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Diep, ondiep, oppervlakkig?
De Ilulderheeli zi.h, ner als
Bourna, be2ig gehorden mei
groml. Bracht tsouDra bod.Db
m k!.r ('ik bcD lrij oppcrrllkltig'), De Mulder t!,1ec e
v.o. Je !o.,mllige Rijlts
(le.logis.he DlensL L.t een
dletie laD 150 tor 200 nr, de
'ondicpc ord..e.oDd. Dc
Iiul.lcr: "\r.ar dic cn g.s zri.
is dc dicpc ondcfgNnd. Dlr
Jeel !!n de,Ddc.gnDd dlt
Qn behngis v.o. de infri

energie-opslag/zoutwih'ring

sLructuur, en bennnoed

\rdt

door iDgrefen nr hei \'!iersts

i..m, no.n.n {. d. ondjcp.

oDdcfgrond. Y'c hcbbcn bii dc
RllD rclfs nog ccn mltig
dlepe' onJe.grond gehad."
Bodem en .ndergr.nd kun
nen niet lN !!n elklar gezie.
irordcn Dc gcologi. lan d.
Voor de Nedertandse aardwetenschappers een nieLrwe en
interessante discussie, die momenteel ste* in de
belangstelling staat. De viifde Nota R!imtelijke 0rdening
die op het punt staat gepresenteerd te worden, geeft een
visie op indeling, gebruik en nogelijkheden van de
vaderlandse bodem. illet de installatie van het Habifor!m
op donderdag 26 mei i.l. (de nieuwe naam voor het EMR Expertisenetwerk MeervoLrdig Ruirntegebr!ik) heeft
Nedertand een aanzet gegeven voor fundamenteel
onderzoek naar de invLrlling en nogeliil(heden van het
gebruik van de ondergrond.

Pr.lelsor Dr I (Johan)
llouma meaLi d..l uiM! dc
\\'cicnschrplclijLc ]t!ad loor
h.i Rcgcringsbclc . Hij is

De e..l.gis.he h.olds|rurcLuur

iEHs) ls een onderdeel lan

her sirelen naar e€n .1uur

z!trm b.h.ef ran d. Ncd.r
landsc bodctn. nicr ccn ecccni
op nilliiiui.rn D.lircn, nrchsicf geb.lilt un de sud !o,ir

Lhdbous

en

bi.dne6iteiL,

dc buidige

\lm.nnclling nu

bodcn cn dc q'arcfhuisho!diirg. Efis drn ook lhijd ccn
nruwe rlmense' nrng ge{ eesl

tussende'offe lakklge'
ei de'on
djc!c' gcologcn Compuicl
rcchDologic niaki h.i moec
lijk oni sinul.ti.Dodcll.D rc
bodemknndigen

en

ran'blaur en
grcen'. D. poilii.k. ot$iur
glng dri N.duland Dicr djchi
her mengen

moct grocrcn tot ccr1..r1ccr1-

.n land.lrluaiic. "D. \\'RIt
lloNt gcinsiillcc roof ccD
fcrrcde un rijfJur \\:ij /ijn in

rijn Lreeineenhrll iur rln her
rcrlwrhrherirn f.or de \\:RR, $erl De \rlRR rall ondc hcr
re.lninder xlr de Llndbou$ \llnisrerle ran Al_scmc!. Za
LrlreFlieil vag€nnig.n als
kcn. \ic kriJgctr opdflchtcn,
hoogleraar bod.!nnlcnrarisrllc nu kunnctr ook zcll ncr
brdcnh!ndige cn is. nusr

roorsrclLcn komcn dic dan \rc1
ccrsr gocdgcL<cu|(] Droctcn
$! cn do.r her nrnristrrle.

glbi.d !!n lindrebolsing. dsinsl,Ds". dl.ll,s
Bouh!, 'on! na Le grln den

Lretallde nlgreten ot de seLer

huilhouding ia re bnotsen er
door i. r.k.n.D llcr dcz.
k.nnis loDDc! dc aardKcicn
sch.ppcA njisprekcd docn
o'cf Di!.tschafpclijLc p(-

gcslotcD

ken oler het gebtudk ran
d€ ondrrgnmd " ljc! m.nins
dic !oll.dig ecdc.ld Fordi
door Prol Dr. E.FJ. iEd) dc

I{!ldcf . booslc.!ur b.Jembe
b.c.

