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Meerjaren plan NWO (zooz-zoo6):

meer onderzoel( op de raakvlakken van disciplines
'waLei !ls !prne lhcoa's.

"(jlobll .hhge

is een

onder

\rerp dai enorm in de bellng
srclljng siaai. Er wordr leel
otrdczock naar gedaan, ook

rDtcrn.oon.al, bjnncD dc eard
en le!enswctcrschaFpcr. Dc
cotuni\sie noernr her nict als

atlri

rhemr. nra. Fldrtst hcr
'bolen die ihem!\, nel de

nadruk olr de raakllakken neL
dic ftcna's. V'aier speeh een
grcic rol binncn dc drie geko
zcn thcru's. hct siipch cr als
hcr Flre russcndoor. Hct ricrde rhena $ater qudr nog gcibrmuleetul.p basls r.!n dclen
lan de andere drema's.'

Hoogwaardig en vernieuwend
onderzoek
Dc conmissic stcli zcs cricria
Dc il.l€idsadllescommlssie
AardwcrcnsL_happen lBAtl A),
dc o(lv'cscomtnissic ran her
scbjcdsbesruur Aard cn Lc
\.ens$,etcrschapFcn (ALV')

lan

Nedeilndsc Organi!oor \Yerens.harFellJL
Onderzoek (N$'O) ho.pt in
de

saiie

maarr ccn aoqes re presenre
rcD roor hci ALV beleids
pl.D. Dc connnissic hc.fi ge
probccd oDr brnncn d.
discussie orcf hcr mccta.crrixn een dnecre lcrbindiDg ic
hebben mer alle inslituten en
onderzoeksinstelllngen. .n z()
dncci cen belefissiuk ie heb
bcn dat b.ccd onderschrelen

lrodr. Dc tsAC A heeli drie
them!'s scsclcciccrd waaNan
re leqlcht dli lici Ncdcr
hnds aardwetcnschaFpclijk
onderzoek een nrem!tion!a1
!ooraansraa.de .ol kan spe
lcn (ofal speeli), en kan zo.
gcn roor njcurvc doorbraken.

de hddige fin!n.iele situ!tie
van de NV'O. en de AL\! in

hcr bljz{rrder, r lere !!n roos
l<lcug. "Dc vonee nnnisier
v.n OLI&\V hcclt ccn lcrdub
bcling lan hct budgct rln dc
NVO bel.ofd", \'cfelt dc hccr

I. \ta.ks, direcleu.

un AI-v.

"Vooruirlotend .p dle belofte
N\tO veFneld ttoje.Len
gaan honoreren, speciael bij de
ALX;, dc rncdsche !ei€r
schappcn cn dc tcclinschc
is de

$,cterschaFFcn. ODdcr dc
huidige nrnrister blijkr echrcr
dat de NrX'O niet helr geld
kiiigt, nalr iuist seko.r so.dr
lrer 2'li, als algemene oler

hcjdsbezuiniging Om li !n
citlc Ninnc rc hcbben om
her rnccrJ.fcdplan uir tc
!oere., {o.dt vooml hcr
budget \.oor de

v

je

unlrlgen

ieruggebra.hhrn 24 miljoen
lorlg jaar, naar l8 mili.en diL
jaar, cn naar 9 mnjoen volgend

Kortingen op budget
Sp.eekr de connissie zicli

het neerjlrerFldn uii ovcr lici
beleni in re )de 2002-2006,

n1

jaar." Ook prou

dr M.l.R.

\\roftcl, voorziii$ ran de llAC
daf dnctcnschappcn bcircurr d.
kofting oF lict vrijc b!dgct tcn
ree.sre. "Het Lretekenr dat cr
lan de .pen arnelgen mr!.
een klein pet.enLage gehono

reerd kan Foiden, mlnder dan
10't;. H.i is ioch heel liusire
rcnd als ccn roorstcl. dai zcer
soed n clk.ar zji, nici schono
reerd so.dt, dlleer orndar hct
niel bnnren het Dleerjarcnllan

.p !.o. de sclectic cn fofm!le.lng r!n de .ndeyoelts
ihema's. Otllllend n dlt he1
ee6igenoemde crlierium de

nedrul< lcgi op hoogwaardig en

lcuicu\rctrd ondczock On
dcr !.n dc liisi staat hcr cflic
riun dar rvcteDscharrpclijk onde.zoek ldn belrng Doet zijn
!oor ma!tschrtpelijlte ndgen.
]jen belrusie keuze zegt
Woriel. "De connnissie !indL
dc cis van hooglraardig eD !€r
nicu\rctrd ondcrzoek hei be

langrijkste cdicriuni. Dc rclatic

De relatie met maatschappelijke
problemen mag niet in de eerste
plaats bepalen welk wetenschappeliik
onderzoek gehonoreerd gaat worden
Dc tujc dr.ma\ lan hei meeia
rcnplan door dc tsAC ,q. gcsc
lcctccrd, zijD'occrn-contincnt

derzoek gehon.reetul gadt
rvorden. Vaak is wetens.hapte
lijk ondozoek op rernlin lan

bounda.ies','khnaa&dri.bili-

niiatscluppcl'jk bclaig. maar

teit'. en 'biosleer en geologie'.
Prol $'onel rerklaan de ri$e

dai bclang n.g nici hct uii
gang\punt ziin voof de sclecric
f.rn projecten. B.ede en lioos-

zlgheld van 'globll .h!nge' en

@
ivaafdigc crpcrtisc uirbouwen
is noodz.Lclijlt d1s uitsangs

!ulkanisme cn aardbcv'ngcD.
Passlclc plaatcont!cren gevcn

p!r1t roo. r.er()ftlug mrar
schrp]relijnrelelarr on
de'oek." De olergebl.r.D

lntoinaiic orcr de geologische
niilicus !.D e(tric nr het
.chterland. t.!nsp.rL !!n sedi
nenl ! rilleren, hei kusrgc
bled. her..nrinenrale !]ar cD
de coninr.nial slopc.

.iireria legg.! sruk dc n.druh
op een muhidisciplin.ife k.rakicr ran dc them!'s, ot de
raakvlckken

!!n

h.oti dai ond€rzock op
raakrilkken rln djscjphlcs ook
ee! porijcfctlict hccft oF lcr
nissle

d1.pug ran dc kclnis bnnren

0cean-continent boundaries
Binnen heL lhena conrlneni
..ean boundarles (ac cr. c'1

p!sie!€ comncnral nrargnis)
pasen onddzockcn rcr!u rer
schillcndc disciDiines. Bij a.tle

!c plalicorluctcn sr)rdr.nder
zock gcdlan nler dt snelheld
rln Nbdu.rle, de diepre iraar
.p dr ondetuiLikerde Liihosiicl
n.g als lpan e.nhcid ic hokennen is in dc mantcl. hct
liogclijk alb.ckcd lan ccn deel
lrn dc hhosfccf hoser,)fdie
pcr iD de nlnrel. Al de2e lntnr
ndtie ge€ft $ee. kennis orer
ptucessen die hoger h de rnan
tel en dr lardkorsi opir.dcD cn

xln

de .pperrlakic zichrb.al
{oden zoals ecbcrgicronning,

Klimaatvariabiliteit
Compuicrsirnulaties !dn \ enn
dcdngcn in een klimuL kun
ncn sreeds ..nplerere proble
nen venverken. H€r sr_siccm
kan *eeds lerder uiigcbrc'd

rar du then,ls neer

F!leoklift !et

gclioolr bcr

'a.i!blliieir,
!!n lnzichr in dc inrhcdcn ran
h€r kljmaai op langc tcrnijn.
Biosfeer en geologie
Dc iDrloeden un biologische

lrocessei op her lrd.pper
!l!lt rijn bij nlisiek ee! i.rcin

P

fhn te knnnen
pf esen!eren ot hei :vededands
Adtul{eLenschap!el1ik CoD
gres, 20 €n 21 april a.s.
'n
Veldhor.n Dat blijkl cchtc.
op !rcblcmcn ic st!iten \Vc

zullcn n! op cen ande.e iiize
dc disc!ssie op ghg btengen "
Prcfcsso.

v.,1el stteekt

DrukIer

j
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maats.hap Loopt vatr l ianuar tot rl de.enber
opzegglng dlent drie maanden voor het e n!e
van het (aLendcrjaar te ses.r €den.
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]\4w dr.

!!nsluiting te houden
net iDttrn!tionale onderzoeks
gcD. eD

Dernlti.le

oftcllcFacht dal

tcDrer,.ec,)nsLru.de lan
en f aleoklima.t
en hei vcfkrjrscn

Nederl.ndsc .ard\tcteDschaFpcliikc onde.rock te $drrbor

NAC V
Presentatie
Prolesnrr \i

hei conccpr bclcidsplaD nr
rna.rt kh!r js om bcsrrn,ken re
\rordcn. "De connnissie hld

bcgdrr v!n huldige klimaais!s

een nadn,l<kellik

inte.dls.lplinair k3rakrer, tin
an.lale bromen aln te borcn.
om de hogc kirahicri ran hct

is

$lssehverking ruscn dc zccr
erelle bioLogjschc koolsrofcyclus (lbrosrndlcsc cD !demhaling), cn ccn zeer rdge ge.
logische c!c1us (sedlmeniatle

DocL

fcnirl!n. mel

Ecn roorbeeld binnen hei

ficnra biosfeer en geologle

s'arer, land. zcc, lcrcn) i de
ijidschral l<an ianger. Sedinen
rcn bcvatrcn gegelens oler de
ornsiaDdlgheden $ uronder
her gesLeente zi.h gelorn
heeft. Informeiie uil d.zc zoscnaamde proxics nurl<t hct Drogelijk om bijvoorbccld l<lDiaat
r.consiruciics uu rc !oeren.

hoop xit dat dc BAC A e. in

ncdischc $etenschrrpen.'
de mondi!le koolsroL!clus, dc

ir eei gezinrenLiike u isave van
het <odiikLijk Nedeninds GeoLogls.h ['lij]rb.uw
kundis Genootschap l(N6[4CJ en hct NWo
sebiedsbestuur roor aarde en Lcv.nswet€n

t

ls geweesr rLNscn bjologcn cn
geologen. "Dc biologic heeft
zich vooral sic.k gcrrchr ot de

$oden (nvlocdcn !.n hc|r,

De Nieuwtb er

vers.hlrnt

bnnogle .ornbinecft. ()ok dji
|heme gebrulki prcx1cs onr
geologischc prcccsscn te reconsiruucn. Biologjsche ken
nis is rlcx,dz!Le1ijk on de tro
xies goed re inie.pfeteren.
V'utel etkeni dar er d. afgclo

fen ja.en Feinlg samcnircrling

ge(n.gis.he

spccilli!aties en de lndere ex
lcrc $ etens.hlfter. De corn

dat da.drerens.ha!pen e!

Laan van Nieuw

oost-ndie

131

Posibus 9t12o,2509 AC D.n Faas
tel. a7 o 3 4 4aa)7 lfat..7 a 381217

l

!an Dulnho!.n

kngmg Ialwj nieuwsbrief maart | 2ooo

2

COMMISSII BEROIPSBELANGEN
KNGMG-site verbeterd
0e (N6MG lire ofder adr.s
hup:/rdrw knsng. r heen..n i.
qrilpend. gedarir.rirsei ns onde.
s.n_. Do.r ie iiirod!.lie !.n meer

De (ommissie Toeki leden die :.
heDben on eers op hrn e gen
ma(hine (een deeL!anl hel inlemet
if le s.lruinr€r op Tock n.ar !00r

lr.ma

h€t

nrenu',5 is

fe st.

nu veel

oves ch(eLllker ei toegniteLijIer
ge*ord.i. Tegelik zijn voorberei
dlisen lctroffer voor hrt n de na.
biie loekomsl paitsei vdn nieuwe
rlier5ten /orls eef sile zoekma

<NGr"1G

maar

!!al t€ noemen: Tust€rve(ni

lroroen oan roegevoego aan oirze
sile. Waar ook sFe.ia!e behoelle

ain

iu reer

oroog,

zjir popuai,.

is,

nie(r

een eiger p!aaleje op de sile m.t
eer pcar bssisgeSevens wanne.r

!aar bchoefte ind b€ltait kan
gemakkolir( voor.Lke kriire oi
.onfr ssi. een bcknopr€ srb site
onder de (NGIIC ho.tdeite lrordei
E.creaeid. Dere slb site (an door
de betrokken groep z.Ll frofrlen

les.vcr

de

ii( ei *r beetle
ei .rii.roor er To aan

nhoudo

lckei. Wij

.lrs Lelkc pop!aire
n

s

and*elens.happen Op dit mo
menl s onz.9rte vooraLnog le(h

sprekenC voor

Kringen op de site
Kf nged ei .om.iislics hebben

Om

ging.n li lier b!itenLand ot geoL.
e cL sutr/eyi w.reLdw id Deze LinG

.rrine, een brLLelinbo.rd, een b.s!€LfomuLier voor dienstei en pro.
Cu.tcn en e€n ilrat pasina. Eezock
ois regc matig 0n le z er lvat er

is bilsekon'enl

i)teres5nrte nks.

NcderLands die

s (e5

EF6

rls.h !eer vcRijlerd tenzii a.tici
om vcrlefging laf pLa.ising \ ge

Vernieuwing

vraagd. Eedrlrvcn d e tegen een
eponro,biidrase hun va.aru,eG re)s
h de erilage wilL.n lalen biiDLaal
scn kurr.i zi.h oa( o! hei cerder
gcnoemd c nait adrcs meldcn.

nenk04 va.alures ortstiiai, is dlt
voor u het momeit Dm ian le h.

