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WORLD WATER FORUM, 17 22 MAART 2OOO DEN HAAG

"Water is [ife"
icdcrccn sclioon cD roldocD
dc w.tcr. ncr ccfbicd cn

duurza!D beheer

v.! rnilic!

Zoet water: een kostbaar

bezit
llcr costc \I/crcld \\taicr !o
run, n1 Maffakcch, nl.f oL<ko,

in

1997 was hct surFunt roo.
een ( ere1d(ijde nrvcnta.isalie

snmptle, indnstde. landbou\',

wlrer nr .lvi€ren, in de naiuur.
Resuliaai s her rappori 'Vrodd
Uratcr \rision', ondcr rcrant-

"lVe dicl not inherit the uorlcl
trorft ouf Darents - use borrozoed it
ll om out cn afen

"Te veel, te weinig, te vuil". Zo vatte prins Willem
Alexander zeer kort en bondig samen waar het nu
eigentijk over ging op het Tweede wereld water Forum.
Het Congresgebouw in Den Haag stond van 17 tot €n
met 22 maart in het teken van dit evenement: een week
lang lezingen over water en waterprobtemen w€reldwijd,
regionale inventarisaties over waterwinning, watergebruik, waterbeheersing, watervervuiling, en all€
mogelijke problemen en discussies gerelateerd aan
water.
Een ding werd in elk gevat duideliik: alteen door
intensieve internationale samenwerking kunnen ook de
toekomstige generaties van dit kostbare bezit gebruik

vrn de srtekeN tljdens de oli
.iale ofening !!n het \X'oild
Warer Fortrrn. de dag daarna.
]jen opcnjng dic bujicngcwoon
chaorjsch vc.ljcp doo. acric
vocrdcrs dic luidkecls hun ongenoegen uitschree!wdcn over
de bous, Qn de It.ir Dan in

Noord spanje. ons.ijrbalr
voor de polliie (regen de wand,

iusen

zaal en balkon bunge
lend), ofrasrg.l<ciend aan ccn
stocL in dc zaal. c,rcrschfccurr-

dcn dc dcrievoc.ders dc toesp.rken. Een oproep van Ptins

\Ylllem Alelandei om 'nor
maal' als lohrasen de pnrble
men ie bespreken, bracht geen
rust. Na ccn konc schor$ry
r.n dc opcdngsccrcnoDjc kon
Ismail Sengeldin. !oofzittel

\Vorld \larer Connis

maken.

vaD de

ninlsLer Tornrsna {E..nomi hld geen Lekst bij de openlng
sche Zak€n) opende donder nn de fair (een,{liikaanse
degmiddag 16 rna!ft in hei
darne: "who is ihe Pnnce of
biizijn rar I'rins V'illcm
Oransc, djd hc spcak?"). naar
was, als roorziticr vaD het SeAlcxlndcr dc V'ofld Natcf
Fair h Den H.ag. Dc rrriDs cond Vorld \!!ter Forun, ;;D

over warer als de basis lan on"q
besiaan en ven onze planeci.
dc ivcrcldwijdc crisis in ivarcr'
bchccf. cn dc Doodzaak om op

sion, ,ijn roespiaak houden,

s,are.

on

re gdrn, mer rdor

woording v.n \V.J. Cosgrorc
en F.R. Rijsbennan. Hel rappo.L hat.pv!llende cljfels
2ienr Van al het ratef op de
aarde n 2,5'r; zoet. Ruim de
hclti hjcnaD zir 'vasi' jn ijsb€r
scn cn slcisjcrs. Dc.Ddcrc
(Llcnle) hclft Lomt gedeeltelijk
terechl op plekkcn ro lcr \'!n
de bewoonde we.eld, en ge
deehelijk ln zo'n o!entoed in
,{r'n korte termiin (\lozenbi
qu.. lvladagasca, dat hcr nier
gcbrurki kaD wordcn door
neDscn. In dc afgclo!cn hoDdefd jdar is de \re.eldbevolking

die

kee. ro gr.ot gewotulen,

rerwljlhei

$

lie

erbrulk is

verzesoudlgd. Mer rechr
r!aier een kosibaar bezir

is

De successen van de

afgelopen decennia

\reel is berik! n de algelopen
derrlg tor leertlg jaar. Ta.hrig
procenr van de $ereldbelolking
h€eti schooD d rLraler, liitiig
p.occnr liccft saniiairc roorzic
ningcn. Dc hr.litcit !.n hcr

oppenlakrewate. is in ecn aanlal onnlikkelhgslanden verbeterd, of ienminste nler eeNle.h
terd. \roedselpiodukiie heeli de
rcrdubbcljng lan de groci lan
dc ircrcldbcvoLkine in dc laaistc
vecrtie jaar bijtundcn ho!dcr1.
De toenrnre vdD de wereldbel.r, lrrdrt rt tn.utd 2

\ryORtD WATER FORUM

@
!olkng nccmi langzdrn

af.

De tocgcnomen roedselproducrl., cn ccn

Water: noodzaak en probleem

bcicf c 1clcnsstrndalrd !eroorzakcn
nicuq'e sate. en milieuproblcmcD. Het
oFpomten \an grondwatcr voof ingdue
gebeuri rner zo'n snclhc dlt het $!rer
peil enorm srcl zal<i. Kunstmatig vertegd.
rvarerlopcn hcbben meren'op Laren dro
gen' ror ccn fractie \an hL'n oarspronkclijkc opFcFl.rk. De helti lan dc wctluds
wcrcld\rijd ls lerdwenen mcr ccD gx!,1

iiet zo gebruikelijk dat uw Nieuwsbief gevutd wordt met een
hoofdartikelen voetlicht over de wateMercld. Toen we dit planden,
wisten we wel dat er een belangdjk Wereld Water Forum aan zat te
komen, maar iiet dat we bijna tette ijk ove6poeld zouden worden
door artiketen in de dasbtaden, weekendbijtagen en de vele radioen televisieiounaals. Water is een item, een hot item voor zover dat
met water saat. Natuurlijk heeft de koninktijke belansstelling daar
veet aar toe biisedrasen, maar na enkele dasen in de wandelsansen
en op de stand van mijn eigei instituut durf ik te stettei dat er
werkeliik veet interesse is en dat het ook hard nodig is. Catastrcfes
staan voor de deur en er moet veet werk verrkht worden door, oider
mcer, (hyd'o-)geolosen om vcel wereldbursers van een sewisse
Het is

yerlies aan blodive6ircjr. K.!ld;ig en
urbanisade zorgcn voof een srellere al:
loer van rcgcn\ratc. en een grolere kN

Een hotistische aanpak voor een wereld-

wijd probLeem
De

Dat uw Hoofdbestuur net op dit moment in gesprek is met de
Nederlandse Hydrotogen Vercniging over samenwerking in de
Nieuwsbief is toeval maar is toch een extra reden om de
Nieuwsbief wat'nattef dan noffiaalte maken. Midd€15 de arlikelen
rond het thema water witlen Aukjen Nauta en ik u wat impressies van

\{bld

\X/arer Vjsjon zici een nrtegrale
de wcrcldiijde rrrlerp.oble

,!npak voor

mlriel< els enjgc gocde oplossing loor
mcces op ladgc le.mijn. Planner tnoctcn
rekcnine liouden met alle
schoon drilltsater, voldoendc irltcr voo.
hndbouF, ind!strie en cncfgico!wekking.
Dld.bijmoei behoud van het milieu. bio
dive.siLeli, kwalitcrr v!n gfon.l en opper
ll^kte\vaier en ccn duuzaam gebruik taD
grond roorop sraan. De alnbevehnScn n1

DI.( lAN DooRN, HooFDREoATiEUR

her ralpon \rijzcn op de noodzaak c,ni
oDdcr andcre sttuomgebledcn .ls sehcel
ic behcren mer lnachmemjng raD n!1uLL.
lijkc grenzen, rersnippcrnig van belansen
en !etannvo{rrdeLijLhcdcD tussen f eschil
lende oleihedcn cn instcllingen ierug ic
ddngen, zuiDig met \rrte. re zijn door irrF

gaiieieclDicken tc ve.beteten, waru-

De Nieuwsbriei is een gezamenLlke uitgate van
het (oninkLijk NedcrLands G€olasis.h M jnbou!v.

kundig Genootschap (KNGt4G) en hel N\40
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icgcn ie gaan Hoe rer die s.Dcn\rcrking
nu al gaar. blijkr uii de uitsrrark ldn dc
Tsjcchischc sprcker 1n een pfes.nt!de
orer de Odcfr "Fc,riunaieh 1br ihe Gel
na.s ou. dikes bfokc bcforc rhelrJ' Her
behee. rrn een i.re.Darionrlc rjvier, zolh
dc Rrln, lrlagr een irterDdrionalc ran!ak.
Dc laaisie 150 ialr ls de Ri)D rln cctr na
t!!rlijkc, mcanderende. \l.chrende vicf.
rcrvofdcn ioi ccn gekanalisee..le sl.ooo
wdrer. In 1950 hcbbcn. op lnidadefren

i-ede.ldrd, rijf Rijnocrusier.n eer inrer

nlilonarl fo.un opgerichr om hcr lenui
llngsprobleen geza.reDlijk op rc lo$cn,
dc IRC llnteriaLionale Rijn ConDii$ic)
Dc hccr K. Y'leriks

!!n

het ICPR (Inrcr-

nation.l Connnission 1br the P..tecrioi of
the Rhinc): "Dc ccsre deriig i!a. rrn hel
Riinrerd.ls hebbcn wc ons alleen maar
bezig cehouden mer dc vcFuiline len de
Rrjn. Andere pr.blemen zaeen wc

$'c hcbb.n
leidnisDeitcn ic nndcrDiseren. lnrernati.)

dro!'),

nale s!.rcrq'crLins bij inr.rnaiionate

dvcfheidsiDsrcllinecn, .n gebfuik \,!n de

rivieren en nrerer. EaD

rin

dc voonrellen

!!n efilciinric is hci in
schak.lcn !an rri.uliere Lred.ijvcn ncr
ccn coni.ol.rende t3al< !.or de ole.hcid.
Als dit \\'odd \Varer forum en de minir
loor verbererlng

relele coDlucniic succcsrol vedopen. en
het Pl!n mn Alnp.k mcceslol blljkt, dln
,.n heL srro.ltjc !u hci rappo.r ran de
Wodd V'arer Vision misscliicn lrcl lraar
hcld kume. (1rden. De bc.dcf ltr.ilinn
Dra\r loopi t.lreden neL rijn L!Jde laDghoorDs orcr dc grazlge wetlen vln dc Su-

hel Hij dcnki icrug

jlrr

aan de droogLe 2t
gelcdeD, cn is dicp i.\'reden met zlin

Te weinig water
Om allc ia.ener \an wrte. lNn bod ic
latcn koncn, siond her Fo.uft iedcrc d!g
hci rckcn lan aan reglo: Vrij.Uq rlds
'n
Eurcpe Day; ncr dc Dal ofdre Ameri.!\
enrdlsdc dinsilag hci rcglonale'ronltje .
\r.or iedde.egio lag ccn'f.amclrork 1br
-\cr]on', een in\.cn1rislric latr allc irarer

pnrblenen, en een v.obrcl n dc \'ision
for Aciion om re konen tur een d!!r'
za.n bchccr !!n nater. De.egiordle in!entarisaiics roncn h.el duntelijk de ntrdr1

rebcbillcrdc Froblcmcn pcr regrc en bin
nen een regio. Dc rcgio luropa heelt ln
de gebleden nnrd dc MiddcllaDds. Zee
een gebrek arn $ate.. ceD grocicndc b.
!'oll<ing, uitp nLing \ dn snnr d$ lrcr Fa ir

door v.rznilng opreedL, inefficianr warcr
gcbruik in dc landbou$, sle.hr onder
h o! d o1 sr ic.lcrdingneiten, ert.! behs
Ling un het bcsclikbdc lrar.r door

ccn

bcicr samenwerkiis

Otizc prjoriieit g3ai de hatrre jlrcn cchrcr
D.ar ccd aanpek !!n hei t.Lale stroongcbied laD dc ldjn, rnei hersrel v,n de
nltlLu ijke loo! raD dc riljcr, €n hernel

!'t

rusren

pa.Lr.uliere secror roof drinklraier zijn
mogeliikheden in hel loorsrcl on ic ko

m.n nri dnurarm

!jci.

de zalm *eer rerug ni dc Rijn.

!!n nlre

gebicdcD.'i

$ rte.bchee..

