
organ s€rcnde comn ss e,

se.torer in hel aardweteisclrappe
Liike

Wat de respons op de eersl€ mai
ling betreft, die is bepaaLd b€moe
dlgend te noem€n. Randstad had
blnnen 2 we[en rerhtstreeks l ver
za€k om neer ni!rmau€ ov€r een
Frofiel. Vanuit h€t (NGA4G respon.
denternetwerk reageerden 8 van
de 2l respondenten (3t1t.lam
mef dat nlet ale resPondenten
hebben gereaseerd, hoewel aan
aLLen een rea.tie tras gevraagd ook

2 ohtobct 1998

vnks€bied. De ondeNerpen

van workshoFs , jn onder andere
soLliciteren en het gev€n van
presentau€s. Gedurende de heLe

Persbericht: rrrc'rro

"n

0p dinsdag lo juni 1998 hebben
hel N€d€rlands Instiluut voor
Toegepaste 6eowetedschappen
TNo (NrTG TN0) en Grondboor
bedrijr Faitj€ma b.v. een samenweft ngeo!ereenkomst gesloten

ten aanzien van de ultvoering

lnhoud van de rcspons berreft,
door4 respond€nten s interesse
ultgesproken lin wat voor vorn
dan ook) voor 4 van de 10 proieLen. Daar wordt nu door de Com
miesle in samenwerking met Rand
sGo e€n verorg aan gegeven.
Waarwe ook erg bllr mee z rn:
spontaan hebben zich twee nlerwe

van ner ooorprogramma voor ae
geologische kanering van Neder

van de ee6te nalLing hebben we
heeL wat geLeerd. Daardoor zaL de
tweede maillng beter en gerichler
kunnen wordcn uitgestuurd, wat
de kans op su..es versroot. Met
aLs moito van leden voor leden'
b iiven we e€n beroep doen op
aLLe KNGTVG Leden om onze werke.

een systemat sche kartering van
de Nedertandse ondergrond ult.
Doel is het in kaan brengen van
de ontstaanswijze, de geologi
sche laasopbolw en de \,ritche
€n cheni5che eigens.happen
van de ondersrond. Aan de

is in septemb€r 199/
ontstaan uit een fusie van de
NITG TNo

Rilks Geologische Dienst en

IN0

6fondwater en 6eo.Energl€.
H-"t instituut voert in opdarht
van de Nederlandse ovedeid

Grondboorbedrijf Fa tjema b.v. eran 5amenderlen
basis van deze karterlng siaat
een lntensiei boorprogramma
van de matig diepe ondergrond.
De ultvoering van dit boorpro
gramma werd tot voor kort zeLi!
srandis door NITG IN0 uitge
voerd. De uitvoerlng van dez€
werkzaamheden past e.hter niet
binn€n d€ missie van NITG'IN0.
Bovendien werd lret voor N TG
TN0 steeds moelLijker on de
nieuwste ontwiIkel ngen ten
aanzien van boortechnlsche systenen en technieken te blljven
voLgen. Daaron is besloten de

uitvoerlng van het matig diepe
rioorprogramma over re dragen
aan 6rcodboobed jr fa tlena
b.v. uit Dedemsvaar| Het boor
personeel en boormaterieeL van
NITG IN0 gaat over naar Grond

boorbedrijf fa tjema b.v.

6rondboorbed jf Haitjema b.v.
is een boorbedrijf m€t jarenlan.
ge eruarlng bii de uitvoering van
hoogwaardige grondboring€n.
Hi€rdoor is lret bedrijf in staat te
voLdoen aan de hos€ kw3Lteits
normen die N TG TNo bij d€ ult
voering van haar geoLogisch
Beide samenwerkingspartneis
v€tuachten dat hel samenbren
gen van de !nieke en spe.iallsti
sche expenrse en etoarng €ner
zijd5 Leidt 1ot een v€rbet€rd
nzcht in de Nedenandse ondeF
grond en and€Pijds resuLteert in
innovaties in data.acquisiue.
methodes en.technieken.
Corporate Conm!nical e TNO