EFG en Europa
In ..cerDer 1999

nicuwe Leden dle a.t cf yr!rkznrn
zijn bii nsenicu6 or idv esbu
feaus ol n de iannemcrr.

in hel

voorons al5 voor

b..ld k!:ncn dienen crrDfra.r
nair (an lrodei doo g€ nkt.
e pDeeliJbanenmdrkl

rreefl

n

Tili vaste !orn gevonden
binfen dc site. oiar zi;r "ei.Lage5
mindeLs

te vnden net profieL.n van

led.i

d e €en

cen exrra

Lobbylrg rkhtirg EuroFa". We
bcTochten ook her Europese Parie
ment en hei Diredoraal Geie.aaL
0ndeNiis en cuLlurr van.le Eur.
pese conmistie Di( iaartrc ondai

vin

Banen

De

*er.

Cou.ilveigederiirg van d. Euro
pear F..lerat or of G!oLossts ge
houden n Brlsre oeze siond in
het lek€n van hei vJcer !ppikket

Toeken

(iie"re)

dit Dc h.t piatfo:n s voor Europa
b ede er(onniis vin one brroep
vii _profcar onal gcolog.t . op

ond.rhouden ALle eelnteresreede

KNC^lG

Sroepcn r!ord.n gevfaagd !a

bain roek€r, van bedrijven €n ntes

grond

!/aaf !a.aluro intomrti. te ! nd.n
ls, en vai bur.nue le bemidlelen

LobbVing en protiL€rng hc€ll de

wensen 0p

dr puir c.oi rc

geven

(on.l in Drin.ip€ b€sloten on
her EFG bur-"au re v€rhunen vir
Pa ijs iaar Bnr5seLen rr.(.omnu

v.n deta.rrcnnS en
!ilzendine Leden kunn-"n zich
le a]€n tljde p.r c tia LbiiheLp
nes[@kngns.nl n.imeLden voor
opfame !ai hun troilel. Ni drie
maanler wordt her proTleLauroma
op 5ct punr

vai

{it r€ d.

nicaiiobeteid {iiischrit, nic!{rbriol,
site)

t.

prolessi.nilis!re r

Aang€r en €r biinen

d.

CBB b

r.

ken aLs u zi.h aaigeiproken voeLt
d.or wat we a doen of door ,ral
lre nog me€r zouoen (Lnnen ooen
$ijrijn stc.aalop Toek naar

ZoaC
z jr u, vEg.n,.p
merkingen en annnetdinecn rao

irld

ha

e

ifLkon bij het 5e.relaflaal

van rle Cornm esie BeroepsbcLan.

g.n (NGM6, Mrtnbo.*plern t2618 RT DELFT, te efoor ors
25lr528 GL€en av.idt, e mai
.bb@(ngms.nl. Nndere intomaiic
oler vo c hier gcroende oiderrcf
pen !ilr]i u op dc (NGMC i.terret

!

site, adr.5

htl

:r*.r.(ngng.nL.

dagen ccr

i
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BilEENK0MSTrzu
b€sLad. urt Dannen en

!fo!r!ei

u1

satenrereld"
\l'orld llatcr I.air, Statenhal,

dc vefs.hilefde redoren (o.a pr
valc 5e.tor, pol llek, overheidtiN
siell iSen €r oit!!ik|ll iSsram.n
nerk igl lie nct wate bcheer n

gcorgdn {cerd door: GA|A, Nclt erk

HeL

voor Vrouwen in Aardietens.hap
per. Z Flroom. Netrl.r( voor vrou.
r€i jn \{raieneidnigmaate.ndp

vJen

Paneldiscussie r(\'rouwcn

i.

dc $estelsc

Het tweede

Worli r.(afer Fo'um

!lordr vni 1/ tot

):

maart 2ooo
F3rg. Ge jk
:tdg viidt e!ererns de world
Wiler Fan tiants. OD dez€ b.u6
p.5enrerer lnteniar oraLe bedr j
ver cn DsreLlinSei op re( gebied
vdn !aler zi.rr .rar het pubLiek Dc
Neder iid5€ bed, iven p,.senreren
rkh seT.drenLii\ in het "0ut.h
Vliter ViLage'vif fe! Nerherlards
Sedrear seerd

n dit

ir Dei

do.lvan dc dls.ussle is hel
.onslat.r.n ran h.t probLecm (on

'V.o!\ren

n

d. tlesleisc

rer€Ld- Dez€ ditc!s.ie

Wdter
zil I uur

duren. Hcl intern.tionaLe pnneL

war kai het llcsten Leren van
etuarinScn n ortirikkeL ie5 ai

den rinr bereh gcnder en
ge.d€r nli nsrreamlngi.
00 resuL(Jten van de forunord.r
delen "Gender & Warer" cn Blsi
ness

woien Natcr proteslionaG'

zulLen

oo( aerproken,!ornen ln dc

[4eer informatie ovcr deze iciiv len
is be5chikbdar op d-" websire vnn
het N€lhani.de Wai.r Pddnetrh D
ir?*r: nsrp.nL) ol per e nn I bii
GAIA: Baia netwerk@hormail..om.

ocrueiregenwooro gtrrg van vrou
in de waLPNereld) en h.t
z.ck0i van oprossrrs.n on d.
panr( par € vnn vrou|.n In de7.

i

d.

d s.ut5 o TuLlen onner andor.

de vorg.nde vraecn

.

We srain h

ei
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5relLingef

e ssee/arerLir(e

neurer[.n ]aarir de belangheb

.

Nldcnnids€ dorp o'ganile

rer CAIA ef lilnro.rn een pancl
d \ossie over hel ord.rwerp

.
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bcr!e vrou!en istiken0LdeGl

ll'C Enschede

dfcLnenrer War,r.of z n heoft
h.t 00ir.ircn van zul(e iel

,t

L\(.1. r | | r in,l I i n.ra I

I:r

l)t.-

!U

(oro5 Negash AirDaye tEth op dl

Wat s de loescvoegde waa(e
vd. e.n to€nercnd lania lrou
vre.

lr

de re5rErsc $irren"r.rcldal

zjr nogeLiiIe nildlrec.lcn
om de p.rli(iparie vnn vrouw.D
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l!nus t!s lllortino
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I-IET VOHTLICHT'
DR. G.l. vAN orn Zwnnn
De wisselwerking tussen het lexen en zxJlx omgexing : een geologisch perspecief

Pnoresson

Prol dr. G.l. van der Zwaan (Bert),
kwam viif iaar geleden m€t het
voorstel voor een specialisatie
op het raakvlak van biologie €n
geologie. De k€nnis van biologen
ovet de Invloed van het leven op
de omgeving, gecombineerd met
de kenris van geotogen over de
geschiedenis van de aard€ en
het begrip tiid, he€ft een nieuwe
specialisatle doen ontstaan: de
biogeologi€, Van der zwaan is
heel tevreden nu het ee6te iaar
biogeologie loopl en er een
grote animo is onder de
gtudenten,

Dc Unilusiicn Uirccht kcnt siNls dii

juf d.'n'Nuier'. tt,rglncsF!nr

is

dll

n! /ij,r ofh!a. prcFcdeusc dc
nogelijkhrid heefr.n een do.r{) !ltr.
de sludenr

grlmma

Le

(de lraaier)

!olgen binnen aUe 1!.ulLeiren

lan

de bira $eiens.herpen,

!1cI n.odzak.liikcrrvrjs binn.n dc
lacuhcji laD d. propcdcusc. tuijer dc sru
cD dus

dcDr hicncc ccn gforcf.ar l nogclijklcdc! loordc docloa.lst!dlc. dc nicus'c
sfecirhsltie b ge(il.gie rindl rijn {erL
Le.renl iuirr tussen hvee
"eLens.hltfen
ln, de bnrl.gie en de geologie.

Aanvulling
BloecoLosjc conbinccri dc lc.r ran lcvcD
dc ofganisncn cn liu slDicnliaDg in dc
Datuu. mct geologische lroce$en en de
ge(ilsen .!t) llngcre, geol{)gis.h releun
Le feriodes. De behngrljksLe begritten
ziin r!olutnnulre rroce*en, (paleo)eco
logie, en reconstrucrle !an troc€ssen in
h.i g.ol.gnchc r.rlcdcn cn roorspcllc!
r.n dc prcccsgans in dc io.komst.'Effccrcn !!n rcv!ring, hcr btucikosefitcr, rcr

!,n ecoLogische hdbirrK rijn
rinden nr sedimenrdi.e riTeLrnl
gen",2egt \:a. der Z$un. "De ininrnu
rie die fe uii her geoiogrch verleden kun
ncn hal.!. g..1t ois dc mogchjkhcd orn
ccn inschriijng ic makcn or.r dc sclolscr
bn)ltkcling
terug

t

raD rcccnrc proccsscn op rarlgcfc rcrlnJn.
McrbchulD ran dic tcnnis Ldn de bn,ge,r
loog een r.crlnoroorde !n|egins 1e ftlken
rrelke mllieutrntemer her neesl dgenL
ziin. en Nelke prohlemen nier op korie
rermin ror bedrelgende "!iuaiies zullcD
l.d.n." La! re! dc !aorbccld.n dic Van
dcr Z\rern aanhrah 6 ercotschal'gc !crzufing op dc grcns i'aD fcu cD Trias. "\'!l
kenischc acri!itcir in Sibe.iC l'crooraahlc
een en.rfte uitsknL vh SO2. Onder2oek
\.!n gesteenren geeli lnf.1alLie over de
b$n en tijdsiip lar lerrurnig, d€ iijd die
n.d1g is orn rnasale -(terlie lan plaDicn ic
lcroor2rkcn, .n dc lijd d'c dc Datuur nodin hccli c,n zich w.cr ic hcrstcllcr."

kngmg
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22 jaar
AFan rrn,blee,n nr dc \tudie bnigeologle n
de insLr.on ran bnnogle en geologie
srudenrer. ner een !e6chdlend. pro!.
deuse "H.i groorsrc !c6.hil rLEscn dc
bjologrcsiudcni cD .lc scologjcsiudcnt is
hcr bcgrip riid. l ijd is loof dc gcolosicstxdcni b!licnd. Proccsscn dic licndui/cndcn, ho.dc.dchircndei oinllj.rnd j!
ren tu Lreslrg nemen, rijn !o.rde geoloog
ro.sLelbaar. De bdoog misr de enaring
nei gebeftierssen lan dere iijdsomraDg.
]jcn bcparld tinomccn dai zicli hcrh.alr
ni ccn puiodc van ongcrccr 2? ia!r 2.1
dc bioloog nicr $cl iDtc+rrcrcren trls no.

marl. i\'larr dc geoloog 1il onmiddellijk

dr zonnec!clus als nosclijke LroLrlk aanhalcn. De prnpedeusc lan bcide lacultei
rcn bc\?r n! een bhk Eloluticbiologe
inclusicfSFleem Aarde oD dc kcmis\er
schillen ilcg tc ilerken. Hcr blok Biodilersireir en l.andschap in h€r rweede jaar lcet
de relarie t!ssen dc ophouw vai dc Ncdulands€ oncle.grond, cn hct dlll]luiL voo.rrlocicnde lands.h!p cn dc biodilersiteit.
Na dit blok moeren dc nrccst oplallende

kennislcnchillen $eg8e\!crkt zijn.'
Ben van df Z$.aan prijst d. gocdc sa
men\ crkins tusscn beide faculrcitcn.

''Hcr Collegc lan lJcsuur heeft

|ulm

ncgrnin'ndc eeu\v z.kre her austola:ehake
dramNtisch ear ongeleer 100 lmol per
lirer rund 19.10. .{ |zet lan dcrc \claging
kom! precics o!{ccn nret de iDooductn_ vlr
kmstmest, rcDd 1890. llct zuidelijkdccl

eeD

b€drag beschikbaar gesteld om dczc

srudicrichiing oF te zcttcn. De ondeNiisdircctcuren hebben een counnissie ln
Sestcld. om de studie op tc zctr.n en re
coi'rdin.rcn. Deze commissic is yerant
aan beide l_acuhctcn. '
De comnissic bcstaat, buiren Van dcr
Z$a.ln zelf, uir dr. t,. \.an Bergen lgeochcmic. tnculLei! Aafdwcrcnschrpren), dr. H.

\lxtrding schuldig

Brnnduis (!!lynologic, ihcuheit Bhlo
sic), cl1 dr J.T.A. Verhocvcn (lands.har
secolosic. iaculien Biolosic). Hci u de
bedocling dat in de eindilse van dc studie
een

n!u\r. samcnrcking

z.rl zijn mcl

d.

ageningcn Unicsiteit (Omgetings\rc
rcnschappen cn biomodcllcring) en de

IQrholieke UnireNjtcir Nijmegen (Aqu!tischc ccologie en Microbiilc ccologie).