Politieke problemen
allccn ie leel ofre weinlg rlter gccfr
pfoblcncn. Ool gespannen poliLleke !er

Ni.i

Te vee[ en te vuil
Jlist ccn olcNlocd aan waier en venui
ling zijn roof \\'csI, Ccniraal en ()6r
Europ! dc Lrclangrijksic problemen (\'er
l,loedige regen!d1, k.nalisiiic, urbaiiseile
en onibosing 7o.ger !oo, ccn onbclicds
barc siluarle l!ngs de.nle.en I)rteu!riG
nalc sancnwerl<nrg r absohuL n,rdraLcliik oni olr laDe. ieinirn de $lrerk\.llireir
,n dc nriercn rc sa.induen er mllrege
len re Lun.cD rlcmcD on or.rstnnningen

houdingcn cn r.randcrde poliLieke rehiies
hebben inrlocd. D. hccr iJendow lan de
I(IPDR (InlenilrioD.1 Connn6slon on
the Prote.rbn ollhe Ddnubc Rirct lci
rch in zlrn lezing orer her Donlu srroom
gcbicd dar d€ hnenclale bljd..]gcn tusscn
de vcrsclillcnde lander enorm verschillen. Dc rijkc.c bolcnsr.onse landen
Lt! rallrr af idFri. 1

SORAS en SODIS
VeeLwaterpltten in Eangladesh bevatten hoge.oncentraties a6een, en vergiiiig€n zo de
pia.tselljk bevolking. AEeen is giftig en kanketueM€kkend, 5ORA5 {solar Oxidation and
RemovaLof Arsenlc) ontwikkeld door hei Zwtse6e instiluul EAWAG/sANDEC lij(t veelbelovend
od op een simpele manier her arseen uit h€t drinkwater te haten. E€n doo? chtige plasric fles
gevuld dei water, soed geschud, een paar druppels Limoensap toesevoesd. Na een voLle dag
in de zon is a6een(lr) geox deerd tot aEeen(V), g€adsorbeerd aan ijze(llr) dat neelsLaat aLs
complex. volgens B. Grem on van EAWAG/SANDEC sLaal ln het laborarorium meer dan 90%
ars€en neer. In de praktijk blijft hel b€pe|kt ioi maximaaL to tot 60%. €r moet voldoende ijz€t
in hei water aanwezig zijn. lz€ftoudend waler heeft €en vleze smaak. Lrlet 50RAS sLaat een
deeL van het iizer ne€r, zodat het water een beterc smaak krijgl. Dit is voor de bevoLking een
ext6 reden om het water te behandelen.
Het EAWAG/SANDEC geb.uikt dezelfde simpeLe pLastic i'les om water vrij van zl€ktek emer te
krijgen net behuLp van 50D15 (solar Water Deslnfedion). Een tulf zwarl ges.hiiderde fles met
wat€r (doorzichuge kant naar bovenl moet vijf uren in zon liggen. !V A straling en veAitring
van hei water Goqclzofgen voor een sle.ke ainame van het aantal mltro organiemen in het
water. Het is belangrijk dat h€t water zo helder mogelijk i5, en dat de behandelingstijd lange.

zurlcnngj en
gedeelde (uterndrionule) rili$cn. Bcro
ond.rho!den s aLe.kidingneft cn, cfliciin

ruc irrlgaiiete.hniekei ('morc crcp Fc.

knetug I alw I nieu$sbrief apnl I 2ooo

l

ti.i
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Zonnebloemen in de Sahel
Water lroeft niet aLuid de oorzaak te zlin van sLechte groei bll planten en een misLukte oogst.
Tiidstip !an resenval, ef geb,ek aan voedlngsnoffen, zlin net zo belangrjk voor h€t succes van
een oasst. R.B. Vonk van de Lafnbouwunlversiteit Wageningen Laat de vers.hlLlen zien lussen
zonnenbloenen opgesroeid n€t voldoend€ ofte welniswater, en voldoende ofte weir g
voed ngsstofren. OpvalLend ie dat te wein g voedinsssloffen een g.olere inv oed te h€bben op
de groei .lan te weinig water. Een pLant voorz en van voLdoende voedingsstoffen, maar een
tekort aan water geeit e€n goed groeiende plant met een goede oogst. Planten d e te we nig
voedlngsstorren maar voLdoende water krijgen, groeien sL€.hier dan de veel voedsel/w€lnig
wate. pLant. water is dus Lang niet aLtijd de beperkende factor.

75 J.ris bcsraan op

dil Congres, mei

een

srm!osium orcr \Vaic., Gczondhcid .n
Ontlrikkeling. Vaak kuncn simpclc hulp
mlddelen enortue !erbcreingcn bfengcD.
zoals her alnfekkelijk makei vaD het gcbruik lan zeep, simpele meih.des on
drinl<iraier ie onrsmelien (SODIS) ol
a6ccr uji drinkiraicr ic heleD iSoRAS).
SLowerklaring
De de.l^rltie f:rn de ministcri,rlc confcrenrie aan her einde ran het .ong.es
noemi de lolgende lriorirenen en a.Liesl
. BcschdmjDg .n rerbeierng van de
kwalircit.n ran zoct war.r, kusilrarer,

Het Amsterdamse warer internationaal
De GWA {G€m€ente waterleiding Amsle.dam) en DWR lDienst Water Rein ging) bieden, net aLs
veeLandere NederLandse waterL€idinsbe!rjven, huLF biidrinkwateren waterzuiverlngprobLemen in Derde WefeldLanden. F!LpvEgen over wat€rkwaljte t. v€rbeterlng van het waterleiding
net, watefuiver ng, or organisatoris.he of manaSementprobLemen Iunnen Rehonoreerd wor
den. De Amsterdamse waterL€iding b€steed op iaafbasis zo n vijf€n een haLle FTI (FuLLT me
EquivaLentsl aan hulp ln lret bu tenLand, aLdu5 G.C. Rundb€rg. E€n van die proje.ten was in
Quilo, Equador. Quilo zuld, waar de armne bevoLklng woort, vroeg huLp voor het opr€tten
van een waterzuiverns v.r E6n van de sneLstromende, diep ingesnedei belen, dle door de
shd snomen. Een relat ef !impele €r overzl.htellike oFdra.ht, Legl de heer K. de Korte van
DWR uit. lvlet een goed geregelde vuiln sophaaLd enst (de bevolIing stort zijn hu]svuii ir de
bek€nJ, €n !oLdo€nde ruinle voor een bovenstroofrse wateruiverins nstaLlatie, had dit p.oje.t
voor schoon water door dlt deeL van de stad kunnen u orgen. llet plan Ligt er, maai s niet u t

.
.
.
.
'
'

Schoon

$ltcr bcschiktrd.f roof icdcfccn

tegen een.edelijke prljs

Voldoende schoon raLef en saniLaire
roorzienlngen !ooi iedereen
Voldocndc irai$ !oor !oeds€l!roduciie

Bcschcmirlg r.n ccoslstcncn

IDlenutionllc sarncnwcrkins bii

tr1tcr

Risico\ vh olersln)mnrgenj pc.ioden
lan dtuogLe, lenulling zo ninlndal

. llcl bclang

cn dc lraarde vaD waier in
zicDi lrcd<cn n.ar kostcndckkcndc prijs

&re@
Dlitdlnd

ur

de

en Ooslen.ijL gercn

Het doel is schoon en v,ndocnde \rltcf en
sannaire loo.zienlngen \.of iedereen,
',n
doende roed"(el en beschen ng lan e.o
slsicmcD. Bij dc lolgcDdc conferenrle ti
Bon! nr 2002 zllblijkcn ofin dc komcn
dc r$'cc jlaf ccn laDzct gcgclcD g!.t
sr)rden loor hct bereikcn rln dlt doel.

!ereniw.ordelljkheden ra

!cr hoofd

bev,nking.ngeleef vijftig kec.

hleel

uir aan de Donau dan de beneden
stioomse la.den, mei Oekraine als finrn
c'il. hekk€duner. Nlei alleen het gtute

rcAchil in welllart rLssen de derilen
Ihnau lindcn, ool< pohickc iNiabjlircli
gccft grlnc rrrcblcncn mci lici lcrzanclcn

f,n gcsg,ensj cn nlkone,r i,an afsprai<cn.
,\h enlge L\Lee lllnden hebben Se^ii en
Bosnia Her.egorin! zl.h nier !angesl.ten
bij de DRPC {Danube Rn'er Prote.inll
CoNcDiion). Gegelens oler dii deel lan
dc Dolau zirD dan ook Dici bcschikbaar.
De cc$ic sprclcr bij dc,\lcdjicrrarc
sessic, AusteD Dalis laD'Ariscn zondcl
G.enren'legde re.Lrlndcn tussen \rltef cir
t.liLleke onlusten. Hii noemde de gev,n
gen !u her oplhrlnen lan onltrnen in
g.bicdcn n rurn.n lan lerplaaising ran
Sforc erocp.n rncnscnj g.
orbcrciLb..fhcid !an waicr doo. oorloss

haDdclingcD. cD fchiccfdc dc opgclaaidc
onlullen in Socdln beg Jr.eD ncgeDrig
un heL belang rrn sarer. Drt Tljn rerkh
rnrg heelgevoelig lag bleek uiL alnd zeer
sch.rlc r.acties ui her publi€k.
Parallellen en dwarsverbanden
D\r.rs door !llc rcenrDalc discussics licpcn ses!ies oyer sFecialc $arerondcNcrten. \:ate. en de lers.hillende t,rken er

(vlliei

and Gender), \rinnings
icchnictcn (Itainiraic. han csdnd. warer
cn srcllcD (qrcicr.nd Urbin Dcsigrl,
\\:!ter !nd Nleclciiict. cD w.ter cn politieke. nicidosische. economische en j! dis.he aste.ren (\raLer & Confli.L Pre
venilon, \X'aier & Econ.mi.s, Erhi.s,
(lnrer)naiionll La\r). S1m!!i vierde zijn

vrouwen

Grondwater, het onzichtbare water
rs ccn bc.ijc algezaagd, malr heel
dg wa.r. llci groic problccm laD grcnd

alhankeliik lan de door h
gclo.rd. rnm.raLen. $.ren rn!ar zeer

willel<eurlg welk l!nd. Verbll'tiiid, aan

Nlaar hreD s'c D! dczc hlcidiDg ccns \r.r
Dc !r.de Lrcrlt
alten op een rij
^iren. z. belang.ijke
naan de \.or geologen

Dc kop

$lrcf

is dli hct nici zichib..r cD dus
nogrl onbcg.epen is; reke. bij de gcniddelde beleldsnedes.rlte. of besoner ran

lulling, uitpuiilng, lerlillng, sroom
sncllicd, .ic., hci zijn zakcn waai de

en.rme !oornad'rasre' g
lardlge ho€leelh€d \rai€r Ven'elerd is

dli..n

gctniddcld. burecr dic dc kraan opcn
dfdair

on

soms

nllcr rijn ,ulo

iiets

nci

duizcndctr jarcn oud

de zdterdasse qasbcurl

ic

n s.eet. En d.t hel groDd
('ater een silbiele, op ltioet aan*ezige
bron lan waier is. in pinrcipe s.hoon,
vaak zcllrcin'g.nd in zlin gcologjsch.
ongcrirg. nci cctr cnornc inrlo.d op dc
trlscload rln rivicrcn. cn doof L<wcl r.al<
beprlend roor specifieke flon en fruD..
geren,

trsms lalwl nicursbricf

apr

L
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b.llngrirk de€l daan'an zour n.