LriJ

de i,culieir Ci\le1c

De

l1lrkeNurll

is een goed

ro.rbeeld !an de naars.h.f

p.llrk. roepassng ran all.
k.nnis dic sinuiaiicmodcLl.n
hcbbcn ecs.!cD. Dc \l!ldcf:
"F.f is tucn ondcrrocL

g.dun

de gelngen un d. int.l
de,n1g !h de llxtkeNurd.

nldr

l

"Iedeteen @iI sraaA
een huisje met een

tuittje il

Wat,i,n

de

cre.ten

een leuke

orngeoine, ,net een
mooi stuk natu rin
de omEeoing om ifl te
fecl.eaten. Geen mena

als lan h€L

zit te @achten oP een
uoning onder de

IJssclfl eer een hoeveelheid
s.rler onttrokkeo rvordr? Urr dc
modellen blcck dat dc nrpoldcring inllocd had mr 2t km
landinsaarts, rcel \crder dun
lcnracht. Dc kosren bleken
;in miljfd hoser un te konen
dan gepldnd. Ilede door drr
onderToek heeti dc polirjck ccrl
andere bcslissing scnomcn."

gfold"

echter grolere rechnhche pro

blenen.p. De Mukler: "Her
centiun loor Ondcrgronds
Botrsen docr lccl ondcrzock

koud, cn dat mNakl eeD lerbuif
in dc onde.grond $el extr!

Daar dc moeclijkhcdcn bii on-

mogeliikheden om aan mrcr
ruimrc rc kon.D. U'e kunnen
''o0r1og gaan loeren met de

DuilserJ' (Bounar "Vl,rand€rcn inlijlen") ofeen srlLki€ van
de Noordzee dioog leggcn Wc
kunnen naar bolcn. wat mtuurlijk al ecbcurt in dc stcdclijkc gcbicdcn. Haast onrcrmiidclijk is dc lolgende dinensie,
dc dieptc. F-n lvaa$m ook nicr.
Ondersronds bouNen js s€hering en inslag in herbDicn-

0ndergronds
tsounar "Iedc.een $ll grlag
ccD huirje met een tuintie in

.cn leuke omgelingj mer e.n
nnroi stuk natuu itr dc omscling o'n iD Ic rccrctrcn. Gccn
mcns zrr rc wachlen op ecn
lroning onde! de grond. Ma.]r
Dlcr llllcs wdt se *illen,.le
rru18 nudr tuimie dle sreeds
lur (reneemi) en de uti

land."

cr toch icts moctcn gcbcuren.
,\1lcs cr nicrs gcbcurt, eirdigl

als voorbccld MonF
rcal (Canada) aa!, \r!ar een
hclc ondefgrcndse sud is (DlLstaan tusscn tlfee meLroljjnen.
Lulss die lijnen zljn eersr ondersronds lvinkelries scbou\ed.
()p een bepaald morncnr is cr

srore sod."
Dc \tulder Tiet in de onder
grond een e.om rurmtereservoir. 'Er ziin maar een paar

ccn d\rars.rbinding gcmr!kr
Iusscn bcidc n.trobuizeD. Een
toch wcl spectlculaire g.beuF
tcnisi rlnuit die enkele d$ars-

gmgs!unten ran de vijfd.
Nora Rullnlcliikc Ordc ng

$cn jn zo n ondcr8r.(md leve.t

lerblnding is een helc ondcrgmdse smd onrslaar. Nu is
her io Monrrcal's wnncrs $g

Hij haih

zal

\cd$lrnd rls iin

De Nieuwsbdefis een gezanenliike uitgave van
hel Koninklijk Nedenands Geologisch iinbouw

l

kundig Genoots.hap (KNGMG) en het NWO
Sebiedsbestuui voor aard€ en levensweten.