Euhofigring van de Adriatische Zee
Befl vun der Zrva.n studeerde palcontolo
gie arn de Vrijc Universiteir. en promorccrde a.]n de Unilc6ircit lan Urr.chl op
ccn onderoek gerireld l,alcoecologt of
La!. Mio.ene Fo.anrinifcra . Vanaf lg82
\rcrkzaam als paleonldoog in Urechi,
dlnv|r'fddc h1j in 1992 de lccrsro.l biogeologie un dc biologische flcuheir ran de
K3tholickc Unilcrsr€it in Njjmcgen. "ln
Nij'negen doen $jjonderzoek un zogcnaamde lerende fossiclcnr organismen dic
nu nog !e b.studercn ziin, maa. \ ooral in
hct lcdcden een belunsriikc rol hebben
gcsp0cld. Ons onderzock richt zich looral

ot tl)cprssingcn, zoah recorstrucrc ran
zuurslof, tric,productie, brcteritle .ciiri
I€itr mua! ook palco-diepte en plleorcmp.rrtuu.. \l(D.al oDs cxperimentele ondcrzock moer bijdraecn aan ccn bererinrchr
hoc (biogeo.hemischc) proccssen uoeser
rrlicpcn." De kennis opgcdaan in Niine
geD is voor hem doo*lrggclcnd ecweest
om in Urcchi ("daar is een frcuh.ii Aard
biologie etl aa.dwcrcnschappen hechtcr rc
makcn. "Vlnaf 199? lrcrk ik ook dls biogcoloog in U|rechi, mcr promolendi vrn
bcidc kanren, bntogcn cn palconrologen."
\l0mcntccl doer de groep lan \ian der

van de Alpen en dc hclc ],o-vlakre $ateren
ufop dc I'o, en de Po st(rctnt ulr in de
Adriatischc Zee. Nier.llccn kunstmesq ook
urblnisatic cn ontbossing zorgcD loor de
lchreruilgang
de k\falitcit \2n dc Adriidsche 7r.. Rood I 970 ( orden maaircgclcn
gcnomen om cuuofinring tegen te g!an. Dc

\a

mcdngen bne. ecn hoecr zuuNlofgehlhc
vanafdie tijd. Dc nlartrcsclcn blljken in dc
jafcn 80 niei neer loldocndc. Voorischnr
dendc onrbossing en srerk rccgenoDcn
urblnisaric doen her zuursbl_gchahc *€er

\r(

iretentchupFcn") de san)enwerkingru$cn

Zwaan onde. dndcrc ondcrzoekn!r. eutrcfiiring rd de Adi.tischc Zcc. "Dir oDderzock is gBlarl in Utrecht- l,at.r nin dpenmcnren gcdam m \ijmesen. Nu is het een
intcmariomal ondeooek w{rrNan ook |ransenj Itllilnen cn lsraali meeserken." Boorkemen uir de Adriauschc Zee zijn gedatccrd
cn he! 2utr.stofgehalro is bcp.r.rtd. S.honl
mcld! her zuurstuigehaltc rot 1890 rond de
li0 mtnol perlirer, iegctr h'rt cinde van de

Exrierimenren in hct laborannun ellcn
dc resultaren en dc zuurstofmedngen ran.
llcr onder.ek Frcbccrt tc bepllen hoehng organlsmen rich kunucn handh!ven
ondcf zuuFiolinne c(rditics. In cen bak
geluld mci zcewlrer! zeebodctn cn orya
nismen wordr ccn deel van de zuursrof
lerfanseD door stikstof om amerobc
condnies na te boo$cn. Van der 7-$aan:
"Uit ons ondezoek bliikr dar een topulctic nraximaal zes g d$gcn onder amarobe
condirics kan leren. Hcrstclt hcr zuurstofgehlltc zich binnen die pcriodc, dan herstek dc popularie zich snel. Houdcn de
anaerob. coDditics Langer aan dan is hcr
onrslagtunr bcrcjkr, cn sterli de populadc
urr. He.s'el. bijroorbccld ria repopulutic
lan eldesi g.!ar dan hccl lang duren. De
huidigc periode !vrurin anaarobe condities
in dc Adriaihche Zee hccrscD, eaar naar
die z.slig dagen ioe. Dit is nicr ccn pro
bleeff om op dc lange b.1.rn re schuivcr."

Toekomstige werkk ng
Dc uitkomst lan bolcnsraand ondezoek
roont aan dar biogeologisch onderzoek
duidcliike uitspraken kun docn oler pto
.cssctr drc her milieu bedrcigcD, d. snel
heid w!!!ncc dat sebeun en de lancc

termiin

sico's. Dir ttpe onderzock kan

een scharting makcn van h€r gevarr rln
w.fcldomvatrendc problcm.n zoals de
zurc ftgen, het b.oeikrscffcct en de ?-ee
spicgclrijzing. Op die mani{ kan er een

juistc ailcg1ng gemrakt wordcn

probleem her nrecst urernt is en !]s ecrstc
aanScpaft moet s (rrdcn.
Van dcr Z\Laan leNachr dar de specifieke
keDDis san de bioAeoklrg looral toepasblar is i! dc milieusec$r, bij grote insen;
eu$bured!s cu biiorerheden, 'al kumen
ze ook !ls paleonroloog bij een olienaRF
sch,rppij Le.echf'. ltct is volsens Van dcr
Z$aan oplallend dai gcologen 20 seinig
tc linden zijn in dit soon tuncies. 'De
Di.u\rc opleiding Beelt spccifick die kennis
dic nodis is om olerhcdeD rc adsiseren
o!.r indc'ine lan het l.tndschap. orcr de
krnsen vdn olcrlcvcn 01 juisr uitstencn
van phnten- cn dicrsoolten d.or bijvoorbccld de velbrokkcling van naLuu.gebicdcn ronder onderlingc !$bjDdingen." Van
dcr Zwaan maakr zich zorgcn over het
olcrhe'dsbclcid iDz3ke nuruu$chccr en
ruinrclijk ordcning. "De or.rhcid zou een
principiccl sraodpunr in moercn ncmcn als
he! g.]ar on bcschcrfiring van n:!ruurgcbicdcn, zoals het aifocno llafr, de Blesborch,
of dc \leddenzee Ook ol ziin de Le.htri"
schc tnogelijkneden h!rst onbeperkr! de
poliriek hooft,ich a3n een ecns insenonen srandpunt te houdeD. Kijk hoc hel

(iroenc Han lanezamerhand aangcrast
l\'o.dr. \-i.r dc rcchnische vooDitsang

moetberlrlen \r'at gcbcun. maar besluiNorming moet sterk mcdc bcpaald \roden
door dc ecologische Frcccssang op large
rerntjr. Dan rE.rniet goedkoop'ln de
breedte' bouw.n. nnarduur'iD dc hoosre'.'
Politieke interesse in 'het Systeem
Aarde'
Dc biogeoloog houdt zich bezig me1 d€
laDectemijnmodcllcring van landschatsbehcljr, habriaftomlng, he! uirsl.n'en !aD
v$ncd, ctrccien vxn urblnisadc, cic. De

roliriek z.l cchrer nier sncl gencigd ziiD
70'n lange periodc in ogenschoue nemcn.
Van der Z\Laan heefr srerk dr indrukdar
op inlema'ionale bijccnkomslen steeds
mccr oler interdisciplinaire axnpak en
wcrcldwiide problemcn gcsproken \lordr,
cn dar ccn nieuw lNk lls brcgcologle enorff
kur bijdrlecr aan een bcier begdp van hel
S)srecn Aardc. "]jr is veel overleg tusscn
verschillende disciplin.s. Juisr de combinalic van kennis lanuit v'irscbillende $ercn'
schappen, en de lerschillcnde manieren

\lnarop regen ptublemcn aanSckeken
lvordr, is zeer vruchrhslrom ror nieui{e
inzichrcn cr lemieusende idcciin tc komen. Vanuit dc sclcnschappelijke \rcrcld,
erklng iu$en dc
vcrschillende disciplincs, hoop ll< dat hct
in stand houden vdn dc aaldc eenpolitiek

in(cr.ssml ondes'crp gaat \rorden."

srlk
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Van het Hoofdbestuur
7997-2OOO

!

Voo. EEn kee. treit hier niet de
priv6 bedenksels van uw voorzitter,
maar een verhaal van uw Hoofdb€
stuur Bij de jaatue8ad€rins dil
voorjaar znler een bestuurswisse
ling plaalsvinden, en het leek ons
geen necht ldee u op 66n bkdzij
verantwoord ng aite LeSgen van
wal we de aigeLopen 3 jaar ded€n.
Vjrfvan d€ nu zilenda hoofdbe
sLuuEleden traden in apriL1997
aan. In alfabetische volgorde waren
dat lan.Anne Boswinkel, Eveft van
de G6an Jan smil, Elisabeth
Kosl€ts, en Pierer Stienstra. Ttree
best!!Bleden waren overgebleven
uit het vorlSe lrooidbestuur: Eert
van der Zwaan (!Ll) ei KLaas &laat
(TUD, penn ngmeester). We kenden
elkaar ni€t of nauwelljks en we wis
ten dat we een Klus-llet Hoofdlet.
ter hadden. Ier illusrratie: de voor
zitlerin'spe werd de avond v66r de
jaarergadering van 1997 door
toenmaLig kascommissielid walde
mar f€hgreen gebeLd het de vdag
'ofz€ wst waar ze aan beson, want
het Genootschap ginc fa lllet.
Kortom. wal we eriden was een ad.
ministratiev€ en Inanciele ramp.
De eden dat er lroop N,6, w.s dar
onder leiding van de vorige voorzit
ter, Salle Xroonenberg, het Genool
schap een aantal pmchtise nieuwe
iniliaueven had ontplooid. Dar wa
ren lret NAC, dat dit voorjaar voor
de 5€ keer sehouden zaLworden
en d€ opwaarde ng van de
N euwsb el, Dankzli die initiatl€ven
was het ledenaanlal groeiende en
het Genootsch.p Tichibadr.
Het grootste probleem in 1997 was
dat hel KN6MG in feire nier wist
wie ziin leden en wie zijn klanten
wa.en. weLiswaar had l€der€en
€ind 96 een Prachtg€ ledenllj5t
sekregen (voora daikTli voormaLs
senetar E te€idffl \ditte). maar de
basis voor die ledenliist was de
database met het ledenbestand, en
die was .l een grool aantal jaren

dbonnees van het tijdschrift Geolo
gle er Minbouw. Dle Lijst met
ao.essen wa5 ooor een vo.rg oe.
sluuf in 1944 weggegeven aan !il.
g€verij Kluwe, die het tijdsch fi
sindsdien publi.eerde. Het KNGI$G
had geen idee welke institutionele
abonnees her inmiddels nog over
had en (luwer bes.houwde deze
Lijst Losischerwjze aLs zlin elgen.
dom, Net contract met ( uwer ein.
digde eind 1999, maar ho€ kondei
we ooit e€n competitiefbod .ner
eventucel een andere uitgever af.
dwingen zonder dss adressenbestand in bezil le hebben?
Ihdilioneel koml de secretais van
KNGMG van de RGD (nu N Ic.TNo).
o'ndat jatuAnne Boswinkel iN IG.
Delft) dk klus op zich nam, hadden
we een sefietari5 in Delfi en een
secret.riaat {parttime beheerd door
M..ieke van Helden met Elna
Lamboo als a.htetuachtj in Had em,
waadij dan ook nog aangetekend
doel worden dat ruaneke s tonele
slandplaars bii de KNAW in Amsrer
dam was, De KNAW ie zeef genereus
g€w€est doordat [4arieke in iete de
ladtste paar jaar (otdat zijln ianuarl
'99 met pensioen sing) vrilweL uil.
sluitend voo. KNGMG mocht we(en
(zonde. dat KNGiIG daar het volle
pond voor hoefde te betal€n).
En zo begonnen we in 97 met 7
besluuElcden waaruan er 5 van
nieis wislen (selukkig was in elk
gevalXLaas Maas aLs p€nningmecs.

Kluwer. Hei G€noolschap genoot.
dankzij NAC en Nieuwsbriel slijgcnde belangsielling, maar op dc
iaarvergader ng werd het bcstuur
iedere keer weer tereclrt - gecon.

Ironteefd net Leden die ontevreden
waren oler 0c grooisr€ utr8aven.
post: Geologie en Miinboow,
Drie jaar later hebben we h€l vof
"G.ologie en Miinbouvi' is uitbc-

het huis van Els Schoulen, die mel
veeltoewijding 1, jaa,lans de
(NGMG p€nn ngnc€sters terzi;de
stond. En ho€wcldie databate
daar uitstekend bewaakt en be
waard werd, was hei systeen in
middeis wel iels ve.ouderd en was
het voor hel (NGMG secretarialt
moeilijk om, biivoofbeeld, even
snel een uildraai te maken van l€
den in een bepaald land of een

sleed aan een Stichting onder be.
sr!!r van KNGMG en NTTG INo, de
Sti(ht ng NIG (Netherlands Jounal of
Geos.ienccs). Het n €uwe tiid(hr it,
waaNan het eetste numner e€n
d€rer dagen in uw bus vaLl, wordt
g.drukt door Veenman. (osten voor
KNGMG: de helfi van vooheen- 0e
redaclie is gsijzigd en uitgebEid
nel een Proressionele (belaalde)
technisch rcdacteur (rom van Loon).
lB-lid Even vaf de Graaffwefd
!oorzitter van de sri.ht ng NIG en
NB d ltsn Sff t hooidredacteuf,
(Luwer gaf, na bijna I jaar ond*

Led€i zijn klantei. maaf het
KN6[,16 heefi ook.omme(]ale
kLarte

r,

nameL

jk de ln5tituiloneLe

veflult Caroline
haar funclie in dienst van N|T6-TNO.
Hessel Speelman)

waar KNGMG de €kening van kijst.
[,let ELs 5.houten kon een goede, tot
wedetr idse tevredenheid stemmende
fnancidle r€seLlng getrofien worden.
El5 Lev€ri

vanari iaruarl ,ooo

(het symposiu "Sea LeveLR se
ia.t o. idon", bij gekgenlreid
waatuai Kiek Jelge6m. de van w.-

te6choot van der Grachr p€nnins
kreeg litgereikt), in 1998 samen
met Naluralis bij Naturalis in Leiden,
bii gelegenheid waatoan prot Brouwer de van wateBchoot van der
Gra.ht penning kr€eg uitg€reikt en
in 1999 samen nret lret Natuu.hlrlor sch [4useum N,laast.ht, se]n.orpo.
r€erd n het Maastr chlien Congres.
. Doeg (NGMG in 1993 bii aan NAC
lv, ten tijde waatoan hel erclidmaat
s.hap wed uitgereikt aan Dick Bntjes.
. werden er 3 Escherprijzen uilge
reikt: in 1997 aan Karin S.halkwijk
{UU), in 1998 aan Bori5 van Breuke'
hn (VU), en in 1999 aan R nk Kruk
(VU). n 1999 werd de E(herprjs
dankzii eei bijdrase var sheLLver

geen

onde6ieuning meer a.n (NGMG, ook
dit deel van de ondeEteunint is
ondergebncht bij Grolin€.
De Statuten werden geheel ver
nieuwd en gewiizigd en hel KNGIMG

de 'K l Her KNGIVIG startte
eisen website (www.kngmg.nl)
ln septEmber r999 tvoornamcLiiI
dankz j F etef Stienstra).
De reguuere.onkibuti. ging met
35 ?o omhoog, en...slechts t7 leden
zegden daarom hun lidmaarschap
op! Dank u wel voor di veitrouwen.
. En verder werden er 3 Staringsym.
posia sehouden: in 1997 sam€n met
de ARA bijrle (NAW in Ansierdam
b€hieLd

zii

O€anis€erd€n KNGMG en PGK in
nei 1999 Sezamenlijk het "Gronin'
ger Gascongres" Goo deeln€meu)
len lijde waaPan iwee Van Water
school van der Gmcht Penningen
werden uitgerelkt aan Ken Gl€nnle

. DroeC XNGIMG bij aan de ee6t€
aardwetenschappeLijke looFbaan
dag, g€organiseerd door GeoVUsie.
waa. niet minder dan 4oo studen.