Dc zocic krjnsloop bcstaar uji waicr dat
.ls lcrdampt zecwltcr middcls s'dkcn
bor.en c.nlinenten en ljsltap!en uilgesto.t

$ordr. Ah heL erg k.ud is. \.!lt.. sneeuw
die de ijskapten doet aangroeien ol ln her
!ooriaar als s'Ieh\rarer lrijkLrrnl. ln de ijs
kappcD zlr..nbclangrjrke ho.v..Lhcid
zoci w.tcr opgcslagcn. mrn ofmccr onbc-

,1

Gaia: Vrouwennetwerl<en op het Tweede Wereld
Water Forum in Den Haag
gementnilc:ru. cn erkendr ijher bclane
lan net\furk,jn als G.\lA er Zijsrroom
Hienn Nerd ondcr lciding lan Violer

|.lkenburg ().j. ran ltondom r0)

een

pancldiscussie ge!ocrd. iraarbii de resul
t.rcn vRn de enqudrcs bcdiscussiccrd \rerdcn door ccn inlernllionall pancl A.n
dil Frncl nnircn dee| meu.us'Thca dc

RooFldn Roodcr (di'ksrelf !an $!1e.schap Het Lrnsc Rond). rnelrou\v Kusurn

Admkoflh

(C1(,tral

VarcrParmeNhir. sri

Lanka), nrelrou$ lrotcssor ,Uonica Por$
(uDircrsncil yln Slo Paulo). dc hc$
Ingl ar.bdcrsson (U\DP) cn dc hccr

Ch!.lcs-tr)uis d. Ilaud'hur O ncndi).
Het prncl nas lrijNel eensgezind over hcr
ttir drt er mcLr vrcu$Tn in de llalesector
inoeren prrricirr$cD cn no.mde dilerse
acdcs orn

GAl,\, Dciilerk loor lr.u\refl irr urrdwclenschnppcn, cn Ziisfoom, nelwc'l< voof
vrou$cn

n1

!.rr zich

lareu hofcn op hcr Neede

dc Farersecior, hebben sc,cd

\fereld

Gcdurende dne d!,sen zijn ondcr d. b€,oe
kcrs ran het lbrum enquires gcboudcn ,rln
hun mcnjD-s re p.ilen orcr du pfticiparic

r.n vrou\rcn in de Narersec(,r. \cliunris
ttuc.nt ran dc i l5 -se€nquCrcerdc forum
bezoekers i:60 Ncdcrlanden. T0 uir

.udere \\'cstcrsc landcn ctr 180 uir Dicr$cs!erse l!nden, gelijkclijk $crdccld ofer
manncn en !rou$en), lindr dat uouwen in
huD l.n.l onden'eriesenwoo.disd zijn rn de
$rrcrsccror. Meerdan 60'[ vun dc ondcr
!ulgdcn gndi dai prott$nrnele !rcu\rctr
eeu r)cgeyocgdc \rlarde loor de $ur.rscctLrf hebb.n: nren dicht h.D meer a.1ndlcht

Srneh\'!rer en regcnwarcr op land('tteF
llakken hebben dric Drcgclijkhcdcn fi.}
bokcn en ri\iern rerug naar dc rcc, ondcnvcs r.rdampen en scer dc c!_chrs
ingn!tr. ot inzljgen,nniheren in dc ondcr

\.truurlijk \rordi

dc ..rsr€ sroep yd!k

!ooi

een cenrlcgrccrdc bcnndedng kre.

men denkL drt dc k$ulitcii vaD beslasin
gen rerbeLerL cn !envucht ccn posirief
cilid op de bedrijfsculruur. Drickrvaft
lindi dai .r actle onderno
d.n on dc particip.tie lan yrou$cn rc
reryroten. Nicr-Ncdcrlande.! schrrt.n de

secreraris

!('or g$ichr. acti€s op te s.hrij(;AlA en ZijstfooD zullcn deze
rcaclics nog !erder uit\ erkcn.
Op 2l cD 2: ma!.t Ne.d dc minisrcriclc
confcrcnlic gcbouden op het \Y.rcld
\llrer Foru . Ook hier \aren GAIA cD
Zijskoon run$czig om enquates rfre
suggesLles

rcn.

m!

plliljocn rnn he! \crhcr-

cf oDdcncrtcgen$oordignrg iD hun
hDdeD is. l och vinclL 509i, van hen dar
positiclc rcrics nodig zlln om de Farriciparle vln vrouwln in de irlteFector re
lerhogen. dl ir dri wcl Dinder dan de
75l, \.an de ftnm cn tai! bczoekeG. $'el
mocl h'erbij \ordeD alngclekcnd dat her
aantal onderrraagden gcnnger is (60) en
dar dczc rcsukaren nier rls rcprescnraricf
kunncn {oftlcn bcschou$d roor dc dclcgarieledcD nls gchccl.
De resultatcD ruD dc cnquere en een
uirgebrelder vcrsl0g !an dc paneldir.usie

hcid dic zc sugsereren en leiden hcr

oFleFlaktcwaicr vrnk te snel!!ar zcc.

zijn re linlten r)p de websiic lan GAIA:
\a\ar.!r.u$en .nerlgdia Hct docl raD de
dcric, arndrchr lrAg€n lijdens hcr Ncrcld
V'lrer ForlrIn voor de onde^e(esenwo.tdiging von uouir€n in de $'esre6e
wlresect(tr, is zck$ bcrcikr, en de !.tie
roor beide ne fcrk.D (dic pas ruim a€n

.u!af het zijn wcl mooic speelLjes f.of de
megalonrnc ncns cr zc scoren dln ook
vaal< goed

bij de tcchhcutcr ondcr ors en

in ic oniwlkkelen $ercld.n.

Tienduizenden,aren
H.t $arcr dar d. k.ns krijsr in r. zijgcn iD

lliddcls dannren en dijkeD sordr di!
{dtcr zo \.cl nogelijk ondd control0
gebrrcht. \laarraak zijn de2e mrrtregc

rratenoornad aan. Bliilr her in de ireati
sche zone drn is dc ksns groot dar her lia
planrenworLeh en dc bhdcrcn ran de
planr weer ierug de ddmpkring nl gaar.
\{'ordi hcr opsenomen in her sroDdwricr
drn staar dc ircg ofen loor een ldngc vcr-

en

nemen. Oplsllcnd was dar hoge ambLen,
rcn uit de deleglrjes laD nici \resreise
landcD minder geDcisd zijn rc zcsscD dat

lands Wste. PaftncNhiF dc resd|rLen lar
de enquite in ort\,ongst. Ilicrbij bene
drul<te zij nog eenr dut hct orlgcwensi ls
dai rouiren zo weiniS !crtcgcniroordlgd
zijn. zowcl op prolessnDeel als oD nuna

goed geb.uikt Diddcls irrisades)sLemcn.
maa. he' ,anbod is onrcgclnirig en ,)nconooleerbaar. soms relfs dcsisrrcus.

lcn in richzclf otrgcwcosr. Dimmen sillcr
nog wel eers dieF ingrijpcD i| sanrerlcvingen dle cr doof vcfdr.vcn $or.ien of
unickc lendschrpfen dic cr doof vcRtrdjrcn. Diiken bieden niet !ltijd dc zclicr-

besruuders {0n. Dc zaalrves gev.ragcl

,\xrclies Venr.rnJ vln Socialc

Zdken nr hci

re bereikcD. Ook beplenie

nentc ( $oor vrou\Lelijke wrterschdpF

parricip"de Lln ri(ru\lcD in de Nedtr
landse $atebcctor hogcr in dan de
Nederlande* relfcn dc rrccstc schalren
hct hoger in dan her iD (crkclijklcid is.
Op maaidagalond 2i)

ltr

lict panclbiJn.r onllienr hct bcrckkcn
van vrcurvcnnet\\ erken hierbij. Thca dc
Roos londiedc hcl opri.hten !!D ccn

jaar best..n) kln dNn ook zcff succesvol

dt ondergrond rxlt dsar de ,)nde.grondse

kngms I al$ l nieuwsbdef april I 2ooo
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WORLD WATER FORUM

@
blijftijd in

de diepere $nrenocrcndc lag.n

h.n$ hei lan de plaarsclijkc siruarje af
of her o! een rermjjD lan wcken oflienduirendcn iarcn wccr drn het dlsll.hr 2al
ko rcn llcr krijgr cchrer eestllwel d€
kans om door de ondergrond gefih-d cn
en

(bidogisch) gereinigd !e Nord.n cn aaD tc
rijkcn met onder meer mincralcn die her
$ater ot ,ijn sromingsncg rcgcnkomr.
En da.r zir hel dan, jn principe gocd $.rre..
di!ecI i!,eibaai indicn scwenstj belrngrljk
voo! dc $'crlands nr de hele wereld, een

Even wat getallen
Er is .a. 1136 r rc6 km3 water op

aarde
waatuan 97,59. zoul is en grorendeeLs voor
komIn zeean €n oceanen.
Van de 2,5o/o zoet waler
l5 x 106 km3 zit
ca, 69,6% ln lis en sneeuw opgesLot€n, o,3o/o
in meren en moerassen en lo,9o is als
grondwater op aard€ aanwezig. Dit wil zeggen
dat minder dan €€n prcc€nt van het op aa.de
aanwezis water eenvoudig (l) beschikbaa' is

-

builirvoor natlur

$cnscn. hcbben de Deisins LoI fors !€r
vuilcn lan hun omseling. De afialsroffc!

urk do.r ro! in hcr Srondwarcr
bedreigen de kNalircir cnan.

dringcn
- cD

In het harnas iagen

Ilanigins $arcr

is dan ook een belansrijk
gcgcvcD Zorgen dat oprim.le befutiing
plnnts lindt, $anr overpomping lijdi al sncl
tot onder meer vetziljng oflcdagjns rdr
dc gn)nd$lleBpiegel. Hct ccrsrc is roorNl
bekend in gebieden waar zoute zeeNare.'
r.ngen nabijzijn (!aak hondcrden kikr

zng *!kkcn. En dc onlangs berkozen

niristcr pr-sidcnt AzDf

is er de mnn nier
naar om de boeren tegen zich in hct hamas
rc Jagen door het gebrult van grond$'arcf

i\tar. als h€I gocd gcbruikr wordr. is dar
grondwarer ccn gocdc sreun nr llrdbouF.
ln heuetfdc Spnnic rvordt in de romaren
Ieelr itr hcl zuidoosren roor de oogsr lan

en mens. T}?eiend van
Erchd$rte. is dat he! lrakloorkomi iD
zccr dicht berolkc gebicdcn, oamclijk dc
relc riierdeha s lan dc scrcld.

Her l.atstgenoemdc is ccn g.oot voordeelj
marr ook een nad.cl. Dc mcns. en zeker
de di€hr opccngepaktc conglomeraties van

In spanie $ordr lolgcns R:mon Ll!n,r,
een autonreit op hcr ekg.bied. momenteel
a€n miljocn hcctarc gcirig..rd mer Arond
\raru. vaar in dc besinjdren een duizend
tal bocrcn cen wdteryut kon sebruikcn. zijn
er Du ce! miljoen. Dlt {rok op, oflicvcr
onde., de Spanns€ l\reseia dc w0toq)jcgcl
snel daali en dc bclocndc rvcrlaDds lteeds
droger$ordcn. nrag dan ook gccn lerba

mele6 lddin\raar$ doo.d.insend). Her
la36rc gcbcun op \.eel pla.$en in d. D.rdc Wcreld. Een schrikb.rend voorb..ld
\.an de luislgcnoemde siruaiie is YcDcn
waat de oude qArerpuftc! roi zo'n 8 fferer
diep reikren. Modcrnc $arcrp!ften nrel

mororen reikcn uu plactselijk al tfl 80 merer djep omilarcr tc tinden- In aanmerkjng ncmcDd dai hrt zoute $ater op circa
i00 nrcrc! dicFte adngetroifen wordl, h.bbcn sommige gebieden ln Yem.n nog n10u.

voor l0 Jrar d.inkbaar groDdwrtcr
Mdr. o.k het droogv0llcD ran her grondsebeigre bij onzc zuidcrb!fen. w.urdoor
de aans€zigc plrictcD oxideren is desas-

iiD hccr.rc ('maicn mxar

1000

m N3rcr

plantgc-scbruikr do,,r het roepassen van
lichre drlpsysrenreD. Dii sr.ar in schril
..nt.asr Inet dc 300.000 n'q'arer Jie
nodlg is loor tan hccrafc rijsr.
Her mosc duidclijk zijn dat de g ndw!
rcproblcnatick complex is- Maar nicr
oDoplosbaor. En er lijkr een duidcUjkc raak
tc ligscn roor hld.ogeologen.n gcoh,ldrologen oh hun kenris op dji ecbi.d h tc
,eften, waarbij hcr hccl zimig lijk ddr
relen dle zich in hct gcdr.g vln Jioreuze
sesreenrcs hcbbcn rrfdiept bij olie- en
sasmaalschcFpiirn hun daar opgedanc
kcmis oi,k rf beschikking srellcn.