Grafi

dcrgrondsc consuucties. E.
komi een tunncl oncter de
V este.schelde. Tussen de rwee
tunnelbui2en moeten dwa6verbindingen konr.n cn dic

Het onde.gronds bou$ en d3ar
beperkt zich ror ransporr
(meffo). \rinkcls cn wclkcn. In
dc vS ziin uirscbreidc ondersrondsc runntes voof bijvoortrccld !rchieren. BaDken heb-

boren w€ icrwijlwc dc bodcn
belaiczcn. Dit lijk eocd tc lukkcn. Er gaar ook nog leel his,
maar iD Ncderllnd hesinnen
w. nu meer te dunenr en nieu
$ere rechrieken loe rc passcnEr rordt meer gcld scinlcy
teeldr.n ff \'ordt ovcr ccn
glorcrc pcrhd. gcplund. Dc

bcn enome a.chieliuimLes
nodig. De bodem h klimatologisch siabiel, de luchr{ochtigheid en tempffaruur ziin socd
ondcr cotrtol. rc houden. De
cncrgickosrcn zijn has.
Bouma: "De lage energiekostcn blj onde.srondse g.boulven
kunnen trel eens b€langriik
lvorden. Orer lljitje janr zijn
de olie en her sas op in Ncdcrland. vc DoctcD zorsvuldis

flct

lijfdc -\ot. Runnielijke Orde
ning geldr tol ?030. Een per

cncrgie omsaln.!!

'Alles er niets

laag land, hoge

sebeu , ehd;gt
Nedeiand ab 6An
grote stad"

grcndlYaterstand
Ondergrondse constf uctics zi jn
ook in her narrc N'csr-Ncdcrland socd un rc loercn. Bou-

s.h Atelier wageningen
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Fet Ldnaatschap s incLusier de

XNG/VG

N euwsbrief en
het riidschiii Geologie en lMiinb€uw, Hct d.
maatschap looptvan l ianuai toi 31de.embei.
Opzegging dient drie maanden voor het e nd€
van hel kal€nderiaar te geschledcn.

Bou.r!r"Hcr ii \ o.r dr roli

Grondwat€f

tiek

Grootste probleem in het natte 11est-Nederland bii het
boren lan tur.els is het gronds ater. Er zijr itri€ hethode. om het grondwater weg van de bou{ptaats te houden,
(l) Drainase. Dit is niet te adviseren bii tunnels onder
bestadde bebouwiag. De fundering van de bouwerken
wordt aangetast! stadsviivers en Eaachten lopen leeg. (2)
Beryiezenvan de cxond met het grondwater zolang de tunnel onder constructie is, Dit is een dure en ing€wikkelde
methode. (3) Grouten (het inspuiten m.t ccmenO. Grouten moetaltijd meerdere ker€n gebeuren, de constru.tie is
nooit in 6cn teer waterdicht.

gchlnNou
gold
\,!n rlen

iod. dic rrccgcf nict

Muldcr: 'Er ii nu rerl geld
bes.hikbarr.ni lindlmenLeel

r.or

rechnschc lrogclijkhcdctr !.n
ondcrgronds bouFcn. II.i

rccfd se . De lierde
Rximrelijke Or,lennlg
een periode

j!ar."