Weden er 3 blilendagen (voor
heen <ontacldagen) Seorganiseerd,
de €e6le samen met het NGM5O
congres in Amsterdan (vooriaar'98),

ter aangebLevenl, twee patt mc
krachten op het seoetaradl ir
Haa en, een Ledenbestand in de
polder in d€ Lier en een volsl.€kt
ontoegankelijk klantenbestand bij

ondegebra.ht in de computer in

bepaaLde beroepsgroep.

hand€len. eidd 19t9 het institutio.
ne e adressenbestand ierLrg aan het
Genootschap- Er ziin nog zo'n 2oo
institutionele abonnees over.
Dankzij medewcrking van KNAW
(vooral van ali.e de Giel) kon en
ging Marieke vdn Helden met pensioen op een momenl dal zij dat
ook w Lde (januar 19991. n ap
1999 trad CafoLn€ 5tdmhuis aan aLs
office manager vdn KNGMG, voor 4
dag€n per week. in DeLft, ALs N TG
TNo st.aks n.a. Ulrecht ve.huist,
dan gaat zij mee- Doo, medewer
king van NITG INO (dank aan

KRINGEN
Amateurgeologie in Rofter
dam: MaasWaarden bestaat
een Jaar.
Een

enlhousi.s!e groeP aaat€!r

geolosen is in novenbef 1998 van
etart sesaan met e€n nicuwe afd€
lins van de NGV in Rottddam. Dit
is de veertiende atdeling van de
Nederlandse 6eologisrhe Vereni
8ing. De afd€lng Maaswaarden ls
ervoor de heLe regio, D t is tot
uitins sebracht in de naam middeLs
de samenvoeg ng van lMaas(.scd)
mel de Waarden van hel omrinsen

doelvan dc veEniging is her
uitoefenen van de geologie in de
ruinste zin van het woord, Zowel
voor b€ginners als Sevorderdci. Na
tuurLijk wordei de nogeLiikhcden n
de rego zoveelmogeLjk benut. Af
geLopen jaar G aLeer aarta rego
HeL

k4ms lalwl Eicuwsbrief

maart
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nale ondeBerpen beli.ht en ook dit
jaar zulLcn deze aan bod konen.
Daarnnasl steLt de verenlglng zich

ten doeL geoLogische ondetuerpen
bii een brede kri'rS onder de adr
da.hl te b€n8en en deze a.tief€n
zo aantrekkelijk mogelijk naa.
De aciiviieilen besraan uit le2ingen,
excursi.s en doe-avonden ldetermi
natie en uilwsseLing van eflaring
De Lez ngen van hel voorb ie raar
sinsen onder anderc ov€r seoLosi-

sche processen, stenen als lijd en
(imtereizigc.s, regionale geologi€,
fossielen cn de samenhang lussen
het veGnderende landschap en de
ar.heologie van de streek- Voor dit
jaar siaat o,a. een leTing over de
s€oLog sche €n nraaGchappelilk.
aspecten !on de o ewnning ln
West Nederafd op het programma.

sanei met rTa en A(20
ivoorjaar'9rl en de tlerre dlt voor
jaar ii het ri!ierLands.hap sanei
de rweede

met dc Wageiingse 3tudieverenig ng

t

rebben aLe Leden weer eer nie!we
Leden ijst in,le bus s€[resen (en aLi u
hen nog i et hebt, zii hil n de post).
Feeft onze Nlerwsbrefzo'i goerle

pe6 dat

n et

aleen h€t nieufr€

ALW lopvoLger van

604l

eraan

b lft blrdrasen, maar evente.L ook
de NederLands€ BydroLosen
.ht no8 andere
groepen ln de nabile t.ekonst.
. Werd er 0€n Krlng (geoiysis.he)

veren s ng en weL

opg.hcven,leidt nog eCn Krlng (de
[a noalogs.h 0eLfstolkuidige) ee.
moe Liik be5taan, !verd er a€r nlcu
we krlng. lret vrouwenr€twerk
aardweteis.happen (GAIA), averi
geis ook.nder (NAG draa end.
opgeflcht lmeteen b jna 1oo Ledenl
en waren zoaLs rn veLe loorgaan
de lar€n de PCK, ngeoKrng,5e
dlmentoloes.he en PrlynoLogis.he
ns in de (ring Noord de a.l ef
ne K ngen van het (NG&]G. 0oor
de ilian.leeL deplaGbeLe situat e
(on het Genoot5.hap nooit iets
voor Kr igen doen. rre hopen daar
n de nabije tockornst verbetering
n re K!nner aanorcng.n.

(

Fet 6enoots.hap s nu firar.iee
en organ salors.h sezander

dar

n

v.orgaande jarei Er zlt sys
teem n, en door het inrkhten van
veLe

De aLl.reerst. .xcursie glng nnar

Cadzard Dil ses.hieddc onder
begeLe dins van €en haaienianden
spe.alist. Trdens de rweede er.!r
sle naar ZuirlLinburg had!en we
e!eneens een uitsteIende g ds {R.
Dortangs) tot onze be!ch k(lng. Er
w.rd een bezo€k gebracht aan de
ENa sroeve en.rrv.rd Lang lan

seda.hten seNisseLd bii de Krlit.
Tertia r srent r de ceu hemmer

0o( in Rotterdan zeLfgonsi hei
van ne geoLogie. Twee bestuurs
cden onrwlkkelden een geolog
r.rre stadswandellng. Tjd€ns de

to.hl leek het

puhLick verwoiderd
toe hoe men d€ murer met cen
roupe aan het ond€rzoeken was.
hetgeen biina een bi.kkade van d€

(oopgoot tot gevoLg had. Een ver
sag van de gebeunenis ve6cheen

e€n (NG^IG bur€a! is er enige ga
rantie voof.ontln!lte]t. Voor ko
menrle beetuu6per ode staan d€
!oLgende plannen op stapel:
. Verdere proiesslonaLisering van

Commiss e BeroepsbeLansen.

jg,/nder.shtmD. Daar naad aLh
nstru.ties voor auteurs in en ook
kunt u extra materlaaLdai nlet ln
het tijds.hrift paste van de fr€bsite
dowrLoaden. k doc hierbij een

de N euvrsbrleftot een bLad dat hdt
forum voor he€l aarrlwetens.hap.
pellk Nedenand s. Than5 v ndt
lerkenning pLaats met het NlV.
. Produdie eo pubL.atie, samen met
ANWB en N TG lan een Geologie
boek NederLand", deeL2li eei

snmenvattend rlnagt her hoofdbe
st!!r de voLgende kandidaten !oor
voor 0e oesruurspcrooe 2ooo.2ool.
Voou ttei muJ. di. E.C. (osters lTal

ar n3en0e oproep a3n .nze Lezers:
wll w Llen sraas uwwetens.happe
Ljk€ produden, !llzorgen etuoor
dnt ze met vooftlarendheld gepu

AN\ B scrc waaryan het AtrheoLo
sieboek Nedcrind' (verkriigbaar ii de
boe[win[eL] het eersre deel is 5tr€€t
datun voor pubL.ate:2oor nroude
Ljk trekke. van NAC !lin 2ao2.

mw. d6.
Nlinai {0rg i/sheLLl
^4.namens de Suchter:
BestuutrLld
dr. w.l.E. !an de 6naff(sheLL)
Besluurslld: dr J.5nrit ryLll
sestuursLd: prof. dr. R Vissers luu)
BestuursLid: drs.l.l. var Dorgen,

van de 7 bestuursleden d e in rttT
aantraden, ,ijn (Laas lllaas €n Bert
vnr der Zrvaan iusscntiids atgetre
der. KLaas werd ad nterlm vefran.
gen door Gerr lan WeLtje (N TG en
TUDI, d e z.h echterjamm€r se
noeg n et besch (baar kan steLLen
voor een !oLgende rerniji flel
bLeek niet mog€lilk te zijn om een
DeLhenaar als opvolger voor Gert
lar te vnden. !oor h.t eersr sinds
1912 draagr h€t Foofbest!ur een
net TLiD er voor aG kandidaat voor
het pein ngmeesters.hap: Aladelon
Niiman. Relnoud Vissers neLde z rh
unuit de Llu kandidaat aLs opvoL
ger van Bet van der zwaan. lan
Smir en Elert van dc Graaff steLLen
zi.h herk e5baar Ellsabeth Kostcrs
en lan Anne Bosvrinle doen dat

a6n <op !erneLdrle! "Stadhu s z t
vol net Lij<en" (de aangehaaLde
u tspraa( van C0n van de rondLe
ders betrof de fos5lelriike kaL<ste
nen d e in h€t gebouw Tijn toegepasr m.ar er wer. geTrnspe.Lo op
de a.tur ieit rordom de vorise

Binnen(ort 5taat een excursie naar
dc borlngen van de heer Fordil(
op voorne op h.t programma zodal we fosslel.n uit hct Lola e
FLesto.een kunnen hn€n !an een

ook, naar tckenen aan dnt zij bel
den niet meer dan €en iaa, wLlen
besturen. Pl€ter 5l enstra kiest
voor het voorzlters.hap van de

Se.retaris lr. J.A. BosNinke
(N]TC TNo)

ceologie en Mijnbouw/
Netherlands ,ournaL of Geosciences (G&M/NlG)

I'a,

.t e

N lG-

h

oaf.tt..t

a c

t. r I

Fet zaLLl niel oilgaai zjn: het pu
bLi.at eschena van Geo.gie ei

llilnbouw / Nethefand5 lournaL oi
6.os.lcnces is weer op orde. De
afseLopen maafden

hc.ft u inmers

de ieL€ Jaa|gang van 1999 onlval
sen. ALs u d t leest, heeft Ll nrls
5chien het ee6te EcrlTE nunm-"r
/91lan G&M / NIG ook aLontvan
gen, ei kan een bezoe(je aan de
Nl6 website geen (waad (httpr/r'

heell nu een duldeLijGr regio
n.Lc to.us: yrlj .on.enheren ons op
NJG

lret NoordzeebekIen .n wijde omge.
vins, en dat betekent helaas dat NJG
geen artk€Len [an pub .eren rl € ver
buiten het doeLgeb ed lissen, tenzl
het bijdragen zljn .le passen n het
ka.ler van een SpecaL rsue lllaar
onze tlrematis.he to.us is !erbreed
en doorde

sncll. pubLi.aue denken

we dat lve voor kwarta rgeo ogenj
insen euB, t,5s.h geoerafen, onder
grondse wegenbouwers, waddenzee
, en Biesbo(h dr LLeB een aantrek
keLljk med un 0nnen zli, waai ook

be.

d!

makqs obiedieve ei ge

toetsi. rrc tcnschappelijke iitormnrie
kunn€n haler. Geef het NJC cen
kant. het enise Nederandse aardwe.
ten5chappeijjke t rds.hrift heeft ook

lrww,nitg tno.nl/.n g,/produdtpub/n

Nieuwe leden zlln van harte we
kom. H€t s nroseLjk vrlbLiiv€nd
eei lerlng le bezoe(ei. De Lezn
gen v nden pLaats op de diisdas
avond n het Natuurmlseum aai
de Westzeed jk 145 te Roiterdan.