Een ongebruiketijk intiatief
r1.ir1r1!t:i

I
\

sen orn incl tiissc idccin re lomen, om
her ioch wat srrrc denkcn in de noliriek
en dc walcnv$cld le d.orbrek€r. .\{.nscn
de Arlbische \treld. zowclals urt
Chnu, I rIijns-Amerike. Noord-,\Drc lt!
<n Eur.ta. OlgespliEl in grocpjcs dir icb
berig zullen rnct c \Yarcr: hldnncchno
logr li.terncr. .rc.), nr.r Fire+$irer: de
lrlnsboundary prcblemarlck die zich op
veelpliirsln bcginr afre rekenen cn ncr
\\'atcr on d1c cdser the hunln dnncnsions

uii

Alhoe\fel her inruarefaaD d. ttpischc ore.
doer denken, \as her
.n'ioDsiasn)c cn dc soms bijn! naiere bena
dering lar dc groep lerlii\send na d. rcl.
geliiklujd.ndc bctogen en de g€lcsdgdc
od.. Dc rijd 2dl lercn ofhei ze lukt U kur
hct rolgcn of hun e nallen ilcbsjtc (hog

orsrnna e lan dc \:N

Dlt ftersen

sonE dc n0iehg hcbbcn'.ver
hrn gr.fheen ic r.scrcn zic je $clv!kr!.
l3r dal ccn e.nrr.rie llcskundigen de

rolgcndc scn$atjc a{nsijsr, re je,eld.n
olnooir. Uir.en sroeli v.n circa 180 un
dc bcl! \rcr.ld roorged!.gen ropondcno.

k..silenke.s op ve.ichillcrrd. lakgcbiell.n
is ccn

groer ran \,e€rricn fcllricfjonge

mersen g.sclcct0c|d. \'lensen mer gezicn
hun lccfti,d !l indNk\lekkende c!'s cn
toptunctics bii urn ersuerien, d. \\'cr!klbank, ctc.Ionse \rou\en en manncn dic
mdetcn gaan ciccllfcn ol
!rkscbieden ond dc rLxrcrproblcmariek,
dus zoNel g.ologic, als Nciologie.n ecnnomie. Ze hcbbcd \lrir ju. de tijd gekrculs de

'Cl.l'

lDsmg lalq l ni.uwsbricf
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ccn becrje nr opllchiLre) n!l'aD$F. nlen
hlt!:r'h\d.o.iis.u-Iok.}''o.ac. jF (T!ikln Ok1l.
Ze staan
tcns opcD loor.tboutr
ende krnilk cn friss. ideein. la!r !:tn jc

lro

Watis.rrchr',: Die vraas stelde ik
24 maart
tiidens onze, overigeft zcer gcslaagde,

mezelfvoortdurend op vdidag

KNGMG Buitendag. De rug kwM op
in een sespaekmet 6en vd de a.nwezigen, ir de jaren negentig afgestudeerd,
cn mr werlzaam inj laten {3 zeggen! her
Frootschalig insedcursqert, Her klonk
heel interessant, diebaar, veel lieuwe
ontwilikelingen, e! miin gesprekspartner
bleek he. zelf oot boeierd te vindcn. En
tochr '{nog een paaf iaar", zei hij, "en
dan weer echte geologie". "Wat is
echt?", vroeg ik hem, enwe kwamen er
niet uit. Zijn huidige wereld is natuurliik
tamelijk echt, haar lijkt ni€t zo op wat

"natuurlijker" te laten gcdrasen. En
meteen vfaagje ie afwat €chter is: de
Beemster - een geometrisch perfecte
polde! die recentelijk op de Wereldedgo€.llijst kwam - of eef, kunstmatige
}Jo'lchaard (de sprekei beheerste de
Nederlandse termen voor al deze
verschijnselen zo perfcct) dat it nooit
meer rpoint bar! duf te z.ggen,laat
staan op te schrijren)? Vanafde Grebbcbers keken we later door gaijze DotaeseD neer op de Blauwe Kamer, biina
waandc ikme weer op de Pleistocene
oevers van dc lower rUississippi in Noord
Louisima: het leek net echt.

"echte!" (wan. "funddenterer"), dd!

Later volsde een dinstens evmboei€nde
presentatie ovef een project terbestrii
dins van bodemerosie in hetloessgebied
va! China. Je kunt de - zeer spectaculai-

de toepassingswereld waar hii nu met

rc - i)_sische processen nog zo goed

plczicrzijn brood in ve.dient? Had hi,

begrijpen, wmeer de te verzinnen

op de unive$itcit iets geleerd dat hem
nu van pas kwam! of ni€t echt?

oplossinsen Diet aansluiten bii de
percepties van de lok.le bsolkirs, toot
e. van bestfiidiag van hetprobleed op
teniin niet veel terecht.
het p.obleem aueer doo.voo. de oplossins aansluitirg te zoeken bij die

de universiteit geleerd had- is de
seolosie van de unilersiteit dan

hij op

's Morgens luisterden we bij Altera
naa. twee zeer boeiende vooralfa.hten
(voor het precieze prosaamma veNijs ik
u naar de vorige Nieuwsb.ief en Ma.
cldcrs i! deze, dit is geen verslag), waarvan de ec$te o.a. gingoye. het menserijk ingiipen dat nodig e!/of gewenst is
om delen vatr onze rivider zich wee.

presentaties,

$azwe

de eeEt€ ovef de

relatie tu$er klimaatswisselingca en het
sedragvan de Maas in een deel va! het
laat Kwartai., Hoeral Echr geologiel
Van hct uive$itaire soort, sanr zonder
perspecti!'f voor op€rationaliserins vs
de nieu* vetuowcn kcnnis en inzichten.
Was di. nu meer of dinder echt da! de
lezinsen ee.der die ochtend?
lvat is "echte" seologie? Dat hangt af
van percepties. Is ef zoiets a1s eer gfoep
pe.softn die obj€ctiefals geoloog te
tJassifi.eren is? In her tiidperkvan fi.actalen en fuzzylogic horcn webete! te
weten*.Ik houd het hier op: echte geologen zijn mensen die een gemeenschappelijk wam sevoel lan birnen delen,
lMar het zijrvoo.al ook mense! die dat
gevocl met anderen kunnen delen enhet
op &edtievc wijze inzetbaar kunnen
naten tetr di€nstc van de samenleving,
op welke manier dan ook. Dat is pas
LL SABITH KOSTERS

cltturccl gebasee.de peicepties.
Het tweede koppcllczinger vond plaats
in de colegezaal van hctLaboratorium
voor Bodemlunde er Geologie. Twee

Biesbosch dan geen schade aan? Hoe zit de ondergrsnd va
welke processen speled ;n deze natuurgebieden €en rol?
De natuur en de mers veranderen her andschap cont r!. ook wordr de ondergrond sreeds belangrilker in onze
samen eving Aarde & Mens s het popula r wetenschappe ijke tijdschrifr over her andschap, de ondergrond er
h!n re a. e met de act vireiter van de mens.
Ja, ik neem (tot wederopzegging) een abo.nem€nt op Aarde & M€ns:

lkondangv

/r0

*

keerpefjaarhd

trlds.h rift Aarde & Mens en beraalheieersre jaar

in.od'.'i. rb { FerPr,)

Met ingangvan 2001 kost een norm aal jadabon nement

abornement kosrf 2s0, ,*uden@r b€taenf3s,

!

t* onw.ng gr..g

""n

t

s0, , eoi bedrrjrr

Neem nu een abonnement op
Aarde & Mens voor de introductieprts

/ a0, of vraag een gratis
proefnummer aan.

van

t'i':;

gratis proefirummer

;'"r

rn$ellng:
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EEN BEVLocEN MENS

Civiete ingenieurs en hydrogeologen: ze denken
maar een goed samenwerking is onontbeertliik
Na zes iaar als hydrogeoloog in

Mozambique, en viif iaar Egypte
voor lwAco (Adviesbureau voor
Water en Mitieu), is Ebel S idt
terug in lledertand. Ook hii heeft
het we€ld Waler torum in Den
Haag bezocht. Ziin speciale
aandachi ging !it naar de sessie
'water and urban Design', en de
lezing va|| Mevrouw Fatma Abdel
Rahman Aftia, directeur van het
RlGw (Research Institute for
croundwater) in Egypte, het
instituut waar hii voor t€werkt
heefr.

Srnidr dcnkr d!r het gtute belang lan hci
heL ern biidrag. Lclcrt.an
bcs!sr$uding lan allc problcDleD
gefclatee.d aan rvaicr. ljcn proDrncnte.ol
lrn de lrlfate secior ils oplGsing vln de
s lre.troblerncn. z'ct h'j rnel r.,gen rege

-!onun is d!r
dc

moet. Zotrdcr is ooL niet ftogelijk, rlezjcn
de .normc bcdrdgen die ef mee gemocid

'Het lijkt o)1s'toor de hndelen belansrijh on in Nederland
ab te r:roe;e11 e11 naar scltool te gaart
Cosmopol;et hunnen ze altijd nog uorden ols ze dat !,iUeD'

zijr. Het Nederllndse rnodel scc'1
Dlirkl(c.Ling \ad de dnnkllaicNoor^ening ll]n burgen, ltcl tna.ktwcflnrg \o(ir
indust.ieel warer lijkr hcm ccD gocd

Snidr bcgoD nr l9t2 nret zijn srudic.an
dc Vdjc LDtrersireit in,{rnsicrdan. aiccn

keus !oor dez€ urlivcrsucu, (el
voor een ntrdierlchijns. Ik \rist drt ik
hyd\rgeologie \rndc g..n st!de.en. lins
ging lk rneie.n Dair dc VU. Dat hii
h!drogeoloeic \rilJc gd!n sLuderer. he€fi
h.m cr nict lan $eedttrden orn naasi zijti
kandid.!ts ge,n.gie ook zlrD kendid.ats

bor!sle

n.ruurltunde

\'.ik.n

opLossins dic !olsens Van
de. V'eelen een iWjschc geologenopl.s
snlg $as Srudcnicn cicriele Lechniek
$arer lict zo rhg o! dle nFgelljkhcjd
geLomcn, onnl!r
alleen malr horizon^
ralc tl.ilagcn ltennen.
Ni zijD srudie glng snidr lrcrkcr brr het
Siaringcent.trn (nu Alrcrm). Hij deed
d!a. onderzoek naar n!DrcfieLe g..n.l\'!
te.nroning€n. Ilcr ccn d!lrbrte un
grond\ni.$raDdcn. mcr.egen{arer €n
gnardir.tcr als instu)m, kwel cn grond-

wcc6rund. Een

Br€de basis

re halen.

Smidl gclc,oft nr

cc. Lr.ede opleiding cn is cr rar ole.lu,gd
dlr die e!ir! kennis ccn grotc mcer\'larde
geeii. Hijha.Lr als roofbeeld een Lenra
men lund.rinesrcchDickcn bn en her
b1jlak in.scnic!rsgc,n.gir iook rog I aan.
dar hij samen mer een alnial urcdc
igclnogic)\ruJenren lteed b1i \i,n dcf
\lrecle \rrn der \ieelc focg dc .eden
dc re.rlkking rln dc kadcnluf bij

rrn

Nljmegen. Dc oorzaal hs lolgens de
sLudenren in dc

naicr

als

liisruim,

kleilagcD in conbinrde nrer aiirirorncnd

I(o

dienn van DGIS. Itoz!.rLrique *a! ln

l9t5

onalhankcLjjk gcworden \an Ponu
hrd ccn cno.m g.b.ek lin kadcr.
Slechts zc'cn !rccen an de belolkins
Fas sclcrtcrd.' Sftidt \ras ler.nNoo cljjk !@. het .rzeiien rrn dc scctic
g!1. Het

Hldn)geok'gle bij

h.i NriioDele\irrLerdi

re.r.irear. Ve.llnktisch s'e t ter \oorb.
relding lan runlc cn urtrane dtinkNaiei

kunnen modclLcD

foorzienDg. oDdcf dndere pornpproc!.n
en puioDilrcrpcn. Hij heeli geobslsch.

gcsim!lec.d $.tulen rlaarnbjJroofbceld
.rtr! sloren rijn otgenoncn ofmccr
gtundsrLer onitrckkcn wo 1. De gege
vens *erden g.bruiL<i
onde.zoek ra!r

ondcroct eed!h (nlallnale dj.pic 200
hct blse
ic,i l0l netc.) om depr.ssics
'n zr.h
nent le l.kallseren \rarrn rvdtcr
en dus gcscliiLl on tu(en re
'errrnelr,
shln Ik heb nccgcwcrltl on de oplei

'oof
inklinken !.n lccngenrden en opinnallsa
ile lan hci !'.icrtrehetr'v'e llepeD tocn
iegcn comlllc.befe.kingen op. d1c rc ic
Du Dici ineer Lurr !oo6icllcD.

dnrg H-rdrogcologie in \lozamb1qu. op ic
zeire!. rk licb lcsLroek.n geschr.rcD djc
jareD gcbr!ikr rirn. Dar heeli nc rccl
voLdocnnrg gege\en. Smidi s !ro!(

De $ens om nr hci b!itcDllnd le gam

tngmg lalwl rieuxsb.icf april 2ooo

,ilr lrouw

lter !l llng alnltczig. In 198.t
gjngcn /e naa. Nlozamblquci ccrsr urtge
zonden !l! Dienst olo GrcDzen', llLer ln

stul$ollen. Ile helleDde

(aicr zorgdcn roo. \etmlnderd. schxjf

was bij Srnidt en

DincL<c

8

verschillend,
voor hydrologische proiecten
Dineke. otgeleid !ls verl,$kundige en
ali:est!deerd ah (ldLurele A.rr.p.loge,
hc.1i nr Mozaiibique ee6i tnl de oplei

en clus

!oor !ro.dlrouw.n l.sgesc!.nj en
ko. dalrna lrcfkcn bij dc vrourcrofgani

!,n

rfi'ltc.bebcc., gfotc.c

onrrekking yan gr.nd\'!te. of rc.mindering !!n de liiLroming vln heL Niilrarer
h€bben 1nlloed op de ze prc.esen. Door
hcr prcrcci h.bbcn wc bucikt dar Iglpii

diDg
salie

lerillnrg

Frclimo. dc bcuijdnrgsbc\rcging

schc rviicrbchcc||1crs hci bclan.s nzicD

\lozanblque. V,ouren hrdden een
heel Lradldorele, ondelge!.hikre . Hun
iaak \ras on loor hu. ma. te 2orgen. HeL
bad lroen lhar siaar. De schone sokken
(b" {rjzc !.n +rrckcn)
khadig
'no.sien
gcn. Dc !N!solorganisaric
dccd rccl
alr de c.rarci!aiic raD dc lrourcn Ecn
Laak dle leel rijd nl Lre!ldg nirm. nlt loor
SmniL reden $as on een \ereniging o| re