onderzoek

Le

doen naar de

consrucijcs
llabiforuni. dli rendlag geDvlocd lnsraliccrd is. 2.1 ondcr dc
h.bb.n op hct o!rpcn1!l.
'pr.arrlu'lNn de ICES ilnter
Bolniar "Hci z.lhcl ccosrs
deplitemenrlle Connilsie
E.on.mis.he sirncruur\,ersrer
reen en de k.nrglo.r reker ln
bellng.ijke naLe bennloeddr. king) onderzock gaen docn
Nlaar mer de nogelijkneden naar dc inrullins v.n d. NjDrln nmul.rlngsnodcllcD kun tc. cD din nici rllccn her opD.n ir. gocd insch.ticD rl.i dc pc$lak, m.ar nr ddc dinen.ftccrcn zijn op zo n grolc
sies. Ecn ileel \dn de r!,dgls
-.r.1,
,l
,l !.,1
Ond.rgrondsc

zull.n N.l dcg.l1'k hutr

en

m

Lunen $e

de

no.draLelijke impuh

rregele. nenen :'

De

te

relijk,nderroek te.loen nldr

!a. de on
dergrond. Beden sfr€l<en de
hoop uji dai hcr prD.ipiilc

Neiliik

de lrogelijkneden

om beslisslnger ie
nenen dle oler iie.rallen iaren
g!an. Vaak n..rm d. poljii.k
b.slis$!g.n dic n'ct gcbasc.rd
zrtn oP faroncrc rrg!Dleilrcn.
Dc hclc disc!.sic rcndon dc
$lJJen^e heeft dlt ( eer
dtrideli'k gen!aki. De tolirek
heeti mljns inziens de (eien
schap msbrurki. door ccn bc

bcsluii olcf dc inrichrng

nieun end onderzoek nlar de
!rog.lirkhed.D !aD oDder

slisllg ic Dcrn.n gcbasc.rd op
dc rvcicrLch.ppclijkc !r$pr!!L

dat cr gecr lbJllc /ckc.hcid
is dat e, geen s.hrde 4i .nL
s|xln De s'eLens.hlt kar
n{ioir absolute zek.dr.id gsc!.
,{ls ltc dc \\:addcnzcc zo !r!d
dcrolvindcn. dll nocr dc
poliiick dc pdDcipiilc uitsFrd!k
doen d! tc lrn de Y'.idden
ree rrblijlei, .nse!.hL kan!

be.ekeninger en narisileken "

Zow.l ProU Douma rls Prcl
Dc,Uuldcr zijn orcmigd !!D
dc Doodzrali o.r \rcrenschlF

ge!e. lan dtr order

zoek.'

Heinenoordtunnel en Botlektunnel
De kennis nodig loor hetborenvan dc HciDcnood- en
Bodettunnels is uit hrt buitenland gehaald. Volgens Robb.rt Hack van het ITC in DeUt hebben de gote Nederlarde expertise in de 'cut-ard-lill'
techniek (ook wel sleuventechniek genoemd)r maar niet
met hetboren van een tunnel. De constructie vd beide
tunnels heeft de nodige probtemer opsel€verd. De Hcircnoordtunnel heeft een soort blow-otrt gehad. Bii hct boreD
van de tunnel wordt boonlocistof gebruikt od de druk van
het s€dimert op hetbooNiel (de beitel a.n de voorziide
v.n de boomachine) te verlagen. De druk op het wiel was
minder dan veNacht, zodat de booivloeistofbove' het
sedimentbed uit spoot. Bii de Botlektunnel was e€trballastbed op de bodemvan de ri\ier gelegd om cen blow-out te
voo.komer. Het gerucht van dit bcdwas zo zwaar dat het
sedioent doorhetbooNicl dc tumel i! geperst werd
OloFin). Ook al vcrloopt hetboren van een tunnel nog
niat vleLkeloos, de nieuwe Noord-Zuid lijn onder Amsterdam zal ook op deze manier aanselegd worden, tlackr '{We
hebben al zoveel kenf,is en eNaring opgeallatr! alat we lenrenboren zonder schade toe t€ hrengen aan dc furderingen van bestaand€ sebouiven. Dit hondt in dat een goed
model van de ondergrord c! de georcchrische eigenschapper bcLcnd zijn. Het zoutoch naar ziir als het Fijksmuse-
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reR VeLLtncn:

De mens als geologische factor

De mens neemt steeds meer

v€rantwoordelijkheder over
van de natuur. De mens
naakt diiken en polders en
neemt daamee de
verantwoordeliikheid voor
ovelsttomingen. Door
irrigatie en het onttrekken
van grondwater vehndert zii
de kringloop van het veater
en onttaekt zii zoetwatervoorraden aan de aarde. zii
gebruikt fossiete brand'

stoffen en beTnvloedt
daarmee de koolstof- en

stiktofkringloop en
verandert het klimaal De
nens voegt nieuwe en
slecht afbreekbare stof fen
toe aan de atmosfeer, laat
diersoorten uitsterven,
begint met biote.hnologie
en verandert Landschappen,

Kortom, de mens is een
geologische faator geworden
die zijn weerga niet kent.
Wi, verliezen het in kracht
nog van een meteoriet.
inslag of een t5!nani, rnaar

we'leren'snel.

Dc lrrloed len de nens of her slsleenr
,{adc.lras d. opdracht dle Pr.ll dr i.. P.
Vclling. in 1992 kfccg rocn hll h.ogleralr

intcfdisciplin. !cld d.r g.ologie c.rnbi
nee$ mcr b,ologrschc. icchnjschc, juridi
s.he. e..n,nnischc en poliricologischc

niihcus'ctcnschappcn cn !craDdcrcnde

rd.clsrrcme. scrd bijlici Ins tuui roof
Llilleuf.aagsrultkcn (I\:Nl) ran dc facuLrclr
Aarn, erenr.hrnren

ur

tlc \rriJc UnircfsF

"Ilt ben sep.onro'cc op ilc lcjlishcid

Grensvlak zoet en
zout

PNfcssu Pi.. Vclling.
heeft

ri.h retrnscb!r

llcrcldcn b.gcr.n. Li

"De bodeD.dalins door
sas@innins in de Wadde zee
is Peanuts"

onde.roel. na!. scdirnerrLrlnst.rL hnss de kusr. de grcns ran
nlt en droog, zoer en rour. \-u ul! booglcmeL de in\l.ed
h.i slsreen,lade. een

ra.r houdi h1iz1.h bezig

r.n

dc D1.ns op

kngmg lal* l nieuwsbrief

Algeiftdeerd ln.le \eg en sarcrLrourt
prolroreerde hlr .f een orde.r.ek n r
dc gcrolg.n lan.en srofinrloed nreL een
slrcfsr.ld ..n rnci.r hos.r dln 1n 19 51.

krn larg ls. De

LrjJ

zo n

lrdrs

jupcrsioin

ondc./.elt sebr!i].1c

slonrlocd.n laD 1951, 19ja e. 1980. en
is hij u oudc archi.r..! gaan lpirt.n onr
gcgcrens orcr o!dc siorncD icrug r.
\indcn ID hct $:arcrloopkudig Laborl

ziin .1000-jaris besuan, ondlnks ccn
zeespiegclstijgins lan rwee ioi vicr mcter,

k,rium zijn schaalmodelleD semaakt om

srormrlocdcn ic simuleren, eerst op ccn
schlllvrn l:150. "Zo n hoog duinrje, c!
danr kwaneD zullc goltjcs op af. De
iratcrstand *e.d roor dc 1slormvloed' een
p0ar millimerer wrhoogd." Dc schaalmodcllcn lcrerden nier de gcs,cnstc Esulta
ren op, zclk het l:26 modcl loldccd tuel.
Er is toen mct financiele steun laD

wal ecD aantal kilomcten land$,!!rrs
gcschoven ls, rnaar noe steeds zljn
oorspronkelljk vorm hcclt. De eilanden
blijvcn dezelfde lom houdcn en blijlen
op dczclfde plaats len opzichrc vm elkaar.
De rheoric !'an 'fmctrl s,""stems' km dit