Nieuw Bestuur SedimentoloG€.rge P.stma {voorzltter]

Ad an lmm nshaus€r (se.retaris)
aLenens Vitser (penn nsme€ne.)
Ki.k Khve aan Gx.uuiet

Nleer nformal e is tc v.rkrligen bij

Nieuw bestuur PGK

Henk 5.hoLG (!oorz tter)

wouter N.zebe t {v.E voorzltte,
Fraik van der Ee t Ge.r€tarit
[1at de ]ong (penn nsm€ested

FoLke

Henk Boerman (secretarG)
Perer Fartog (pr en rcnad el

Verder zaL op de l,'laasvLaIt€ ondef
des<undige begel-aid ng naar fos
slelen gezo.ht worden. Tijdens een
ex.uE e rrar NaturaLis, ,uLlen wij
een unieke klik a.hter d. s.hcrmen
kunn€n nemen. Tens otte zit een
neerdaaste bu t€n andse ex.u15e

bLi.cerd wordenl Een <ort artikeL
overcen oceLaspe.r van een grorer
prole.t met een goe'le dataset, een
!e6ra3 van een goed gedo.umen.
teerde waarnemins in hei veid of
van een borlng, dat hoeft niet aLte

(reda.tiemaas@hotmai..om)
Piet Thiiseen (act !iteitenl
MarceL vnn Schoor

lactl!iteltenJ

o78 6o14229 (mvschoo@hetn€t.nL)

in divcrse reglonaLe bLad€n waarbll
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R

spens (voorTitter)

Geologist in the City of Angels
\!n dc vcfsch'llende tekto
nisch! sL.dia di. ik hld ltunDer) nndcr
scheiddr. Dc rcactic (!s rLiLeriifdr Lc!k,
Driir \rar zijn dc ,isiko\. Dus nict
\' rotn cr hoe, mlar {.!r.D $xnned
kan dc zarlt grln lchuncr: Hetr d!rdelirke
z:rrk- m[r fo.r miidcstirds ccn e!eop.Der en her b.gin lan de t,)egetistc
00n llcrzichL

in Bangkok bracht me met Dick van Doorn
in contact, die natuurliik meteen van de geLegenheid gebruik maakte om me te
ronselen voor de Nieuwsbrief. Nu had ik al iaren ge€n exemptaar van de KNGMG
Nieuwsbrief onder ogen gehad, maar dat gemis wist Dick ook sneI goed te
maken, dus er was ni€t onderuit te komen: ik mo€st een stukj€ over miin
"niche" zien te produceren, Nu ziin er wel meer geologen in Bangkol! waaronder zeker drie Nederlanders, naar wat miin situatie wellicht uniek maakt is
zowel miin werkgever, de Economic and Social commission for Asia and the
Pa.ifi( (EscAB het'legionale" hoofdkwartier van de verenigd€ Naties, onlangs
in het nieuws vanwege de UNCTAD-x Conferentie), als miin Specifieke branche
van de toegepaste geo-wetenschappen: "Urban Geology" of zoats nedertandstaLige consultants het soms betiteten, !rbane g€ologie. In het onderstaande
hacht ik enigszins een beeld te geven van mijn werk in de regio en van ons
verbliif in Thaitand sinds 1992 in de context van wat daaraan vooraf ging.
Een niet geheel toevallige ontmoeting

Hcr lcrbausr me ahijd \Lc$ d.r hez('ek.r
dic horen drr il ale g.oloog s.rk tt\r hcr
S0fct$idrt lrn d. \'cfenigde \xrics zccf
!0rrsr Tiin lhofzc zcggcn \v'llen {1r
hccir d!L nou mci dc $efeld\ledc t! nruIten? SoDrmincn zcggen dlt dln o(\k, nluur
lls ze zelfscoloog rirn Tljn 2c ook wcl lrn
n:un lcrasr. Ibar de (cfcldlrcdr is
ot dc l.ngc rerftijn all.cn rc lcrzckeren
als hDdrn elkaai bijsiaan in hun socii.lcconomn.he onnlikkcling. De \jN \ordr
dxn ,l sau$ gczicn als hcr hediut) drt
dxrrroe kln djcDcn. G.ologen \iLcn drn
,r)k zeer yroc.q ran d. frrrij o'n onl*ikkc
lingsfrojcktcn op tuu\v re r.ir.n in r\irik!.
Lxrijns r\Ferik, en sornmiec,\zirris.he
ont\i'ikkclinsrllndeD Sinds d. jrrcn'50
ctr'(11) $u en dar mccsral nlner.idl-cxplG

ge

Sccrtun

\D

'i,r)c (u

Nas in gebied.n rlic gcschu$d

$ctuicn door fr lculi.r. nriitrU)u$rnr.r
scbippijen, m.ar di. door dc rcgering

'an

llnd lcn.rlijk cn liguu!lijk $rden ge2i.n als ForcnL'il. g.udh0r bcveifen de

jnfen't0 cn'E0 rdgen e.n RJcrrtur

lhlr

d.ze.khllcir

dan ook

dtnkbn olcrnrm.

seho\r.D.n \aak lrngetrokk.n d('or dc
inlonrridc rc.r!meld door VNneldgcol.
gcn. Oolt nu lltelt d. Vcfcnigd. Nities
zoh ondcFreunendc d, (lo.r regcnngcn

v0n onlwikkelineslanden rc helpcn lnlcn
tccrde,\ aan r. ircklcn di)or het publiccren
r.n hrochurcs Drcr gegtvrni orcr zoscl
ftn(trLrclc liDcraahtcrdng.nals d:'dd
\crkclijtc cftsrelenes. \rii'r hu ise Nerk
krrrc. dc \\'!rer and .uin.ral Rcn,lrces

Dezelfde werkgever stuurde me naar Indonesia
om daar de ondergrondse tinmijnen op Belitung,
die al sinds de Tweede Wereldoorlog onder watel
stonden, te helpen heropenen.
allale zonc

vir

de P,\En.icn, beg.nnen ah
wds n!luurliik

!!kscs. Her leegpompcn en lrcr'bclnonsrc
rcn un de mijn. plu: de resul!!tcn \'an dt
opfeNlakrc crpldriir g!\'cn an,rlcnling

'ln€clofcr" r!n.lrn Oclc.

ook crg aunrekkelijk cn is me rh een waaf
dclc,llr herinnertrrs bijgcble\en. D. onlnfcling rln de !tl1|krureel geologschc

,nn lor

s!s nccrecsl.rkcn

s.rn. \lJd die

sing -qepaxrd mcr

ldcinsrc verzock ging gefr.ird nrct hcl

!.n fornrulieren. Hocwcl ogen
schijnlijk onbclNns.ijk, leiddo dit ttl sru,v
ror hcr rfijwiljise verdek lrD ilc ti,)
!rccrs'. !rij,r serin en 1k incluis.
in\ullen

djdens dc

M!lti'ethnische groep

IIoe$el\e

nii

ons tropischc p.rradiisic

lcde ogen laa^rcl

nicus c geocheDrischc cn gcopht sischc
m.ihodcn $crder) Iocscpost. \Iaar ook
mocsi ik dc c.n.uncnric best$nn€r.n
door lug ore. hLrn concessits te tlicgcn

md

hud(lcn die

j$eD een blij\.Ddc^dideD,
\Lenpcl op ons se
clnrkr. Dc naruu. en de culluur vrn het
eiland .e.rcn ons her g.vo.lrhuis re ziln.
ccn ecroel drl nerd gcdccl,l c1,\,r dc st.f
van ccn e\.rneens op hct cilind gclcsdsd
UN.'DP froi€kr Der c,n!!ct lciddc tur de
ccrsrc \verkking als \.N rrnplo,lcc iir
Itrmren.ero, ook nu n.g ('rct) Jorsosl.

cn lclJb,,ek in de hand. Dlrl
Fcrd ik leir.flijk nlisseliik van. rUaar nijn
stn,ciurccl gco11'gischc .chicfgtund
r.hr.rha.ldc ffe en ik lrcrd nrgcret bij
slop. st.bilir\ studics i !.n uiLbreidins

nret.!ner!

rii. \i:cl;\'aar

lan ccD unldl opcn-cut ijrc.ers mitncn jD
dc \liddlebxck l{rDgc!. Eindelijk i.6 nnercsslnt\ da.hr ik. en k$dn $eldia un mcr

i 2ooo

tc

(lc nk.nrl
{in rdmin{ra!i.f p.6onccl uir Ilelbou!o!. cn hri rinde raD hcr lijgelochrcr
be{txrn \.n ons grc.Fic geollrgcn. ll.t

"nirkel boom . \.tijD rlrk b€siond dan ix'k
ro.mamcllik uit hcr zoeken naar ijret{s.
zsar. mcl{lcD cn {r.nMn $aarbij \oor

rnaart

crlrloirltii .\er

beslissiD.s

gcs.hirdenis lan ccn gebjed sas hs.jnc
.end. \ta.r Dl.t icdereen bl.ck $ in de
prlkrilk ro or.r re denk.n.

klems lalwl nieuwsbrief
1,..

Hrr (.!k \!s ddn ook z$a.r, Drrnr de
hcchrc blnd mei coll..sa-s die d!rnDe.
siNcn sitrr en de i.mpo docloe sl..f lan
d. bchuiring en dc lok.le be\olkin! zofgde
vr\)r een Lrnr.rsciclijkc e[r.nrs. Drr iL !]s
etrige \ed.rlandcr nregdng hnd Io! dc ne
de andsraligc. !a!k nrer dc hand geschrr
feD rrchi$cn d()eg d.ar noe x0n bij He
lass k\laDr ddr de klad in do(r'{)ns eisctr

iijds in I-eider dls s dcnl biologle ingcschre'cn. De !c!Flicbrc crlleges g.olc,cie
rln P.oil l'3lnckock rrokk€n rn..l saurv

dochre.

'l1
\an d. z!r!cr. $pl(ir.tic cn
tcrugdringen
clcDrcnraAe karreringsFrcjck'en. \ ins c.ec
het friikomen laD voomr"lig onbcrcikb!rc
gchieden !oor dc Farticuliere sccrcr die

!r.r cxflorc-

ric rNerher g.hcle cildnd. D.or dc lokrlc
ndnr-and burn ge{oonres blcck dc juDgle
D('g ondoord.ingbaarder din $xxr ooli-

daar rcrs rnccr oler !'crtcllcn. N, een ritd
1n Ausifclit le rijn g.$ccst lad ik tre dcs

$rr

{ erd a.ne,rsftrn<en,
dc iuren'90 sam.lemg Dcr heL

hcn\tcncn. Dar gng samcD

cr is m.er.

geolLrgischc itcnnis

\!D nrilicu'gcrichre t..jeki.'r w00rbij

(\od,,g onder $ ai€r siondcn.1e hell,cD

duld.lijk ziin dal
\rerkerti
ring zich n ercr. liiien hnes'njin
dc zclldt
weg oniirikkclJ heeli. .n *cllicht kh ik

vaarwet academia
,\ljjn ccrsre $erkkdng ilcs in \Xh,\llla,
,t!nrllii. $x.u ik rrcr nriin r.ourv c'l

De

linnijrcn ot Bellrune (!c'on{lis
d. lwccd! \\'ereld

Billrronl die rlslnds

oge

r

tjc nr(ijekLen, andar de nrjjubouw
s0clor.1(rn r.zicn rvefd lls e€n cconolr;
sche kick srarrcr. Dc koude .orl(rg leidde
cr LeRler toc dat de \-l.i falk dc cnig.

dsc

LSC:\l'houdt ich daar c\cn-

e.n! mee bez'g.

Het

j)czellrte \.rk-sc\cf, de Broken Ilill t'.oF
rietar! CompaD! I-iftired llllll') slLrurde
nre n.irr lDdoncsi!.n diar dc ondergnll

hecl ard$s.

Dur ro.h

eeD

herkcnb.ar ont\rikkelingshDd. O\eflg.ns
ccn

E

rrn

d< mooisre

l.nd.n onr ur rc

ltcrkcn, mcr ccn Duhj cdnischc groep
geologen zondef zichtbare pfoblenenJ cn
,ronden rond het krDpvuuf vol van zang
en shvo$ica, nog steeds mijn favodete
dr.n( naar nos naar moeill,k aan te ko
nen. Milrollca, de slad nr Kosovo waar
nu zorccl lcrdccldhcid hcenl. !erd door
ons vaak als basis ccbruih roor kanc
ring$vefk lanss de Alblnese grens. Dai
$,e tijdens onre geochenische beDonstenng 20 nr en .lan een sleen naer ons
hoold kregen w.s lanwege onze asso.laLle

rgffjne, desriids nog onder Tito,
{lic jk ccn paar dagen p€r jaar miin buur
m.n lNcht nocmcn. Vc.dc. dan ccn min
,adm knikje ovcr dc hcg ran ons huis in
Tltos.rd (nu e,ederon Podgo.ic!) zijn we
o!engens noort gekonen.
Van Nlonrenegro ging de ieis naar Pies
rca, Ghana waar de St.Ie Gold Minlng
Corporaiion door de UNDP werd bitge
sl.aD mct ccn boor prograDma in hcr
redengde van de concc$ics van Ashand
Goldfields. Nlalr a en rwee sraarsgreFcn
,orgden voor de broodnodige r! atie in
een verder ldylllsch benaan me! .ns B.its
koloniaal huis midden in her lol<lle golf
icrcin. -focn mijn lrouir Pauline ln her
zicL<cnhuis tcrcchr kwam mcl ccn verlam
rnende aanrll ran mahria was licr toch
tijd oh te verk!$enj nog eeD scluk dat il<
(via de \N) geioeg aessen wijn in huis
had om de dokter Le betrlen. Toch wrs
ook ons lerblljfin \vesr Aliika (se haal
dcn onze boodschappen ln Togo) rveer
mci dc

ccn onmisbarc cnarjng. W.r ons is bii
gebleven is dc ongcrcmdc opcnhariighcid
vdn de Ghanezcn; geeD eDkel ondcecrp

s!s tlboe! $at goed l]ansloot op

oDze

Tinpriis
Na ccn kon intcrnczzo in Nederland was
hcr tcrug naar dc "-I in Bcli" yan Zuidoost
Azia. Dcze keer $'crd her Ipoh. N{alcisic
rvaa. ik de exploratie-afdcliDg vaD hct
SonLhels Asia Tin Rescrrch ,nd Derelopment (SE,\TR-{D) Centre nroest opzeiien en beheien, mei velda.fi,ltelten ln
Iudonesia, Maleisla en Thailand en hbo
rarorium wcrk in lpoh zeli Een van on2e
!rineral fccovcrl studics Daakc cindelijk
duidehjk hoe het mogelijk was dat dric
sene.rtles nijnbouwe|s bij herhaling dczelfde afzettlng konden onrginnenj aangezlen hei lokaal bljgel.ofwil dst lin in de
grond "groelr" als hei malr een tljd met
rusr gclaien wordi. Tekiieien llorden dan
ook raak als de "zaden ' lan alluliale
dndfzettingen opgcvat. Mijn ircrl brachr
he van tijd tot tijd tcrug op Bcliiung,
waar ik met open armen door nijn Indoneslsche e! ..1lega\ $erd onrvange)r en
getiteerd. Austiallais naren er n.g mrlr
c.n paarj de immer dalende tlnprijs zorL

zc wcldra eehe€l doen verdwijnen.