\!n

dic voor d. !tuuiten.rgaDNaile werkien
Dn soori humof w.rd duidclijk op prlrs
scstcld. Tocn wc uit Ilozanbiquc
Fcggnrgcn, hctr iL laD dc rrouwlnofganiratie eer schifterend bccldje gekregen i'!D
een dLgeme.gelde ndn dle 7dr en
lu.htie . Ze ziir mer bluedend harL
!'crtrokkcD. rnaai zes jaar Nt.zamblque
\ras gctrocg. Lcn mcuirc g.neraii. goed
opgclcjdc rncnscn uji Ilozatnbrquc kon

Terug naar Nederland
Juli 1999 leerde de llmllie Smidr ieiug
naar l.Y.derland. Ze rvonen nu ilrdelijk 1n
Dcl1i. rn... n mci ea.n zc lcrhuizcn naar
Engclcn bij s HcrogcDbosch. hun nicuFc
$.orpluts. Een hectischc tijd voor hcr
gerin. reker !o.r roon Jan Dnk, /cven
jaar, en dochLer Ffouke. liili!af. Een
grole ole6iap lan de Brirse S.hool naar
hci Ncdolandse oid.ntijs,lsieem. De
tu$cnsio! jn Dcli kan voor dc knleren
rvcl ccls hccl gusrig zijn , lcgi Smidi uri.
'Her B.ilse schools!sreem rrrcbccft $cialc
!ehJkheld te belrde.cn door schooiur;
lbrmen, en sErkr ner !erLi.a1e gr.eten.
(noepen drs !!n gelijk ni

n1

he1\rcrL orcnrcmcn.

Te.us uit \'lo4mbiq!e \rcrkc SDr

i

drie

\ede.l!nd blj MCO. Hij
.nifikkelde qriiware v.ot !imuhde! van
irar.riranspori !r de onlerzadlgd€ zone
(fLUZO). c! koppelde d1i prograrnme
..n hcr soorn'ng$odcl ran dc onrc.za
jaren in

digdc zonc

\!n

hct grotrdlrarcf

kinderen moesLen erg rennen lai de |rlj
heid bdnen hei Hollandse s.hooh!sitem,
c! dc mogcllikheid oD .ig.n keuze"( ie
nmkcn llicr in DcUi kun
cn lrij hor.cn dai zc op hun cchic nicuwc
sch{n siclig iD hun schocncn siaan.'
Dc bclangrijksle redc. on terlg tc g!ar
nar. Nederland rijn de kin.leren. N:ij

Egypte

Ii

lg9rl ging Smidr v.or I\VACO raar
Lg!lre om onderoek ie doen nlar de
rcGprcding raD zoci, brak c! zour waref.

!orden hei moeilijk toenderLlid

Dc simpclc dlcorican !.n ilc lcrdcling r.n
zoci crl zolr llaicf Lcxrcn nict o\crccn
nret de serltelijkbeid. De gcologische
,ipbouw en de seologischc gescbicdcnis

r.l, reke. nl deh!s

Dankzi,h€I werk !!n Henk Kool en (lo
dc Vrcs van d. Vrije UDilesneir. hebben
\rc ccn rccl b.icr inzichi iD dc lc.dclirg
l'an zoct cn brak !r.tcr, dic vcclingcwik

dln nen rtueger dachl. O!de
l.ipen vln de NlJl/orgcn r.o. loofk,ncrs
lan zoer r'lrer di.hrtrlj de ku!r. I dinking
ren r,ee. zoigr \,o.r mobilisaLie rar z.nL,
L(elder is

Snidi crg icrr.dcn ov.f lras. Om darr
cen stccntje.!n bij tc dfagcn. rind ik
,Dtrelrenil d!nkbd!. $c.1.'

en het mrken ldD cigcn Lc!zcs hcbbcn
geen p.io.ilcit in het B.irse s_r*een. De

dir prosmmDu nog siccds gcbnrikr

een belx.g.ijke

een g.ede sanenserknlg
rLssen geologen en.i!lele lngedeu$ ee.
ccrsrc rcrclsic was. l-en lroiccI iraar

r.oie.r Naarbij

r.rschjllcndc lcciijrdc!. Dc knrdc€n
hcbbcn drar gclccrd om m.i !cschillcid.
mcnscrl orn ic g.ar! rraar cigcn initi.ticf

(TRI\:ACO). Dc Flf ZO,-f RMCO
kennis; gebruiLt bij ,Dde.roek loor
iergunningen \oo. onder andere de
Hooge Velu(e, en de runnel order De
Nood, onderd.el ran de Beiunell'n. lk
lind licr bijzoDdcr lcuk on ic ncrtcn d.t

stekn

modelle.nrg vln dclc Ffoccsscn. ei1
dat gcologiscbe kennis en ca'aing ncr
nnme.leke tuodellen n.od^kehJk is.' Een

trlL

l,Lozemflque gegaan, en rN londen lte het
crcD zwaar

on

Le_apt.

i. lcrlaicn ,\1..r

hci lijki ons roor dc l<ind.rcD bclangriik
oD in \cdcfhDd o! tc grocicD cn D!.f
schooltc guar. Cosnropolicr kltlicD zc
lhljd nog $rrden rl\ re ddt $l11en. '
Smldi \'erkr nu binnen I\i;A(]O bii de
Ad!1esg.oep Bodembeheer lan de !esri
eing Zujd. Hij is bcgonncn rn.r c.n
proicct op hci scb'cd !.n hcr nrar dc
rnlrk bfcngcn !!D \cn'uildc gfold. Ecn

hocli ct.Lrijd niccr 26 schooD
gcnadLr re worden dar (c cf grocrlt. op
kluien re.b,,uwen (n!lr;fu.crionclc
slnerlng). Als er een gebouw op Lomr re
siaaD is roorkomen lan de lerspreiding
van d. lcnulling loldoende i1itrr.t'onele
gfoDd

Sm t is kortgclcdcD

t{cc lrckcn u

imtlemen|rLie ran grond\'!terbehcer.

'Hei was geweldlg Voor nii \'!s d. .lrkel
rond in 1991 nas ik op \terenschlpfeli'ke
cxcusic in dc Simi. Nu kiraD ik 1n her
zcllilc gclicd rcrug mct bclcjdunakcs cn
gtund\rllc.bchce.ders. BinncD 10 j.af jc
kennls in rrdLijlt Lunncn brengcn, nict
llleen in EgJtLe. marr.ok n1Nede.llndi
daar mag te revreden mee ziin.
Ook Din.k. s nog beirokken bij ee.
pfoicct ir1 Lglpic. zodai dc or.rgang lan
Caifo narr EDgclcn gclcjdclijr kaD ldlo

FtnnrTrnirsc:
Verandering van spijg
Aaf de ondertekeiiis van ver
s.hlLLende te(sten n de laatste
Nleuusbrieven raLhet u !ast we
opge!. L..7iln: urc hcbben een
n euvre

r.da.teur, of b-"ier r.da.
Naufa. zil !o gi

tr.e : Au[]en
Geeft van
n eu!,e e

D! nhoven op als
irlred:deur. Geeft

is

olergesinpt oaar een geheeL
n euvr t jns.hrift en (on de rer(
zaanrhenen !oor ne Nleufl!briet
er nict rneer bli b ij!.f do.f. Van.
af deze FLet r I k G€e t ha teLlll
d.nken nam€n! lret (NG&lG voor
r ji iizet !ermeL.lensv[ard is
ook dat Airo Boon, de rerla.teur
d e !eLe Vo€tLi.hte. op zijn nanm
hee11, za.lrtjes uit de gro€p ls
wegg.e fr, nair ecn nrercssinrc

nleNle baan. Amo.oI rir be
dankt rrukren er iI z!Ll€r de
(oneirle tild gesreuid worden

.aor oider

meer Anie Schulp, .lie
de groep reda.teuren lomt

frojcct d!r zic| bczig ho!dr Drct lenuildc
gu1d, en lerdnderinsen in hel beleld,)!
heL gebled v!n b.demsanedlg. Ve^rllLle

knsmg I alw I Dicuwsbrief tfebruarl I 2ooo

nog

Eg$le ge$cest on bij lc dragcn ain ccn
nieuq.DGIS ptuJect dlt zich richi op
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BOEKEN

Met€oriies and Their Parent
PlaneG (2nd ed.)

,vcsueet ,Jr. .JI0 PP,

H, V.

verhaaL over veneLlen.

om je kennis

verder te verdiepen is aan hel einde
van eLk hoofdstuk een aanhl ve iJ.
zingen toesevoegd naar diepgraven.

Qn hli.l s e Lt n iN e t s it ), I \'. s s,
r

o,521-38103-9 (Htb)
0-521-58751-'t (Plh)
Als er een boek is waarin alle

infor

matie ove. e€n ondeN€.P inzichte.
liik en .ompleet is behandeld, dan
i5 her dil bo€k. Mcsween is er in
s€slaagd om alle inlormatie die over
meteo eten bekend is, inzi<hielijk
en heel helder geschEven weer te
geven. Na het lezen van dit boek zal
iedereen die een Gtuk) meleoriet in
een museum zrel, hel met ont?ag
bekijk€n, Wat valt er ve€lte leren
over deze !poor mans space rampLes' Dan vaLt het ook eens te meer
op hoe oneerbied g deze oudste
r€sten van ons zonnesleL9eL (en v€r
iaarbuitenl) nonchaLant in de vloer
van NatuGlis zlin wesSewerkt. De
prijzen ziin daar zek€r niet naal: een
srukje van een zeldzame koolstoi
rijke chondriet doet inmiddels lienduizenden dollnE in de handel
Als erweer eens een exemplaar door

het dak valt in Nedeiand, zoals een
aanlal iarcn seleden in Glanerbrug,
dan hoeft niemand, na het lezen van
dit boek, met de mond vol landen te
staan ln een IV.ultzending van Nova.
Daai kan ie dan een spannend

Het boek

c ovetrchtcLik

en begint

net een lnleldlrg over wat

iigedeeLd

een meteoriet is, waar ze gev0nden
worden, en een historsch oveticht
over wat men er in het verL€den oler
dacht. Dan behandeLt de schrijver
a.htereenvolgens de ve6chillende
typen meteorieten: pdmitieve chon.

h

de eerste Nieuwsbriet van 2ooo

Univedleit Amsterdam. Als dead.
line stond vermeld 'binnen d e
weken na pubLi.alie van de adver
rentie. Op deze manier veMoord
had het (NGIMG de adve enrl€ niet
zonder meer floeten p!bliceren, De
KNGMG Njeuwsbrlei versclriint in
NederLand we(en na de kop i.
deadLine, in het buit€nLard (waar
.a. t9 van onze leden zich

I

Toen iemand . op de dag dat de
Nieuwsbrief in de VS versch€en .
vanuit daar wilde sollicileren en
per € mail om meer inlichtingen
verzocht, meldde de VU onmiddelliik dat het hieruoor re laat was
omdat de deadline voor sollicileGn

cessen d € daar aan voohf gaan ln
rneteo etcn komen lmfreG vem5.
send vee inteBteLLaire ftagmenten
en resten lan supemova expLosres

voor, zoaLs nano diamanten en sili.
conca.bide kristallen met allerl€i
exotische isotopensamenstellinsen
die datercn vdn ve.voor ons zonne

asterolden aflomen. achondi€ten,
basaltische stollinersesteeilen die
aftomstig ziin van de manlelvan
grolere asterolden, van de l aan en
Mars, en tensloite de ijzeren steen
ijzer meteorieten die van de keh van
fllnke ast€roiden afl(omstig ziD,
Mcsween behandelt ultgebred waaf
deze meleorettypen uileindelijk
vandaan komen en wal het moedar
lichaam van de betretrende meteo-

Het boek eindist met steke aanwij2ingen dat er met meteorieten
complexe organische moleculen op
aade tere.hl komen, en dat het
leven op aarde waa6chiinliik onr
staan is uit bouw5totr€n van de

van inslag die ze los gemaakt heeh
van de oppewlakle van Mals, de
Maan oteen asterolde, totdat ze 0P
aarde seland zljn, en hoe hng ze

inmiddels verstreken was. Nddat
de peBoon in ksestie zich bij de
vu had beklaagd en zowel KNGl,lG
als GSA (de advertentie veEcheen
dezelfde dag ook in GSA loday)
had ingeLichl, heefi de VU de
deadline alsnos opgerekt. Hoewel
ne zaak hjermee in princip€ opge.
Losr was, w L het KNGN,IG mlddels
dit be cht m€iden dat het Genoot.
schap n het veruoLg adverrenties
nauw<eurlger za contfoLeren op
onnauwkeurigheden. ftet kan
natuurLijk nier zo ziln dat vacatures
voor in her buitenlafd verkelende
ledei ontoegankelijk zoudei ziin.