tergebiedeD kuDncn on!s!.r,rD. \vaarom

ni€I €en deel vaD dc boeren uirkopen c
zo cen groor b.akqatcr naluurgebied

De Mens en d€ Aarde
De belaogstclling lan Vellinga is breder
dan de kusi cn hcl brakke rvrrer. Hct lv]!t
waar hij aan vefbondcn isJ houdt zicli
bczig met de invlocd van de men! op dc
aflrdc, de relade tusscn sctcnschappelijLe
cn naatschappelljke ontwikkclosen.
"P!!l CruEeD zesr d.r we olceam van
het Holocccn naarher Antropocccn. De
mens nccmr dc '.machf ovcr. Wii ncnsen
stoten bijvoorbccld mcer (:O" uit dan allc

sellichr lcrklarcn. Maar) nas dczc thcorie

jksNrrersraar ccn deltagoor gemaakr,

:30 m lrng, l0 D dicp mer gohen van 2
n] hoog. Uit de resulratcn bleek dat een

losgel:reD wordcn op een levend slstccm
mer ee11 conplexc wisschverking tussen
gcologrsche en biologischc processen. irDir

duinrJnrlj van tien ftetcr hoog en hondetd
mctcr brced voldoende vcilighcid biedt

is wcrcnschaptelijk oflontgonnen renein.
Hct h.anderen van een rivicr wordr iang-

De inlcr.ssc r.oor het grensgcbied \an
,oer cn zourblijkt ook uit her vooEtcl lan

zlmerhand Niskundig verklaard. Maar her
grote r.6chil russcn nvieren en een
(addengebicd is dal een nLie. gedomi-

Ri

.lfselopcn rqteduiz€nd jaren diiketr aan te
legscn. Binncndijks zoudeD grotc b.al<wa-

jaren geleden om dc

vulkanen bijelkaar. l.tct oversrote deel
vau her zoeLe wrter wordt zo langzanerhand gebruikr en gelcid door de mens."
Tien jaar scleden k!v!n Vcllinsa bijhet

" Waarcm niet een deel &n de
boeren uithopen en zo een groot
Zeervcrjng is loctrder-

brak tater natuureebied
uot

men'

IVM ner
gestuurd. Hier

gczct. De duinen zijn
rcruggefokken en de
zee. Dc poldu achter de zeeweriry zou
weer mee kunncn do€n aan de dmamirche kus$Dnritkcljng. Een duinrij zo'n
rier rot vijfkilomcrcr landinr$arts, hoos
cn breed genoeg om hct achterland te
bcs€hcrmen, zou als nicuwc primaire
lvarcrkcring kunnen dicncn. Met alle
niclwc idce€n over ruintcliikc ordenins,
een flcxibclc kusr, n uuroDtwikkcLing
langs de kusi, is her een goede zaak om
ook hi€rorer na rc denken." E! is zelfs ccn
plan om in de nicu$c duinennieen sluis
r0 bourven- Voo. de plczicnaan een mooi
idcc. Her gootstc problccm is Petten.
Pcttcn ligt precies op hct puntjc van de
dlincn cn zal'.ls een bolwcrk' bcschemd

ais opdracht'hilieu\retcnschsp-

pen en rcraDdcrcnde aards)-siemen'"Binnen dit insriruur probe.en w. ecn
bijdrage te le\crcn aan cen beter inzichr in
milicuslstenen, aan duurzame ont$ikkc-

ling door middel !3n wctcnschappelijk
ondcrzock en ondeNijs. w jiwerken
ff ulddisciplinair. maar het ondcroek
binnen de rcrschiLlende disciplincs noet
kwalibtiefnd zo hoogwaardig zijD, als bii
dc dilciplinaire facuhcilen. Dir is znaar
voorpromovendii zc hcbben rldjd mer
twcc hoogleraren te makcn, die beiden
cvcn hoogwaardig ondcrzock lenvachten,
een dubbclc belasdng. Malr zc komen n!