Hci rrjjwcl schccl Clincsc laraku ran

Ipoh was nicr aad ons voorbijgcgaan. Or
der eeD e6 afen Chinese mentof $ds
Plullne nlmiddeh een nict onvc.diensteIijke penseels.hilderes gewordenj haar
ee6ie exposide als "Pow Llng" weid ln de
Chjnese kanren als uiizondedilk beschie

!cD. Vja vcrkoop nr inicrnational€ hoiels
zijD h.ar "brushpaindnss" inniddcls orcr
alle wefelddcler vcrspfcid. cn op liaar
wekeUjkle !childe|slessen zien we merk-

\r!afdig genoegveel expardate Aziaten.
Onniddellljk aansluirend o! Nlaleisia \Las
hel ierug near A1rik, Ediopie deze l<eer,
cn ilccr in dc Soud exploratie. Addis
Abcba blcck ccn njddclsrotc srad Dei
.cdelijk brede larcr. ccn hcldcr blauwc
lucht nret de geur yan euclllptus. Die
boomsoo.t wrs een eeu$ geleden door

keizerMenelik!!nuir,{ustnlla inge!oe.d
om ziin hoofdsiad groen ie houden en me

iccn ic zorgen dar er eenoeg brendhour
w.s. Daarncc hicld dc orereeDkonNi mel
A!ssicland dan ool< op. hoclrcl:iva.n
orerdag cD ko!d'rDachts rvas hct cf o.,1.
Hct we.k kwam er oF leefj dat ons internationalltean vrn "Vl.tr expert!" jrsrlijks
zo'n:10 ionge geologen lan heL Ethbpiln
lNtiluie ofGeological Sun'eys (EIGS) de
nicuwstc thcoriecn cn rechnieken moesr
bijbrcnecn op hcr scbicd lan scolosische
klrtcring cn mincraal c\plor.dc. Dc bcstc
klndidarcn werde! dan bcloond nict ccn

be!.s loor verdere studie

h

her blireD-

land. Tijdens he|regenseizoen se.d door
ons college Segeven, gevolgd doo. zes
tnaanden veldwerk rn hel grensgebied mei
Socdan. De kamp€n Det leams van 5 i 6
Dlan lagcD rcms dagrcjzcn uit clkaar cn
wefden door ons om bcurtcn bczochi, gcrolgd door lange dlgDra$en in her v.ak
kurkdroge lerein. Drt lsrrste rofgde roor

klsmg lalwl nieuwsbrief

maart
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goede ontsluirlngen en dus m.oie v.o.
beeldenvan o.a. plllolvlaya's. lsoclinale
plooien en volcanic domes, in een l.nd
schap ncr spccraculanc insclberyen. De

geologisch-geochcmiscli-ecopliysischc
.esultaten leve.den prachtlge kaaftcn oF
en et wed ook $ elg.ud gevonderj nraa.

mlnder d.n verwachi.
Ansichtkaart
Bchalvc dai hci yoldoenins eafom jonge
geologen (waarcDdcr ook lrouwcn) cn
thousiast te maken voof hu rak. was hci
bosbranden lan horlzon lot horizon. E.
do{rrheen riiden was sutealisds.h, ln.lu
siefde naasi elkaai vluchrende roof en
proordicrcn. Hoe!el er de doodsrafop
stond. warcn dc nccsic bratrdcn aarycsio
keD om de jonge lorcD dc gclcgc$cid ic
geven uil te lopen t.b.v. het vee. llaar de
ontbossing $erd er rekc. door rersneld.
\le lerl{rren ln dle d,d een alnial rainees
aan omslaende L.ndrolers en dodeliike
zrckcs, nuar rooral omdar er een paar de
grcns ovolicpcn cn nooii meer ierug
kwamcn. Ecn paar naandcn larcr l<wam er
daD soms een aDsichrkaln

!u Hannord

oll-eeds. De onderd.ukking door her
regime van Mengistu $as dan ook alon

loelbaarj op onze reis weiden ei dageliiks
checkpoinis gepa$eerd, eak bemand
door 1.1 ianeen tnei Kalashnikovs dle je
maaf bcicr rc v.icnd kon houdcn. Oyeri
gcns ivarcn dc alon aan\rczigc Solicis
vark ccn uitkomst rnet hun veldhospiraals
en onuitputtehjke !oo&tad !lcohol Maar
p een mlin llep
was dar wel hei elnde van ons velltwerk in

9

reffi
ziLrlng !.n hcr r.rum on
Lrrban Gc,,l,,gr in Asix rnd ihc l'rciilc
aIUGr\P) Ie oreaniz.rcn. ofandcr\ een

lrulijks ccn

sririr.n 16
. 20liJsr,rcn ran ES(iAP meedoer
$orkshop ol kurus

FUG,\P is !r !n d€ dinlo,)s trsscn 0nrd
\fclens.iupfch en !lanolosen ic siiffule
ren. L.n r.nr!1 landcD (,r sted.n) ziin
inmid.lcl\ inderdaad bcgonn.D r.n hun
eig.n xrLrdn g.ologr f&'gr.nFa \rict
NrD wds er rfocs blj (mcr o a. de'lrinr.sularDe\.I(Nncnr Z.!)c nrln de \1ckons D.ln), gr\.lg.t door Chin. rshrnS
hii) eD I'xlin (Cllcuft.t 1,

tiar i. nochen.

ZulLr. gevillcn

ir!!rbii

Lmd.! hun eigen (ofLriltrLeraal) geld sean

urtgclcn ldD hcr rerL jgcn ran geoloriscl
adrjcs \(n,r stads- cn nrili.ubcheer i..D

bc

()h/e kird.tur $fen inDiddeh o! dc
Dr)Jdelbarc \ch(rl n \edc and cn
PxoliDc m.rkr( daDkbNN. gebruik \Nn het
Lrnlc lclJ\ct.cD on /e dnir dan or L.
Tockcn. Bij LcfugLonsr t!Lildcn de koltc|s
drD !ir \ar dc lallerldds! lcltke.nijctr,

dus z!11!r z€ n ider n)..iic bcb
bcn t!D hun kenDr\ orr !ndcre rlp.cren
\!n dc Dltxur, ro.1ls bct nilieu. los te

bincr$.

\'ar ik in niin ncrl! tu.hi uri tc dnge!
dus dnr

is

ge.logu lxn \'elkc !h'inug€ d.n

\!rnr ftet nalr cen supcflDNrkr,n -lddi\
ixlltcn ro.s.Dk.lijk roof \!ie ftr.r dolh6
k(in beiel.nl hiel.th.ini.r echi o!cr. De

ook. in staar.n b.reid bchorcD re zijn hun
nrzichr in g.okgi\ehe condities re bcnutrcn rer \ erDcrerng vrn

2ccr gior. buirenlendsc gcn)eensch.f z.g

D!r erg.! oDlge\ nrci
du\ \rn srNdsrl]nning

rich

gd(r\'r.kr zcllhu! fcrticf re.rg,r-

t)izcrcn: heL rcecDde JrD .ok inrirrtier.
L)i. sri.. \ilr soliJlriLetr onrlcr d..\purLi.rcs mis ik nnn! ntr 1k ln Blngkok zi!.
sr'!r lerierlijk rlles re lalje.n is e. Din

\\-ordr dir niet ec.l.xn

Stadsplanning

liunntn \ord.n. ()tn
\le.hrs iin !o.rbc!lJ

nid .f elkexr i\ a!rg.\rcr.n.

Ilij ons lcflfek uri Eihrifj[ iictcn re dus
..! qrolc lricndcnscbdar achrcf. nra!r'

rdc conlr.rn) blckcn g.l'ltkig \an ]trncc,c Juur. \l een pe.r tr.r,ls.onn'lhnl
hct htio1.1 borcn sarer s.ll,uden rc h.b-

'lliet zo veel'
H.r borcnsraaDdc gc.li n!Iu!rlijk oi.i hci
scliclc bccld l-r zijn velc rndc.e !sp!ctcn
dic alndlchr krijgen,,onls he' iii.o tln
r!fdbe\ nu.n. \ulklr6ntc. ar.d!.rschui
\ingen, zo$el ,h bodcDNrnuihrg. b(,u\'
nrrterlll.n. b($vkosi.n. enz. dic rllenrlal
trrput !an (urbanct geolo3.n nodig hcb'
ben. Ln nusl onzc re odickc conttLctrics is er dc Adls ofUrl,rn Geologt dic
.cn! per jixr dicnr uit t. komen, .r 7ij,r rr

Waarom heb ik dus nog steeds
zo'n plezier in mijn werk?
Allereerst is het toch leuk orn
onderdeeL van een internationaal
team te zrjn.

dan onrslun.r schril
ncrd. froblcnrcn. ltie

r."

lritirlrnf
nrljn lrsp|n

ekkelijkc noriteirt I.!cren de

\rNlrmee hct sulces lan
nnrger \rofdi gem.r.!

nocmcnr De bc!,nLnrg r,an l'hhgkok

Irn..r f ,,k \ an.nLidr snclehciend.
<r.dcn in d. rcgi,)) lijdcn !rirs'e1.lk

Turkjjc nudr'r'ahui en lxD Nolr Z!rnua
Daar NicuN Z.cllnJ. Snr)inrige "ib!rl)ding

rcgctr\eizo.n onJcr l.nedu|ige orcrsrfoDrnrgen. llcr reg€nsrrcf stdgncc|i om.lxr

nrcmbe( lisgcn bui[.n ile regio. zot'l\ de
.\nc.ik!rr.n. de Eng.lr.n- d.I:iaDscn cn
d!n nliuurlillt Ned.rlxtrd (ie iw.c,lc

ser.l)

cr geen naiuurlijl(. dr.in!ge rn0.r

donor

her

heeli: dc stund is sLDs nenrs insczlNi.
Die inkliDking !in onderligg.n(lt kl.ila

beir (iraarbij ,r)k roor ES(lAP scFcrlir

\cfd ilt uitg€nolig(l rh siall r(!)r
Sccrctlfi!ir tc konrcn $crkcn. mlrf
.lu in 'gcol,)gr lbr llnJ-urc urbln phrrnii.g ln .e efc nrisies for ES(lAli
hid ilt !lg.(Jond dndxcht !o()r dat
n$c.L te h.bbcn En zo
Ncrd ik oDrslro\e.d in
een *urban gct,logisl--.

\u lljki

ir rreemdcr
Llln hct is. (leologische
!l

dicrlsten mer L)csiarnJe
url'an geol,rg! t rclran

nu

s i,oals

d!

pluls

g.n is htr res r.it lrn grond\'.rer o!c.
€\ploirrlie !oof f Nlicullcf c c.nsumpiic.

Er is geen geoloog in Bangkok
die het probleem niet haarfijn
uit de doeken kan doen.

BriLisb

G.oLogl.!1 Sune! blijk.tr geoll)g.n rc
bebben ngczcr nNi ccn !r)orgesch'cdeu's
il goud of xrder. DiiDef!al-crFlordrie
'l.nsloftc /ijD scologcn s,Nicso ge$elrd
iDtuI \an lndcrc disciplir)cs tc com

kin dt)en llcl!!s i\ tr gccn
mechrnsmc n,,ch cc! rfldiLie om /ulke
dc d(ieken

kcnr)is om rc reLlcu ir beleid cn bNrde
hedissiD-scn door dc iokale oltj.heden.