lltgave van een in 1995 voor het
Franse laalgebied uitgebGcht boek

is .angepasi

:an de laatsle

titel suggereen dai het boek
algemeen aandacht besleedt aan
her probleem van nassale uitster
ving in hel aardse verleden; dal is
niet helemaalwaar- D€ hoofdaan.
De

da.ht Ligt bijde b€ndende vcas
Net boek is soed geiLLustr€erd
(geen khurenroto s) en de gEfe.
ken zijn simpelen duldeLijk. Een
aanrader voor g€interesseerde

ilet i5. ofzou kunnen zijn, AL Lezende
blllkt dat men elsenLjk al hee veel
weet over de veGchill€nde asre.oi:
den, en wat een eventlele tuimtemis.
sie op die lichamen zou kunnen
aantreffen De slolhooldstukken gaan
over de ruimtereizen die de meteo e.
ten hebben semaakt voor ze op
aarde rere.ht komen, van het prcres

boek en als zodanig een regel'
E.hle aanlader voor wie in deze
naterie Selnt€resseerd i5. Het
boek s afg€stend op e€n publiek
dat enite bekendhe d met de aard
w€tenschappen heefi, maar n dat
gevalweLde moeite w L nemen om
vla voelnoien en een ultgebrelde
lrdex de oitbrekende kennis aan

ontwikkelingen binnen het vakge.

dieten, die van de opperulakte van

CORRECTIE

stond een adve entie voor een
hoosleEarsposilie aan de Vriie

daanussen in de ruimle verblevenIn her laatsre hoofdstuk wordt dui
delijk gemaakt wal meteorieten kun.
nen 2eggen over ner onEraan van
het zonnesteLseL, en over de p.o

!e pr ma re ooPaak gewee5t
kan ziln van de verdwiin€nde soor
ten op d€ Kfjt.Terrlalr (K r) sreis.
Was dit een zaak vaf've6neLde
geleid€L jkhe d' [opeenstapel]ns
wat

van ongunstige factoren), oivan
JAN 5M

(VRrE

UNrv.Rsrr.rr

AMSTERD^Ml

-

Evolutionary Catastrophes
The science of Mas5 txdnc-

tion
llincent Courtilkn 1ir fD.

CantbidEe

Lilite$nt

Press,

Afgaand op enkeLe lovende ciiaten
op de knaLoranie stofomslas van
dlt over gens in stemmis zwad
ingebonden boe[, moet dt weL
een geweldig boek zijn (CouruLlot
has done a superb iob , Davld
Raup, Chicago). Valt er dan nog
wat le bespreken? ltaar het is
gewoon waal dit is een boeiend

mass.Le ullsterving op €6n

moment? Het meest boeiend is
echle. dat deze v.aag beantwoord
wordt vanuit het Pe6oonlijke
peGpecti€t van deze Franse

nagnelosrarigraaf. De schnjver,
die er vanwege inlensiet speuNe*
naar de p.ecie2e oudeidom en het
onlslaan van de Deccan Traps tn
Ind a lange tljd vanuit gingdat 65
m ljoen iaar geled€n .atanrotual
vuLkan sme dc genadesLas bete
kende v00r v€el 0€ai smer, (omt
uit€lndellik tot de concLus e dat de
'ins agvoorstandeE h€t weL blj het
rc.hte eind moeten h€bben. &laar,
voor andere fiofienten van extin.
lie in het aardverlcden konden de
zaken wel €ens heel anders liggen.
'En passanl steekt de lezer veel

BENOEMING
i februari is mw. dr. E.c.
Kosters, werkzaam als research
Per

cobr!iialor bii hel

TC

ln Enschede

0n tevens !oorzitter van het
XN6|MG. benoend aLs lld van de

Waddenadvie5raad, in de geL€ding
'economie en bed.iivisheid en net
de portefeuille ondersronds€ delf'
stothn: zout, gas, olie. De Wad'
denadvie5raad is in 1932 voor 20
jaar ingesreld. De Raad rcssoneert
onder het ministe e van vRoM. en

knsmg jarwl d€uw3blief maartl2ooo
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omdat hii tot voornaamste
taak heeft het kabinet te advlseren
over het beheervan het wadden
gebied b nnen de grenzen van de
zoSenaande "PLanolos sche (€rn
weL

besLisslng Waddeizee

. D€ Raad

-

gevraagd en
ongev.aagd - de ministeries van
VROM, LNV. EZ, V&W en Def€nsie-

adlisee.i echier

hltpJ/wW,wadde.adviesraad.org.

ven. Lllteraard worden sommige
!nderzoek€rs. n.Lu5 eflan Smit, af

.atanrofale uitwerklng op de
b osreer gehad kunnen hebben.
couruLLot is een kLn.lig s.hrijver

dle zich breed georlCnteerd heeft
en daardoor goed in staat is om de
Lezer slaFssewijs me€ te nemen op
een wetens.happeLijIe queeste
naar

de waarheid a.hter le

(I

probLematie( De eloLuile !an het
wetens.happeLijke denken over
staande.o xroverses worden op
een genuan.eerde man er b€s.hre

voerd. Zo wordt b jvoorbeeLd ver
neLd dat impact godiathef WaLter
Alvare, het aanvankelllk nlet erg
op paLeoftoLogen had vootrlen
l"stamp .oLle.tors') Net boek be.
tLUf met e€n m€er lverens.haps
i'il.sofie.h getint betoos.
llet boek ls noo u tgevoerd, over
zlcfrte ljk en bevat verorgde ,wa
wit aibeeLdlngen. Een goed punt is
dat lEr[|arns !an de beang,ikste

termen is toegevoegd. lamner s
e.hter dat de publl.aties van d€
vele secteerde onderoe(ers n et
oPgesomd word€n. voor een Lezer
d e bronnen w L raadpL€sen s dat
besList een beuwaar Daarom riteer

( T inpact
ere.ta TeLf (J.5mit, 1999. The gLo
baLstral graphy or the Creta.eo!s.
Tertiary boundary mpact eiecta.
Annu. Rev. Eafth FLanet. S.i., voL.

maar bedient eveneers e€n andEr€
doelgroep (inpadislen') en biedt
aanv!LLende niomat e voor hen
die uit de p€n van e€n van de
'mpa.t maestro s' het naadje van
d€ kous te w€ter wiLkomen.
De prirs voor dlt s€bonden boek is

zlclrtsartikeL over de

!tl.
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Dit Laatste
kel 8eeft
een uitgebre d Lteratuur over:lcht,

KNGMG COMMISSIE BEROEPSBELANGEN

Het nieuwe Meerjarenplan
Naast deze algemene weftzaam

Tirdens dc vergaderiig van het
hoofdbestuur van 8 februarl j.l.
werd lr€t n eu!/e mee.larerplan
2ooo 2..1 van de commirs € Be
roepsbeLangen ICBBI besproken en
goedgekeurd. flet plan G difed
verbonden ann de taakneLLing van
de Commiss e zoa s besclrrelen in
het regLenent, door het hoofdbe.
stu!r be[ra.htisd op 18 november
19ti. Fet betreft: 0l het ver€nen
!an ondeBleunlng van de {Neder
Landse) aardreienschapper n

haartijn beroepsbeoeien ng, en (2)
rret namens hct FB van h€t (NG['lG
verzorger !an de fome e reLatle
met de EFG lEuropean Federation

De.eitraLe thena s va.r de voLsen
de planperlode en de te klezen we
wijzen ,iln gebaseerd op de resuLta
tcn van het ee6te werkpLan en de
etoaringen mct d. utvoeang daar
va r. Het .e rtraaL thema voor dc
volsende pLanp€riode zaLziin: het
!erzamelen en aan de Leden b€s.hik
baar stellei vai voor de beroepsbe
oetening reLevante iifornatie.
rllet ngnng !an het voorLggend
Programma worcctr €roepenl
rhema 5 n de !ornr van aan.la.lrts
seb €d€r verzorsd,

..q. bewaah.

De thena s ziin: ,vlobiliteitsbevode

rlng, aontiiu ng Edu.allon, beheer
!an interne en erterne relatie5, PR
e, Lobbyng, etr lret onder hou.len
en ulbouNen !an de rcLatie inel de
Ei_G Alt.enlraaL ond€rsteunende
nntumenter zlter rog m€er dan
loorheei nodene ned a worden
gebru d, zoaLs nrteriet ei e na L.

heden ls e€n drletal inhourleljke
projeden gedefin eerd. Het eeEte

proje.t s

Cont nulng Education. Tij

voor.htige

v nseroefer ngen op

dit punt geleid tot €nkeLe informa
tie!e bLadzjrlei op de KNGMG ste.
Deze ruLlen in de k.mende perlode

sterk frorden uitgebouwd. Het doeL
is te groeien tot de virtuele plaats
in Nederland waar informat c is
vezam€ 0 DVer 0ronnen var top!
La re ei profees onele aardw€t€n
schappellke keni s (nueea,
s.hooLprogramnra's, FB0 en W0
opLeldlngen, €tc.l, PAo cu6ussei
en opleid ngen, en aardw€ten
schappeLirke pLbLicaties. Zaken .lie
voor (NGMG Leden tegen g€redu.
respedie!eLiik, te ve etuen zjn,
krilgen daarbij spe.la e aanda.ht.
Fet tweede project, [4obilite isbe
vordering, Le dt tot een nerk !erbe

worden, ond€r andere ir de marge
van bjreenkomsten zoaLi Loopbaan
dagei of het Starns sympas !m
Het derde en aatste projed beheLst
het opzetten en onderhou.len van
een Lobby ln Europa, g€ri.ht op het
zi.htbaarder nraken, en daardoor
verw€rv€n var er(enr ngi !an rer
bercep van aarnwetens.napPer.
Lliteiddell( doel is hei krijsen van
nvloed op.le Eufopese regeLge!ing
en beslultlormlng fondom ons vak
cn de werkgeLegenlreln voor aard

!!etens.haFpers Deze actlviteitcn
vroden n EFG v€rband uitgeloer.l
Daartoe zaL a.tief worde r deeL se
iomei aan EFG a.t!iteiten zoas
CounciL Dleet ngs ei lobb\' bezoe
k€n aan de Europese a.mn 5sie en
het Europees ParL€ment. 0m net
re.ht gelr.ht ir d. EFC sclraaLte
kurnen lessen s het vif belang
dai het aantaL NerlerLandr€ EurGeo

stijgt 0ve sens w€rd
de Foordbestuursvergade ng vai
uteLdragers

terde cn uitgcbr€ide vootzetting

21maan een door de cBB opge

!an de huidige vrtueLe bancnrnarkt

ste de evaluaue behnndeLd van de
reLatie KNC[46.EFG. 0p grond vnn

nrel lnformatl€ over lnrl.hl ns,
oitwikkeinsen van de arbeids

mar( !oor aarowetensciappe6,
aanbod vnn (NGMG werkzoekers,
dlrecte Lin<s naar va.ature sitee

!an QorcntidLel \!.rkge!ers

die eva uat e komt de Conmlsse
tot de aanbeveLine de r€latle net
de EFG voo te zetten en te vel
sterkei op ne naiierzoaLr hrrbo

aardw€te rs.lr.ppe15 Deze works
nop (an meeroere ma €n gegeven

Zoals aLeerder g€m€Ld ontstaan er
blnnenkort binnen de Commiss e
va.atures. flet is dus nu hct
moment om aan t€ hakEn as
zich aangesproken loet d.or wat
,re aLdoen oidoorwat we nos
mee, zou.len kunnen doen. W jzlln
specaarop zo€( naar n euwe
eder die a(i.f werkTaam , in bll
nsen eu15 of adv esbur.aus of in

!

Zoah altijd ziln uw vrasen, opnrer
kingen en aannelrlingen van harte
weLkom
Commiss

bij het Secretaiiaat van de
c BeroepsbeLangen

kN6/Vl6 Nadere nformatie de hier
senoem.e.n.€rwe pEn vrn0r u op
de (NG&lG internel 5it€

DR. P ET€R ST ENslRA, SE.aETARIS

CoM, ssrE

BERoEPSBELANGEN

],:,623 RT OILFi
25l)52! (ArEEN s AvoNDs)

MI]NBouwPLE N
TEL: 015

NlERNEl HITPlT:{WW,KNCMC.N!

van

iara\!erenscnappers, cn ! uena.
en d€ta.lrerirgsburea!s voor aard
weteis.lrappers. n aanvuLLl rg
daarop wordt taniei fret op dat
punt des<!ndige Leden een 0olk
shop ont!!l(ke n, gericht op
su(.svol 70ekcn en !eroveren van
banen op de arb.idsmarkt voor

n

kunnen worden ingefcht, maar het
i5 du deLiik arhankeLiik van de
bes.hlkbaa.h€ld van mensen en
m ddeL€n af deze lde€en, n samen
{elk ng met aidere KNG/vlG
grem a, (unnen rlornen geifrp e

Vanzeltsprekend heeft een Eur.
pe5. obby de beste (ans !an
5lag€r wanneer die wordt ondcr
sleund door een srerke Lobby

il

e

gei

Land.