,ijn het nccsi van

belDng voor dc cvolLrde
de aarde? Zij! d€ geologische
uitgangspunren bcpalend !oor h.r leven
op aarde, ofhct lctcn zclf?"
Vcllinga kan geen bcNondcring opbrengcn
voor dc hele pohieke discussic rond de
gclolgcn van gassinning in dc \riad
deDzec. "Dc bodemd!ling door gaswin
nnrg in dc \i{raddenzee is Fernlts. Dc poli-

!!n

Her onde.zoek bij hcr insriuut valt rord
vier Ihema\r giftisc stolltn in ber niiieu
(pcsticiden, antifoulinsJ hormonen),
ruimtc en naruur (optrcdcn van calamitcitcn, trac€ keuze, ctc.), indusriele ransfomntic 01oe kan enersicoplvckking losgekoppcld worden !an milie!dcgiadatie),

rvclov€.wogen beslissing g€nornen. Zij
schuilde zicb ac'hrer dc $crenschap. De'erlrctcnschap kan nooh absolute zekerheid
gclcn. Zeg dan ge*oon dat jc het niet $ih.

Ik dcnk datsiide \!addcnzcc hcilis
verklllrd hcbbenj een srukje naiuurwaar
iedereen vanafnoer blijven. Vefbied da!
meteen de kokkclrjsscrs. Zijhalen met

en inteDratioDalc mili€u overeenL<onsicn

(bijvootbecld Scatdc). "Her insrituut bc-

De waddenzee

hun stoDuigers het hclc bcnrhos overhoop.

staat meer dan 25 jaar. Het is opge.icht

Ook zonder de uctuclc discussies in de
kanten oler de nogclijkc sevolgen \.an de

llcr gebetn

doo! cen econoom. Hct muhidisciplinllire
karaktcr s'ordt snel duidclijk als je zier dat
bc( \'cnolgens werd selcid dooreen
chemicus. EnDu su ikl rls ingcnicu aan
her hoofd. Ons doel is om verschillcnde
wetenschappelijkc gcbied€n dienstbaar tc

bodcmdaling door gasproductie, is de
\t'addcDzee het !ra'd om ovcr te schrii
reD. In zijn inaugurele redc van 1992
beschrijft Vcllinea de unieke relaric russeo
geologischc cr biologische trocessen dic
d€ W!.ldenzce rorncn en in slaid
houden. Beide proccsscn zijn verannvoordclijk voor de vomins, ontlvikkelins en
instandhouding lan het sts.ccm. Het
bijzondcrc is dat het \raddcnscbied in

selecticacr dan voorheen,
maar her blijrr rrmp4lis. v'aarom kopen
lrc mct een deel lan de {ardgasbalen niet
de kokkch-issen fiI? lk vind hct olcnsens
$el oplallcd dat deze hele discussic Det
steelde toen dc uirbreiding van Schiphol
ook e,in de ofdc wis." Velling! heeft necr
idce€n over hc! nuttig gcbluik lan a!rdgosbaten. "De mecst intcr
rind jc \raar zout en Toct watcr clkaar
ontmocrcnj het bnkke $!tcr. Dic brakke
zonc hc'bbcn !e zelf$eggehrald door de

knsDg I arw I nieuwsblicf junl Looo

mAken aan tuaatschoppclijke p.oblenen
tsuitcngewoon intefcssnnt cn zee. de
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VAN DE VOORZITTER

De v.oesere ArrA (Acadcmieraad voo!

docenten crcatiovc vakten ruimte voor

xundc en natuurkunde biedt naluurliik

de Aard*ere'schappen van d. KNA$)
is omsetorc.di! de RAK (Raad roor
A.rdc en Klinaao en heeft ook een

Lemrcn natuuNetenschappen (Arg.mc-

dien in dar docenten van mer namo dc

re

- A,\lV, biologie,^-atuurE-etenschappen
natuurkunde, scheikunde, {-iskude) klnnen niet zo m.kkelijk hd tat
'uitoefenef,'. I)c siturtie ligt daar beduidend ardc$ dsn bij de c.eatieve vakken. Als doccntcn natuurwetenschappen
echtcr belangstelling voor aardwete.schappen hebb€n, dan hebben ze in elk
geval via Stichting GUA (httpr/*w.