\ler Nlderlxndsc

s(eun

b.n ik in suar

krgmg lal* l nieussbrief
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o!

n

dczr groep. nr Jrran).

lrxls'\er doe ic zoalin Thdil.nil'
n.et ik u.k annloorLlen. nici 7d fc.l .
v.r\Liirend !... oue.!rorme doelgro.p.
Dar mijr ltric cdleqa s !n ik rorns !N.
d.

ccn so.r! sli!.cr..ntin!)rlrle geoL.rqi\che
dienst sorllln darg.zicn is bep.ald (!r.
Nlisrisch. \\'ur $e.!cn$el sr.rk in zrin is
het ond.diennen ran Senr..nsch!ptcl1,kc
frcblcDrcn die lrc drn ook !aah lqrturcn
k{riisluiren ti.r icxns dic clLle,s al ccD or
lossing gefonder hebb.n. Al r. laak d$
kcn me.s.n drr hun sp.cifieke ptuttrmen

U'unnlcb

ik dus nog sreeds zo n p1e
erl<? ]\ll.reerst is hcl lnch
leukoDr,ntderdccl un.cD ilrerndlronarl
r.am Ic ziin. -\llcen !l op oDze !ldcling

zle.1nmjjn

M

lo!en er tllnrtig nationrlileiten do.r el

Never a dull moment

kaa.. Ieder mei ziin ofhaar culturele
achiergrond en gevoeligheden, melr ioch
tn.I ccn sicrl< ecvocl van saamhorighcid.
Itiiick ran burrcnafdoci dai nog rcrdc.
tocDemen. , alr ra her werL Tlen we elkdd. reldenj e.ls rorcel te doen in Brng
kok en b.lendlen is heL veikeer vaak een
reden orn een llinodiging afie slaar.
Maar de sliuatie lerbeieri lengzarnerhand,
mcr h.r bcsiaandc Dcilrc.k van snclwcgcn
cn dc Skrlrain. bcidcn hoc,g borcn dc
stdd, er dc cnrdelijk nr !anbou$'zijnde
Iletro. V'le weet rJn we bnnenk.rt ln
staar om de h)!oLhese ie ienen die 2egt
dar we hier elke evond in een ander
elabllseneni kunnen ei€n zonder oolr in
hcrhaling rc rallcn. en dar voor dc resi

lnreresanrl Urb!n coNbo) of geoloog.
wonen en llerken ln d€ze siad is een uir
dagiDg maar vcnccli nooji. Gck gctrocg
hcbbcn wc al i..cn ccn rakaNrc uitsr.an,
getiteld Associ!te Fxrrefi Geologl fof

dent (OHR\[): httpr/1$s.un.org,Deprsl
()HRM/. V;ie weeL, kunnen $,lj binnen
kon een nie!we Nederlandse .oilega
vcNclkomcn D hcr ni.i alijrd zonnige
ma.. ir.mc cn gasiu'ic KJunglhcp, de

Lrnd Use snd U.brn PlI]nning RAS
4.10 6 X06 0l V, maar krt onze veft!7ing

FuuB vAN

is daar roi nog loe geen reacde op geko
men uir landen zoals Nederlend mer een

E.ONOM

!{ATER AND

a$jstcni dcskundjgcn progrannna. ln
Dijn tijd hicld Buitcnlandsc Zalcn nl DcD

IYl NERAL
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RET'UR'ES 5E'T ON,

ENVIRONMENT AND N^TURAL RESOUR'ES DE!ELOP

MENT

Hlag een bestlDd bij wat oF afsFra.L
d.or te nenren wrsj dr!
wel kun
^lnog
nen. Olengens, er zijn vxlk
meerde.e M
klides bij de \!\ loor geologen en an

DVSON,

E.oNoM . ANo Soc AL aoMM ss oN FoR Asra AND
rH. PA. F. (E5aAPl, LIN rED NAr oNs Bu LDrNc,
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TEL. +66.2.2331926

dere protesnrnele gtuepen door re nemen
op de homepage lan hei UDlied Nations
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Excursie naar ljtah " Colorado

adre! en t€L€roonnummer

in september 2ooo?
De geoLogie van Nedenand een

geadretseerde en seftanIeerde retou
ren!elop, naar W.lE. vai de GGaii,

5tu( beter

S.W. ChutrhilLLaan 1o09 A,2236 AD

begrjpen door
prachtlge geoloRie te bekjken ln
de Vcrenigde 5tatef? Jrrel l6 . 24
Leren

P us een

!

Rlj3wijk.
djgt dan per omgaande
een registrat etonnuLler toegestuurd.

betalende deeLnenrers kost een
EvERr vAN oE GRArtr

Utah

Il.oo

CoLorado naar srhatt ng
l5oo per peBoon (vLeg

Intreerede proi dr. A.K. Tumer

reis, huurauto s, hoieLs en maaLiil
den lnbegrepen: uit en thu s ln de
pcriodc ,t9 . ,/1o2ooo) ALs e, ge.
roeg beangsteLilng i5 dan ben k
bereld op peEoorLiiIe r reLzo n

Tll

eicu6 e re o€an teren.

het vakseb

fer gaat on een aangepatte ve6

e

van een ex.utr e d e i< een aantal
leren voor een grote oLiemaat
schappij gevestlgd n het w€stei
d.s Lands heb gcL.id. Dc.i.uEie
gaat raar een b€d€vaartsoord'
voor seol.3€n, de bovenl.op val
de CoLorado Rlver n de staten
Utah en CoLorado. S.hooLvoorbeeL
den van woestjnaizettngen, deltai
sche atzettingen, oL enoederge
n.enren, Touro apr.ren en anoere
fraaie geoLogi5.he feromcn.n Dat
moo5 ir spe.ra.uLa r ont5Loten n
de BooI CLifft en in nat onaLe par
Len zoa s A(hes and aanyonLande.
Bo!endien , jn de meesie ontsLui
tngen goed bereikbaar per auto
Todal er ncigcns m.cr dan.en halt
uur gcLoper hocrl te wordcn.
ntere$ei Sruur dar vdOr 1 aprll eel
brelle mel naam, postadrer, e ma
L

Bij besLuit van het CoLlege !an

Den!ur!an

15 nugusrus 1999 rs

dr. A.(. Iurner benoemd tol hoog
eranr n dc fa.uLtelt CiT6 arn de
DeLft

om lverlzaam te , jn op

ed

nsen eurtR€oLosie.
I s voohefrene op wo€nedag
15 maa{ 2ooo re ]t:oo uur n oe
AuLa, lvle(eLweg 5 te DeLn zijn ambr
te aanvanrden met lret lrou.len !an

I

cen oratie, getiteLd: mpa.t ot Geo

neral.g s.he Kr ig Ait!velpen
(lvl(Al: http?iwww.mlnerait.org

l\4

0ntvange.: BrLLetin van de BeLg.
s.hc Ver.niging voor 6coLogi.
VoLum€ 106, 1999 5p-".iaL ol
Bruno Bastin.0pserom€n in d€

Ur de Nieuw5brlel

FacuLtelt Aard

wdens.happen LIU Stan White c
door rr.t Co Leg. van Bcnuur per I
febr!arizooo beroemd tot de.nan

oudst bekende gesteente op

steenten !p Aafde uiteraard van
Du ienaardse aorspr.ng de mees1e

Fet ber.ht (Nie!wsbr ei iebrua
2ooo) dat op 14 januar n Naturalls
lret oudst be<ende g€sleenie of
Aarde zou zijn ontlru d, behoeft
.orre.t e, D€ g€b3nde lz€rfornatiE

meleorielen hebbei ouderdomnei
rond 4 5/o niljoen laar en repre
5ent€ren reLi.ten ut het vormings

van sua 3an de k.p van de God
thebtflord in Wen GraenLand i5
frer een ou.eraon vai :1./5o m

5tadium

!an ons

zonn€stelseL.
FARRY

L

loen laar weLiswaar het oudst be
(ende sedimentgeneente van aad
se oo6prong, maarzeker n et het
oudste stuk aardkorsl. D e eer

[omt loe an] eer gf€i5.ompLer in
hel sebied van d€ A.asta Riv€r n
de Northvrest Teftitor es. Canada,

N,A

PR

ENI

over de chemie van oplossingen: het SolEq tutorial pakket
A.ademi. Software brengt sinds
kort een Enge staLg Lespa(ket ult,
dat de drem e vrn opLossiigen uit
SoLut

on Equil br a, Frin.ipLes and

eei vergnelsde tonaLiet net een
lntrus e ouderdom !an 1.96o mlL

sanenwe&ing met de Equ Librlun

joen jaar. Een sroot monster van
d t ourlste aarrse korsEeneente
bevlndt 7i.h n het Arts CeoLogls.h

nationalUnion ot Pure and AppLied
Chemistry).

Dluseunr 1e Antterdam. De lrt usie
van deze tonalet markeert het be
gin vai de gere.ordeerde geoLogi

dda d net s.lepen etudenten in

Data comm ssion
Er

van UPAc Inier

wod dan ool aai

meegevrerkt door onderoekers ovcr
d€ h€le rver€ld. Fet heeft proefse
RusLand, Brazilie, Nieuw Zee

aid,

de

s.he ges.hiedenl! en daamee de

U( en Zvreden en is aan de hand

grens tussen Hade c!n en Archa€i:
.um, convenr on€eLgesre op
4.ooo mlLiocn irar gc cden.
Bestnrdd€lEn van nog oudere aard
se k.rergeste€nten, z rkonen mel
ouderdommen tot ongeveer 4.:l.o
mlLjoen Far, rjn als detritGche n
neralen aangetroffen in Ar.haei5.he
sedlmenten in enkeLe anderc s.hiLd
gcblcdcn de mocdcrgestcent.n
!an deze z rkon€n zlrn (nosl .rbe
kend. Bov€ndier zijr,le.!dite Be

van d € etoaringen bijge3teLd.
5oLEq is besList niet a ecn ges.hikt
voor stanende s.he kund.st!dcnte r.
li h€t pal[et G ee] grool aanta on
derwerpen opgenomen, zoda|ret
deeLs ook hee goed aL5 een tnrlle
biFpij(e(uEu! v.or aardweten
s.happe15 (an dienen De prlnc pes

knghg lalwl nieuwsbrief
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di. 5o

Eq b.handelt spcl.n immc15

ook in dc aardwctens.lraFper e.n

DIVERSEN

@
grote rol. bijvoobeeld bij onderwer
pen als bodemveryuilins, venreing,
zure regen, ensvorming en €rtswii
n ng en u teraird de hydrochen e.
Zo wordt er binnen het kader'zuf€
rcgen' uitgelegd, wat de emissie van
zwdvel5tofdioride, de pH in neren
en rivieien,Sranlct, alumini!nvergiftgins en kalk allcmaal meL elkaar te
haken hebbeil. Andere ondeNerpen
2ijn wat minde. relevant maar bestist
niet minder inreressant voor aa.d.
wetenschappeE, onde. de kop
chelati€rherapie wordt biivoorbeeLd
uitg€lesd hoe deze kan worden ngezet bij de behandelins van lood.

versiftiging.
Het dateriaal is verdeeld in modu

ks (bijvoo.beeld
samen
0eze

u

I

mlLieuchemle), d e

27 tutoraLs bcstaaf

tutoials zijn geordend naar

drie niveaus van moeilijkheidt
graad en kostcn elk 1s uur lijd.
Er ziin llteratuur jrtjes en woorden
Liisten, hypenlnks naar poD-up
uitlegvenste(j€s en diagrammen.
Natuuniik zijn er ook opgaven
waarvoor na afloop het .oiecle
antwootd SeraadpLeegd kan wor
den. De tutotaLs ?lin overgens ook
uh ie pinten als MS word doc!
oenten. De stijl van de uitleg in de

tu!orials varieen uite.aard enigs'
zins per ondeRerp, maar is door
gaans behoo iik helder. voorsom.
migen kan het hand g zjn on ai€n
toe in een s.heikundeboek te kun
nen spieken- De tulo als gaan na.

lit van de ianwezisheid van
redeLijk basale schelk!ndekennis
en vefondc6t€ hn biivoorbeeLd her
melijk

be8rijpen van

van SolEq alwijzer worden.
SolEq is gekopp€ld aan een g@te
datab.sc m€l ev€nwichtsconstan.
ten en Devat een aanlaLprogram.
ma3, waarmee blivoorbeeLd de
spc.iat e van e€n netaaL kan wor
den bepaald. Hct pakket is bovcn.
dien voorzien van geluid, dat overi.
g€is uilgcschakeld kan wo.den, en
hier en daarvan humor in de vorm
Het pakkd is op dit momenl alleen
nog:ls sland alone ved€ verkijg

bair op CD ROM voor Windows 95,
98 en NT. Een Losse CD-Rotl kost
GBP 130 {exclusier

BIW, nclusiervs.

zendingl. vooruitbetaLlng resulteeri in
koning cn de pnjs neent afnaarmale
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Inlt6tr\

Th.nrliouscconlr]liner" $nhnroror|[r l0ycar.rpencic.

.
'
'
'
.

Seisnic l'lrerpretatiorl atrd Nlappine
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F +ll (011069.18 106
En[il arso@\\r.nl

for nror. ir,oh{ion risil our iDtcnet

tNd.d r'.t!