Allvas het aLleen maar

lan0ege de nefte llnk vai Nrder
andse Euro panementarla6 en
ambtenaren met de Nedenandse
polltick. Binncn de aBB b€sraan
ideeEn lver hoe zo lobby 70u

f
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Bestuursoverdracht
KNGMG
Tiidens de Ledenlergadc. ns van
,4 maad
n Waseniisen, heeft
€e bostuu15overdra.ht plaattgevordcn. Net Hoofdbestuur bestaat
nu
oe vorgeide pe6onen: m!!.

jl

!r

df.

E.C.

(osle6. internntional lnsli

ture lor Aerospace su^,ey and
Earrh Sciences (lTC), voorzirter: n.
I.A. 8oslrinkeL, Ncderlands Instiruur
voor Tocgcpnsre Geovr€tensrhap
pen TN0 (NITG). se.retarG! mw.

dc

1,4.

N

jmai.

0dagonrSheLL-5lEP,

nenninenieesleri dr. $r.lE. van
Graaif, SrreLl-5 EP, bestuurs d
nariens de 5t.hteri drs. J. !31

d.

Doi8e , Fugro lnpark, b€stuursLid
voor het nict petroLeum bedrllisLe
!eni dr. j. Shit, VU Insthuut voor
Aardwctens.happen, bestuu6lid;
prof. dr. R. Visse6, UU Instituut
voor Aardwetens(happen, bestuursHet (NGf,4G bureau ir en blijit
benensd noor m!v. ca.olne Stafr-

8en

aLs bestuursLid

vanuir het

penoleum bedrlirs ev€n.

n

et.

ete,

P

Interesting websites

I0cgepasre seor.s

of intehatlonaL
mcetirss hltp:/,\vww. ugs org/]ugt

oLog e,

ILIGS .aLendar

5l ensta za h€r Genoots.hap van
dicnste bll!en als voorzitter !an

!e

Comniss e Bero€psbeLangcn. ln
welke haedanigh€id hii ook de
doof hel Hootdbeslu!rgedeL€
geerde tunctionaris naar de Euro
pean Feder.tion oi Geolosisl5,

geven longeveer 2o m nurenr

EuroGeoSutoeys httpt/www. r tg.

Ea.th science organisations

httpl'lwww vl €s.seo.u.algary.cal
Vtlhtmljes orgs bv localion.hllml

btiitl.

vooriter

en se.retaris zullen €lk
nog l iaar, d.rr. tot de L€dcnver
gaderlng vai 2oo1, in tunctie zijr,

zimoeLen dan tu*cnt ids wo'den

St(diedag'ln memoriam los

DeadLne voor lret manuscript !an
de pubLl.atie: 29 noveirber 2ooo

Geolog ca BeLgl.a v.7.w.,
De Beroeps!.renlglng LEuvense

Geologcr. er de ardeLinCei H stori.

Voor hct ee6t s nds de opfthting
va. her Gerootschap n 1912 15 er
geen bestuurslid namens de
0e1ft. tu was eenvoudigvrcg
niefland uit Delft beschikbaar We
hopen dat de TUD tn een volgend
bestuur wcer ve.tegen!voordigd ?aL

!an de K.u. Leuven orgai sercn

schc en Fysl.o.hemis.he Geo ogic

I!

n d. vo gend€ N euwsbriei
r euwe besluurzi.h

wordt verocht zo spoedig mogeLik
de titel van de voordrachl le bezo.
gen op het se.rerariaaL van Geolo
gi.n Belsica. Er is ruimie voor ccn
viiftiental sprekers. Dendlinc voor
het indienen van een absiract: i

Bouckaert

oPSevoLgd, omdat de formel.
be9tuurstcrmiln I laar ls.

(d.et

e, nSen eu6ge
wet€ns.happeLil(e popuar'
sail€ van geoLogie; deze Lisl is nier
Ln tat ei wle wenst ecn ezng le

rn

hct

ain

u

Ber loofdbe5tuur dan(t dr.6crtiin
We tie voor ziin lnspannitrg.n a 5

gc

z.menLiik een 5iudiedag ter her
denkiig van los aouckac( op
woensdag 29 november 2ooo van
9 tot 18 uur te Leuven. in de Re.

dingstraat 16. as5eLberghszaaL,
Dc aprekers ro.den ukgenodigd
c.n lverens.happeLilke bijdragc rc

s.hdiven voor een speciaa voLume
van het tjrlschr it G-oo ogi.a Be g.
ca, dat in 2oo1za vcrs.hijren De
volgend€ lhena's genieten de

v00rkeur: 0€voon. adrbo0i, 8e010
gic van Belsio, paLeogeogralie,

nLer rnpenn ngmecsrer en dr.

Pieter 5lienrlra voor zijn inspannin

Aardk!ndige waarden naar de
maan?
Wim Hoog€ndoorn, de voofzirtef
van de 5tichting AardkundiSe Waar
den. vcselijkr de drie jaa, die ziin
uitgetrokken voor het proiect Aird
kundise Waarden weLeens mct een
drenapsGket: na de stid in het
eersle jaar die gek.nmerkr werd
door !eel investeringcn. voLgde het
tweed€ laar waar n de conLouren
van de doesrel nBen duidelli(
uJerden. vre staan iu op het punt
om hel derde jaar in le 8a.n, de

KNGMG GEOLOGIE EN LANDSCHAP

Verslag van de buitendag zooo
ng n op 0e nan .r \laarop men
me( verschiLlende ogen naar he(
g

Landechap en de daarin voorko.
mendc aardkundise waarden kan

kijkcn

De methoden om de aard
kundise lvaarden te kwantificcrcn
werdei gerlLunreerd mct kaarten

H.t weer lvas ons niet gunsiig ge
.ind op v jdag 24 maan. De kone
excu'sie naar de BLalwe Kamer en
de Grebbeberg. die voor's mid'
0a8s 0p neI programma nond
dre gde ln hci waterre vaLLen.0n
ro uur nocner we on5
er nog
g.cn Torgei makei, bll de ont
vnngst net koffe in het moo c
gebou,r van ALtena. ftlet name de
9rucenren van 0e meoc org.nise
rende vereiiging Pyrus van her
Laboratorium voor Bodemkunde en

e.

Geologie van de Wageningcn Uni
ve6ileil waren goed vcnegentroor
digd. Dre Henk Wolfert grf hel
Sehoor van .a. 40 peGonen een n.
leiding in hct uerkg€b ed van

Alte(a. Altera, Resea(h istitu!t

voo

de Gr.ene Ru

nte

s op

1

jaruar van dit laar ontslaan Lrt |rcr
Srar ng Centrum en het nslltuut
voor Bos en Natuurondetroek. Om
de (uLt!uGchok niet te tor.eren
z

jn de rcspcctievelijke afdeLingen

nog niet v€rmengd. Henk

woue(

waarop bijvoorbeel.l du deLiik werd
!lal met de h!ldigc pianoLogsche
ontw ((eLing 40% v.r hel nog aan.
,!ez ge oorsprorIeLi]ke Landschap
zaLverdlvlrnen. Een manier om dc
maat5.happlj hieryoor te ntcrcsse
.ef ie een landschapsbclcvingson.
derzoek le doen, voor en n. een
lilleg over hoe het lands.hap is
Tev€ns lict hij zien hoe de rivieren
gcomorfoLog sch sekarakterisecrd
kunn€n worden ii, grotueg, dvna.
m s.h en statisch. Hlerop dienen
de pLannen die gemaakt ziin voor
ruim(e voor de rlvierl€ zlln geba
seerd: waar k!rnen eianden 8.
gen, waa. is e€n nevengeu haal.
bnnr. waar slibl de boel di(ht.
wclke vegetatie past erbii, el(.

kDeDe lal* l ni€uwsblicf
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Van e€f gehcelandere orde was
het vcfiaaiv.n ir. Kim Trouwbo.st,
net tcrug van drie en een hali j.ar
china. ln zijn proje.t was duidcLiik
sPrake van een imerarlic md de
plaatselijk€ bevolking in her bestrij.
den van bod€mcrosie. LokaLe ervaring !ornde cen integraaLdeeL n
de rnaLyse van a Le facloren de
bij.l,agen ian de ero5e. De dla!
naakren du dellk dat n het ocat
seb e! enorme hoeveelheden cui.
tuurgrond en !vaardcvo Le agrari.
s.he grond wegspoelen in de fo.se
regenbuien. waa.door nier onge.
yaaiijke instorting€n onlstaan,
Getracht is alLe fa.toren zoveel
mogelijk in een modeL te valtcn.

dai het mogeljk naakt ccn opt.
maaLsebru ( van de gfond te
naken 0n de luiste eros erem.
n€nde martregeLer 1e treflen,
De Buiendas werd v66r de Lunch
ondcrbroken door de tedenvUga
der ns

v.n

he1 (NG1\4G. Na dc

lun.h op de Univeisitcit scrd het
prosramna, omringd door s(hirre.

n noeL worden ge.
ooe5t, dc d.rdc trap (ie ons b i het
e nddoel mocr brcngei, Wordr her
een rocket to rlrc noor?'
Her ooBsren i5 echter a bcgonnen.
s otfase waar

Bijd verse geLegenheden hebben
Torn BaGem €n lk de geLegenh€id
gekrescn rc laten zi€n (al er al is
bereikr, zoiL5 biiced onderhoud
met de adjuncrdircctcu. Natuur op
her Minisreie LNV en op d€ Lantsre
veBadering van de (lankbordgroep

die in de2e
nieuwsbriet (nool van de redaftie:

.

s

.

.

.

t

N.dcdaid

naai op de

kaarr, dark riidc
nspani dg van Alrefa en hei Kcl
n sanrcnwer(n8 met expefts van

.t.
.

st chting N ernee

!ir

h

vo daan

aan eer
dc bcLaigrij<ste
e sen d e de po tck 51eLt: du de
lijkhe d ovei de Lo.atc van AW.

lnmiddes zlin e, ook var vc,
provin( ss AW kaartei vetoaar
digd. m.m.v. l(CN, Alte(a, NiTG
INO cn hct Plal'orn Aardkun.

De tlER Cons ssie za nhct
leryolg rekenins houd€n met hct

.

milie!.nsp€ct van de aardkun

D€ ntehat onailcn nnt onaaL
beLangrlke Ar.fl vad

!

Brabant begonnen met hel
aanwijzen van Aardkrndise

BehaLve de zaken

Nieuwsbricr sAW) de aandachr krj
sen, drent o.m. vcrfreLd re worden:

0ve isreLen Limburg
oo( de pro!incie Noord.

Na Utrecht,

t

.

Stichtinc Ldfdschapsbeheer
Nederland en Natuurmo.umen.
ten gaan dit jaar w€rken ann ccn
handboek beh€er AW (abiotis.hc

Provincie zee and, N T6.TN0,
NEESDI,/NOW, SBB,,,
Het Kon. Ned. Aard.ijksk!ndig
Genoot5chap heeir een spe(i!l
Geogratie over AW lilgebracht.

n de vis e van Siaal5bosbeheer
van o1.12.99 is te L€zen: 5iants
bosbch€er richt 2i.h nadrukkeliik
ook oP behoud van voor Neder

hnd kenfrcrkcndeabiotis.he
ve.schiining€n ctc.' en 'staats

.

Natuurmonumenren en sBB
hebben diveEe AW !vaiaeLingen
en netstochten georganlse€rd

{bijv. ProGeo bii 1oo-lars
benaan van sBB €r Thcmntsche
WandeLroutes vanuit operatic
Boomhut, met medewerkirg van
0p L.men Voeten ei LloJ.
Div€rs€ iirslc Lirrgen spon5oren
tpe.zs lan Aarde & l\lensr wNF
en Bur€a! Stronring, RWS,

Er (onen dit iaar noc Post..nden aLc cursussen AW voor aard
,ikskutrdccraren (inromar e bij
Jan van [4ourik, tc. o2o

r

.

botbeheer laal de abiotische
geschiedenis van Nederlnnd zien'.
N.t NrTG heefl subsidie gekre
gen voo. h€t in ka3rr brensen
van dc Awvan de ondergrond.
B j het N TG vrordt ook gewerkr
aan het nbrengcn van AW bij de
VINEX lo.at €s ien oosicn van

i(swaterstaal [4U heeft ALretra
oPdraclrt Segeven voor het
onMe p.i van een meriode van
afilegng var a!! bli de aanLeg

kr!

E€bra.ht, traardool

hel

and5rhap zicht

dc Lczingen ging het sezels.h.p

Per bus nnar het natuurgebied De
Blauere Kafrcr. om recente iand

Geohge. Na

zir irtrodlctl€ lan.e

pLaats van geo oge n Wag.nifgei
depte dr, Le! Iebbers ziir on.ler

[4nas tr dc natsle 250 olo ]aar uir.
Wai oDVir was de (ycLi( leit van
ero\le en scd m.nlal c ln rPate ro1

!!rt \!e

nu yrelcr

vai lict k

nc sLibLaag, het zogeraanrde an.
kLe cn, zaLdus sLe.hLs een I ldelik
eff€.t sorteren en fe teLijt de ra-

schap5ingrepen in het veLd te
bekijkei. Helaas yras het s.er nog
tteeos 9omber, zodai een sardc.
hng mel t\ree gidsen van Sri.hiing
Hct !trc.rits lrndschap ove. de
6rcbbcb.rg de beste opl e was om
d t m€t red.Lijk droge voeten te
doen. Vanaf de G,cbbebe,g waren
de fSrepei in de u terw.ard goed
te zien, Door de enth.us aste to.
Lidrt nSen van de bosslds€n werd
n0t 0i8oia< sneLvergelen. D€ dag
wc.d bcs 0t0n met een borel van

luur iIe 5iluati. waarin de rvier

!e sr!dexenvcrcnlgng Pvrus

de [4aas getrokken po(en. fet
bllkt dat d€ l1aa5, buit€n de
adieve horsten, zirn b.d iu i Lceo
<an

ophogei. fet veNi;deren var

us (vz

PAU/]

r

alir,L

SALSEM(4N rc.rNo.N

\rlrrrrn/

r

d, Jr S'iJr,rd

ili,l/n,r!|x( lrnd,;d,

wc scoren dus in poLitiek en
ondetuijt, maar ook bij het

de rela(le niel

Ult hct ondetroek kunnen.on.l!ei ovcr.le hu dige toetrand van

P M IUNGER

dezoek !an beLeving5vJaarden

(eurig in

s

Dc meeste a(ik€len zijn van de
hand van Tom Ealsem aan we
het niet nan ideeen s(horl. Hel
zal duideliik zijn dat hct se(€lariaat senoeg maleri,ral heeft om
een Nieuw5brief te vullen. Niclt€mrn zouden vre her op priis sre .
ren meer sruktes voor opname te

AW speelt €en beLangrlike roLin

re eivan de gLariaL. kL.ien nnuw

rend. Lakorofl€ €i, voorrgezet ir d€
rustiek. coLcg.zaaLvan hei Laba
rdror um voor Bodcn<udie en

de

landc jke, reg ona e en pLaat5e.
Lirke pers ovcr het beLang van
AW.l.(re gaan nog niet noar de
naan, maar er b lfl faluurLjk
nog vee ie doen voordat AW
'iussen reders oren zit.

R

r. ]!larthili Soineve d saf een lnLe
.l ng n het A0 oiderzoek dat hij
ofdor noar n de Friese Wou!er
u rvocrt naar dc aardlund ge !va!r
der.ll erb iwo dt bijvoorbeeld het

Na

!ak*

ve6drijnei er stukies n

REoAcr E PlArfoRM AW:

0

.

grote PubLek. Steeds

maat.
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n

aon. uderend kan gcspfokcn

flor

den van eed u tersr lrror!iti.!.
d.g, lvaarlr i de ionrenlee zee.
de beLangstcLLing staande Lard.
s.hapsort\rikkcL ngen van reer

n

!eskund E iardwot.nschaDpe j(
.ommenladr urerdcr v0o17lcn. Du.
deLjk werd dal er voor aardr.tcn.
schappeit een belangdjke taak is
wcggereld 0n deze onhri(keLiigei
in Tifvollc en natuunijke banen te
Wijdanken Aliern.n d€ Wigenin.
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vLegtulg remote sensing, te beoor
deLei en van een prlorterlnssad 2 Eei jaarlljce subsldie var ALW
voor lLiegtu giemote s€ns ns ei
v es te voorz cn D€ .omm se e
h€eft in januar adv es uitsebG.ht nlet Europese satellelen lcat. l!1.
steLlen op het seb ed van

en op 27lanuarihe€ft hel ALW
bestuur dit adv es overgenomen. Biincngekomen ziin ded en pro
De nnan.idn voor aardgercht
le(voortteLlen, lvaaruan vier in Cat.
ondetroe[ konei u t twee bronnen: L , vjf n aat. en tttee ]n Cat. lv.
Biide beoordeLing is de gebruik€
1.Een jaarLijGe subsid e van
Lil(e ALW pro..dure gEvoLsd met
voor het Programma Gebru
ondeEteunife Fi.ronder valLen: buienandsc rerererten €n weer

ruimt.
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gramma.omm ss e e gen vragen
heeft sesteid en ook G lngegaan
op de referenien oor.leLen. GeTlen
de breedte van het tctrein b jkt
dere mondellnge p.e5enlat eronde

buitengewoon nltt g vo.r het op
steLlcn !an eEn d€fnit ef ad!ies.
fet ALW bestuur heeft .oniorm het
adves van de ronmiss e drle pro.
je.ten sehonoreerd ln Cat. en !lcr
prolecten in aat. l. lliernee was r
totaaL een benrag gemoeld van
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GASTCOLUMN
Een weemoedige liefde5historie

Hij

was niet zo maar hoogleraar,

hii was

hoogstleraari H,A. Brouwer, de caof,dlegger van hct ooit zo welvoorziene
Geolosisch Instituut aan de Universiteit
van Amsterdam! op het Roeters€iland.
Studenten en alumni betitelden hem
steeyast rrPlofessor)r, ze zoudcn liet
anders weten. Ondcr collegae wed hii
Brouwer of H.A. Brou*er (tet onderscheiding van atrdere Brouwers) genoemd. Euvoornaam heb ik nimmer
horcn vallen, initialen waren dichtbij
gcrlocg. Het nieuwste nummervan het
liteiair-historisch maandblad dc Parelduiher berat een door Kcster F.erils
seschrev€n intercssantc biogaafi sche
bijd.age. l)ezc bctrcft de schrijfste.
Maria Dermoiit, een der goten van de
Nedcrlandse literatuur - zo groot dat zij,
nct als Louis Couperus, niet tot eenbcpaalde s!rcming ofgeneratic kan *orden
gerekend. Haar Dertienduizend Dingen

saden zijnr altijd maarvoor ccn korte
tiid" sch.eef zij later.

was wcrcldwiid remaard. Evenals het
oetrvre van couperus handelde hetwcrk
van Derdonr laak over Nederlands-

Maria De@oiitLccrdc traar het vaderland terug in 1911, voorgoed. Ze debu-

Indie.
Maria Ingemans (seboren 1888) gtoeide

in

tee.de als atrtcur ir 1951, als ruimschoots zestigjarige. H.,\. Brouwer liet
haar uiteindeliik vaUef,. Zijn geolosische
beschrijvinsen van de MolutkeD *otden
nog wel geciteerd. Haarlit€raire werk
bliift gelezen. Wie ncer wil eeten over
deze weemoedige historie kan dat

de Oost opJ maar werd als teenager

naar Haarlem g.zorden om daar de
middelbarc school te volgen. Tijdens dic
viifiarcn leerde ze buurjonger Aldert
kcnncl, zoon van een ondeNijzcr uit
]ltcdemblil - twee iaar oudcr dan zij.ln

vinden in Maria Detuonts biogralie!

maart 190i keerde zijnaar lndie terugi
spoedis daarna ontmocttc ze de iuris.
Isaac Demoiit met wie ze, achttien iaar
oud, trouwdc. Ita a Demofti is intussen levcnslangvan liefde vemld geblcven voor de buurjonge! Hendrikus
dbcrtus Brouwer. Als seolooghceft hii

VoorbijEn \iet Voorbiii te verschijrcn
dit najaar, eeschreven door K€stcr
Sax TRAGUS

lU n

taliiike malen de Oost bcrchdi van

tenminste e6r romantisch rendez-lous
in die jare. is icts ovcrBeleverd. "trf, zii
wafen tezamen zoals tuee mensen

kngmg lalwl Dieuwsbrief april l2ooo
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lRlAS, patronen en pro(essen maatschappeljk gewenst€ aErem. ,ooo is een gezamenllik docuneit
ming van iuncl oneeL bodemge opgeste d, dat de basls vornri
in de ondergrond

Ecolosie €n bod€mkwaliteit:

a.nveBie van andbouw naar
natuur
bruik en bodenr(waLitelt. DeLft clus. voor deze samenwerk ng.
n het prosramma staat de afstem Ruinte v00f d€ rvrer
ter r.ht zich met name op inno
- Gcbruiksfundiegerichte sanering
varies bii de grond , weg., en
minS van fun.tioneel bodemge
tiien die tundamenteeL-slrategisch watedouwsector ten behoeve van bruik en bodemkwalileit cenlraal.
TRIAS heeh .lle Nedeiandse uniDoordal menselijk handelen leidt
een duurzame onrwikkeling van
ondepoek in de Nededandse bo,
gebruik'
vdn
versitaire en parn'unive6itaire oniot
de
ondergrond,
hebben
dichtbevolkte
deltag€biedendem stimuleren.
eind de.
derzoeksgroepen lilsenodigd pro
en dil een posiiieflnegat €f effect
cembef 1999 de hznden ineenge 5KB en DC zi;n b€gii 1999 vin
j€.tideeEn voor fundamenlee stra'
heeft op de [waLit€it lan de
sLaSen en het ond€rzoeksprogram start gegaan, g€fnancieerd uit
patronei
processen
s
de
behoefte
tol
teglsclr ondezoek i deze cht ng
natlonaLe
fondsen
voor
economlonde'grond,
en
ma TR A5,
op te stcLLen. De slu ungsdatum
deze afstemn ng ontstaan. ALs
in dc ondergrond, opgesreLd, Rode sche strucruurversterk ng (lCEs,
aardsasbaten). Beide o.ganisaties belangiik aandachtspunt geldl het voor het indienen van vooraanvra.
draad in het programma vofirt de
hebben behoefre aan h€l ve.krijgen effect van heterogenileit en ruim
hydrologis.he kingloop, 0e drie
sen is i7 apil 2ooo. Een deel van
de voo.aanvragen zal nader uitge.
panijen u iin de Nede.landse Orga. van een srru(rureel beter funda
leliike variabiliteit van bodem
prdcessen
waardoor
weRt mogen worden tot uilgedie
eigenschappe.
de
voor
Werens.happelijk
On.
menteel
inzicht
in
de
nisarie
p.oce5sen op alle schaalniveaus we.kte programmavootstellen. De
derzoek sebied Aard en leveiswe. worden aangedrelen door de hystart van gehonoreerde prcl€cten
t€nschappen (ALW), de St chting droLoglsche kr ngLoop in d€ onder beinvLoed kunnen worden. con.
(enn sontw kkeLing en Kennlsover srond (met radruk op h€t trajed
is gepLand op I seplenber 2ooo
creel r.ht TR As zich op twee on.
defoeksgebieden met eLkdre
dfachl Bodem (S(B), en de Sticfr. tot ca.15o meier), dlsmede nde
lhema's:
t ng DeLft cluster (Dc), e€n sanr€n' bodemkwalite t en de e.oLogl€. oit
opNtMEn Mtr HEr rRlAs
onderzoekeveld staal ook bij NWO
werklngsverband tussen de TU
ALW in de belangstelling. Om syn. PoCEstr in de ondergrcnd:
Delfi, 'INO, lHE. GeoD€lft en oelft
. Natuurliik€ afname
6rl NWO: rEL070:1440619i
e€ie tussen deze initiarieven le
Hydraulics. Vee ra.hl van het bodemsys_
e'MArL: atw@Nwo Ntr
ALW finan.ierl onderzoek van hoge bereiken, is besloten om deze te
NrrP://www Nwo NUArq
teen ea butrererd lemogen
kwalitell in de aard en levenswe. bundelei onder h€t anoiien

mi
ioen jaar 5 het TRAS tidperk op.
nieuw tot leven gekomen, Oie par
Na een oerode van ruim 2oo

op
effectieve,

tens.happen. sKB s gericht
kenr s voor kosten

TRIAS (Trlpartite Approach

to

Soil

.
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veLd" door T&A Radar. In deze
Lezing 7a T&A RADAR resuLtalen
presenreren !an €en dr eraL g€a
q,sis.he anderzoeken het oonen
van NederLand, die bijhebben ge
dragei aan een beter lnzicht ln de
ondefgrond ln dr e ulteenLopenne
sltuaties. ALdez€ ondetroeken zijn
uitgevoerd met TE&l lechniek€n.
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