DI ku

tt )

wordt gevormd uil biiastudenten
van de Universitell van Annerdam
en de Vrlje L.rnlveuiielt.
De bedrliverd.g zaLd t iaar pLaats.
vinden op donderdag 6 april in her

(http://!!W.acadsoft .co.uk, kunn€n
demonstmties worden opgehaaLd.
De gedownLoade winz p bestanden
moelen vetuoLgens worden uitge
pakt er gelhslalleerd, maar als hei
Soed is, wofdl dat haarfijn in een
blibehorend read me bestafdje

AN6gUiA 50UREN

sirc:

W&N-gebouw van dc Vrij€ Univelsi.
teil aan de De Boelelaan in Amn€r
ddm. Ve6chilLende bedriiven uit dc
exacte hoek presentefen z clr met
e€n intormatiesland of door het
geven van een lezing. Hosercj.als
sludemer en Promovendi krijsen

Bedriivencontactdag

Amsterdafi
leder jaaf op de eersie donderdag
van april o€aniseert de Srichting
BEla Bedrijvenconla.tdag Amster
dam (SBBA) e€i b€driivendag spe

van de bedijven le pratei over de
mogeliikheden van eei baan op
hun eigen vakgebied. Tijdens de
le.iigen zal in her algeneen veneld

BUITENDAG EN IAARVERGADERING KN6M6
Aardkundige wdarden, Ruimle voor
de Ri!ler, Ero5ie, Landschapr dit
zjn gfole act!ele th.mas ln de hu.
dig€ inrichllnS van ons land, waar
de inbreng van de aardwetenschap
per ononlbeedijk wordl geacht. Dat
de pioblemen in hel builenland
nog een orde groter zjn kunnen
we dagelltks n het nieuws zien. De
KNGtdG Buitendag 2ooo (voofteen
de Conlactdag) besteedi hier dit
jaar volop aandacht aan in Wagen.
ingen op vfildag 24 maart 2ooo
0nze gastheren zijn ALTERRA.
Research Instituut voor de Groere
Ruimte en hel Bddemkundig en

ARGO
the E&P

ciaal voor bebsludenren. De SBBA

te ien aLs Lisand,

'evenwichts.onstante' en alkatini'
teil. Ma iede@en die niet weel
wal de pH van onveNuild regenwA.
ier s, on maar wal le noemen, za

S(on.ltrknt S(ticerfor

men me€r exemplaren bestelt.
Van de site van Academic sonwarc

Geologisch Laboralorium van de
Unlve15iteit van Wag.ningen,
Wljorsanheren deze dag on Led€n
cn studenten binnen ons Genoot
s.hap n€t elk.arte laten k€nnisma
ken, om bedijven en instellingen
zrh te laten presenteren €n tef orien
taLie op stages, banen en specaL
saties in de geosetenschappen. Kon
om en da8 voor ions€n oud, van
e.6rejaals lol rustend geoloog: Het
prosrafina is zodanis saneng€steld
dat het oo( voor de belangsteLLende
parlner zeer de moeile waard 15 oh
aan de Builend.g del ie nemen.
Het ochtendprogramma bestaat uit
een aantal lezing€n bijALIERRA.
Na de laaNergaderins en de lunch
ziin we te gast bli de Llniverslter.
Na de inleidingen wordl er per bus
een bezoek gebra.ht aan de 6eb
beberg,/Blauwe Kamer, waar we de
n de Lezngen behande de zaken ln
de praktiik kunnen aanschouwen.

hgmg lalw I nieuwsbrief maartl2ooo t2

De dag e'ndigt met een bonel op

PIaats ALTERRAI
oiAnhem (Ar2)

Vanat Utecht

Neem op d€ A12 alit 24 wage.
niigen/Bern€kom/Ede.
. Volg rl.ht ng Wagcninsen.
Na .a. :l km (net voor de be
bolwde komj gaar ! bij de rotonde
rechlsal naar Centrum 0e Bon.
. fet ee6te en rweede gebolw zijn

'

van ALteira (voL8 de bord€n met

v! naI lie/Rotterdam tAlt
. Neem op de Ai5 afril :lj
0chten/Kesteren/Rhenen.
. voLB de N2ll naar Rhenen.
- Ga n. de b.ug (over de Riin)
,e(hcal dan meleen linG en bij
hel stoplicht we€r rechts en volg
de N225 naar Wagenincen.
.Ah u Wageningen binnenrjdi,
gaai u bii d€ rotonde re.htdoor.
' Volg dan ichiing Ede/Utre.ht. dal
wil zeSgen: bii het eerste stoplicht
Lnks, dan tueede stopli.ht re(lrls,
daarra rwee.le etop .ht llnks.
- Na ca. 7oo n {net buiten de bc.
bousde komj gaar bij de rotonde
linksal naar Ccntrum De Bon.
. Het eerste en tweede gebouw z in
van ALtetra (voL8 de boden met

!

Vanaf station Ede Waeeningen
' Er gaan twee bLrssen naar de

. Streekbus
gen, Stap

Lijn

84 naar Wagenln.
halte Dioeven.
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Prioritaire thema's in de aardwetenschapp€n
In vedand met de Stntegienota

2ool van NWo en het Mee,irenplan
2oor-r006 zal de Beleidradviercom.
mGsie voof de Aardwetenschappen
{BAC-A) hct gebiedsbestuur AL\4 n
jun i.s. advseren over priorta re
themd's in de aardweten5chappen.
BAC'A heeff daaftoe ee6t dc c teda
voor prioihire lhema's geformu.
leerd; het gaal om die delen van

het onderzoeksgebied waa.in hel
N€derlandse onde?oek in interna'
tionaal veband ccn prominenle rcl
kan spelen in nieuwe ontwikkelin.
gen. Rekcning hold€nd mel de
programda's van de aardweten.
schapFeLiike ondezoeGs.hoLen en
instrLten heeft de BAc.A een dr etaL
priorihne thema's en twee dwa6'
verbanden Seformuleerd- H€l .oncepi plan z.rl eind naart voodopig
worden vasrgesreld, w:ama een

consuLtatie !nn het ondefoeks!eld
plaats zal vi.den. BAC-A i5 van plan

dcze n euwsbrlefeen nteftew mer
de voorittervan d€ BAC.A, prot

on tiidens h€t

NAC-V op 20 april s
avonds een loelichting op het con
cePt plan te geven, waarna een
korte discuss€ plaats kan v nden.
De aardwetenschappe ike onder
zoek5scholen en instiiuten worden
uitgenodigd op 17 mei met BAC A
over het @n.ept pLan le spreken.
Na deze.onsullaties zal BAC A h€t
plan verder uilwerken, verderop in

Het concept plan staal vanaf
30 maan op de websile
lrttp;//www.nwo.nl/aLw/nre€rjaren.
plan vah aLW. waar 00( reactes
Kunnei wotue. d00f8egeven.
Nadere informatie is tevcns ie
ve.k.ijgen via de secret.ts van de
BAC-A. dr H- de Boois, tet. o7o
344ol52, enaiL boois@nwo.nl.

Toegekende ssbsidles open Competitle 1999/2ooo
Op 2Z januari heen het gebiedsbestuur besloten over honorerins van de per r septenber bij ALW ingediende p@ieclaanvragenDe 289 aanvngers van prcieclen en programma's hebben inmiddels schrifielijk bericht ontvangen ove. hun aanvlaaS,
OideEtaaid een oveakht van to€gekende aardwerens.happeLijke proeramma t:

eider
Breemei
F. Berend5e
N. van BEenen
A, Veldkamp
H,E, de swan
A, Kr00n
JA, Roc viiI
H. R ddernkhof
M.l.F- Stiv€
H.E- de Swart
Proiccr

N.

!dn

organls. Ttel Frosramma e deel.omporenren
WUR PodzoLizalion Lrnder Kauri lAgathis austaLt: for better or worse?
WUR L Plant .haact€ristics dnd srand dynamics
WUR 2. Soil processca under Kau.i
WUR t. Soildistribution and lands.ape dynamics
UU
Outer della dynami6: process analysit ot ur'ate. molion, sedimenl transport and morphobsn variability.
!U
1. [4orplrodynamic pro.esses on the outer .omdelta: neld nvcar]gat on and lnrefpfetarion
TUD 2 Morphadynam c modeLLing: long term behav]oui of th. outer deLta
N 0Z
l. Hydrodynamlcs and sediment tfanlport ln tidaLlnLets: f eLd obeeruauonj
TUo 4. water and sedi.nent tran5port processes on outer deltas of tidat inLei systcms: : model approach
UU
5. lvlophodvnamics on the outer delta oftidal basins: idealized modeLstudies

De roegelendp projF raan'rade .drdwprpn\rhappen 7i:n:

ProF.tLoldcr
C.l.Spicrs
I.L.R.Toutet

s.
IJLJ
VUA
5-A.P.L.Cloetingh VUA
G.l. van der Zwaan UU
rl,J,A,Berend5en UU
orsan

W,Boutei
W. van
1.5 5

UvA
N 0Z
Damsta N 0Z

Raaphorsl

nnirghe

Dronke6
Ihomas
A,A,M. Holtslag

UU
NIOZ
WUR
F F,l, v. VeLtlroven (N[1]

L

H.

Vril budget daalt met 15 milioen gulden, pro$amma's in
de Open Competitie worden

afgeschaft
Fet gelriedsbcstuur naakt z ch ern.
sug zo€cn over d€ .onllnlte t in
het fundimenlele onderzoek na..
milieu en levensv€agstukken dat
het be$!u llnancien. Het budget
van ALW zal in d€ koocnde d e
jaa, van 5o nriljoen suLden met
ruim C€n derdc dahn ,aar 35 n
joei Suldcn. Dit is deeLs het gevoLg

I

TiteL proiect

6raif boundary propenl€s and

lnterfaciaL react ons control ng creep of wet .rustaL rocks.
Prlmary magrnas in plume.derived oceanlc lsland Basalts (Azores and Carary lslands).
Ihe role oi fieology in .ollisional oroSenic setting5: transalp.A numeracal dnd analogue nodelLing dpp.oach.
Benthic foraminife.s: proxi€s ofcunent velocity and o8anic flux?
The relative imponan.e oftectonics, climale.hanse and sea.levelchange lor rhe development of
Late Quaternary longiiudinal proiiles of the Lower rive Rhine
mproved inveBe modeLing ror asscss ng sail hylraullc piopenl€r at different scales,
Enhanc€d o€anic carbon mincfaLisation raies ln perm€ab c sandy sed ments.
Re.ydins of respi.ed C02 in strar fed marln€ systems: Consequen.es for the lnterpretation
ofrhe stable ca6on isotopi. record,
Modeuing the norphodynamic b€haviour of main .hannels and th@sholds in Long tidal basins.
The continenlal shelf pump: a pilot study in the Nonh sea,
Intermiltenl lubulen.e in the atmosphgi. sur
mproving node situaticis of troposphed. n togen orides and ozone.

van een algemen. overheidsbezui.
niging van 2 procenl op het budget
van NWO, cen bezuinising die in
de pLaats kwam van een door dc
!orige mir ster van ocenw bcp cite
lerdubbeLing van het b!dget van
NWO. Daarnaast komt cen eind aan
lijdeliike fondsen van and€r€ financie6 en aan een periode van over
besteding vanull liquiditeiten.
Het gebicdsbestuur heeit dan ook
besLotef om het budget voor vriie
nanvragen! de zRn.0pen competi.

tie, dit en volgend jaar sbrk te b€'
knonen. Daardoor daak dit buds€r
dramatir.h. Vorg iaaf nog as het
op ,4 miLloen guldci. 0 r iaar daaLt
het iaar 13 milioen guLden. En volEend jaar zaLhct daLen tot 9 mii
joen gulden. onect gevolg van de
ze verlaging van het budget is hel
afschaffen van progranma aanvragen in d€ volgende ronde Open
Competitie. 8ii de seLcctie van pro
iecten zaL nnovativteit iaast kwa
Liteit de doorsLag geven. De srerke

kltEt larwl nieu*sbrie{

maari

daling is ook nodig omdat er ruim

le Semaakt moel worden voor me.
deRnanciering van tamenwerklngs
prograhma s met andere NWo ge
bicden €n dverse mlnist ies. D e
progranna s Lev€ren ALl l extra
middeten op, maar verge. ook een
Bovenslaande teksr is overgenonen uil het in de voige nieuws.
brief aangekandigde persbcrl.ht.
Net veLd zal bii de !aLlvoof de vol
gende ronde vermoedcLiik b€sii
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zrrn di5senarle "Mijngas afgifte van

kolenlagen . Op veu oek van een
van zijn p.omotoren, proldr. D.W.
va. Krevel€n, h€b ik voor jan een
vledaL srafi ek€n se.onslrueerd net
behuLp waatoan de soFtie vai
rnethaan aan steedkoolah functi€
vah d.uk, temperatuur en p0r0s t€it
kan worden berekend.2ijn proei.
s.hrft heeft veeLdandacht en wa.r

de ns sevor.ien in de miinindustrie
h de jdren r95l e v. heei lan Sluf
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l08d voorde 5.8.N. (Stichting Steen<oLonban i NederLaidl. Steen (ool
moisters, van r ton of meef, afkom.
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Uit de considerans van her (N6MG:
llet Hoofdbestuuf van het KonifI
lilk N€lerlands GeoLosit(h jn
^4
bouerkundig Geiootschap. gehoord

kngms I alw I nieuqsbrief maart 2ooo l5

de Kringen en de Genoots.haps
raad, heeii ln ziin vergadering van
6 janrari 1987 besLoten om de Van
Walers.hoot van rler Grachtpenning
0it re reiken aan IAN sTUFFKEN.
ALs erkenniIg voor zijn beLangriike
bildr.gen voor de wetenschapp€
Lijk€ en lechnische ontwikkeling
van de kolennijnbouw, en de zors
voor de nalalenschap van deze tak
van industric na de mijnsluiiing,
a sm€de voof ziin nTet voor de
Iwaliteit van het t]ds.hrift 'GeoLogle en Mijnbouw , speiiaaLmet
betrekk ng tot mlinbo!wkund ge
Einnen het Genoots.hap heefr u
immer bliik gegev€n v.n een gote
inleress. in de onlwikkcling van de
miinborwkunde, en u rtreetoe
sieeds naar een rnnrge eamenvre.
k ng tussei geoLogen en mildbou
we6. Vanali95o heeft u zkh zeer
acti€f !oor hol Tijdschrlft CeoLogle
en [4]inbouw'ing€zet, voonl on de
kwalit.it .n kwantitcit van de miin
bouvrkundigc bijdragen in staid te
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sen. Het tiidschrift voer vrelbii !w
doortastende .naiier om adverten
tles te wene , aLs gevoLg waatoan in
die perlode de iinnn.idle posiue vrn
''6eoLogle en Mlilbouw'zea foos
kleurig was. Voor de derde cditje
van de Geologis.he nomenclntor
heeft u zi.h met enthousiasme en
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tot rret totslandkomcn van lret
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d€ opzer voor de steenkorenmlln i.
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Ze haaden er net aan gedachr om
ae paKKen e€rsr €ven 0m rc apoe
en, "D€ (L€ine lrandslukker?1",
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8.5preI maar wdl gaande te hou
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0e jongsLe van het tweelal nam
me mee naar het klaslokarl, waar
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liaidstukken ; ca. 2oo stuk5 a
2t kg, ze bLe[en rer geb ed te
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Tentoonstelling in Naturalis Neder
Lands Nieuw Guinca cxpediie 1959.
,0hn staats, deeLnemer Neder
.nds Nieuw 6u nea Expedilie 1959.
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plaals in het ste(€ngcbcrgte. rvat
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