Tweede Fase op suggesties

!s4all.nl/-seared/index.htril) en de
Nederlandse Geokrgis.he Verenisilg
(http.//nw.sco.uu.nUnF) alsmede via

be!rzen aan docenter ndtuuN.ten-

nieuw. voorzitter, namelijk miin hoosgelecrde voorgangei bii het KNGMG,
Salle Kroonenbers. Dat is mooi, want n!
kunnen de Nederlandse aardwetenschappen weer landcliik prdfiteren van

ziin idcednriikdod.
SaUc maakt zich, zoals velen, zorgen
over de dalende belangs.elling voor d.

aardsetenschappe! aan de univ$siteitcn en het algemene sebrck aan aard$etenschappelijke kennis cn inzicht bii
het brede pubtick, cr dm vooral gezagsdragerc. Ik dcel die zoig. Voor Salle is
de bcbnEritkste oo.zaat van dit problccm de afwezisheid van enigc vorh
van a.rdwetenschapper in het orderwiis, met name he.voortgezet onderwiis. E6n van zijtr eerste dldcn sls RAK
voorzitter is daaron hct initiatief
lrAarde op SchoolJ', wdartoe hiibinnenkort ccn aantal personen, waaronder
ondcrgct.kende, bij etLaar roept. Hutde

Hieronder voor de IC\GMG-lcdcn miin
visie op het probleem en dc mogeliike
aanpak esan, Fant ik ga daar als uw
tertegens oordigster naar toe etr u hebt
er techt op tc weter wat ik daar 8r zeggcn. Oddat ikvm dening ben dat ik
nict dc aangewezen persoon voor dczc
klus ben, ben ik lan plan hem zo sncl
mogeujk te delege.en laar iemdDd die
me daa.beter geschikt voor liikt! maar
ik heb Sall€ beloofd iD clk seval naar de
startbiiee.koGt tc komen en eer biidEge te l€verer ad de srarFdiscussie.
Ecn muzieHerdes is in haar vdje tiid
waarschijr ijk actief ats uitvoerend
musica in het id Nede.land sprinslevende lokale ofresionale muzicklcven, tren
lera(a)rGt t€kencn of handvaardisheid
heeftthuis als hct enigszins hogelijk is
een eigeD werkplaats en zal vast wel eers

elposden of eer opdrachr uiwoocn.
Misschi.n is het zelfs zo dat cen dogeliike baan als vaHeerhachr aanhekletiik
is, omdat je daamee ecn redelijkzeker
idkomen hebt! heiwii gematkeliik in
deekiid kunt doctr, etr dus rust en tiid
voor eisen crcatiliteit kunt geneeren.
Zoi.ts g.ldt biivooibeeld voor een
tl$chedese leraar Nederlands, dic cnige
landeliike bekendheid geniet als ontwerperr Gkenaar en uitgegcvcn au1cu. van
historisch-literairc strips ((rReintje de
Vos" door L. Fact. EcnbaAD iu het
oddenijs gcclr hem en boLengeroemde

tllozc mogelijtlheden. Ik schat bovcn-

de r.ele cxccucnte natuurweEnschappe-

lijkc musea in h.t hele l3od de mogerijkhcid zich erin ie rerdiepen of- al dar
niet der hun leerlingen - mec te ddeD
aan boeiende activiteitcn cn excursies.
iuaar dat garardcert nog geen rrAarde
op School", zal Sllle tegenlverpen.
Het vak moct ccn rcgulier verplicht

c! hult lan

aardrvetenschappers itankba* itr z{Uen
saan, omdat ze omo€Detijk v..l opdrachtcn voor hun leeilingen boeten
ru dc yS vinden op dit gebied twcc cobcre(e iNpi.erende acties plaats, Hct
programma'STARS' (Scic!ce Tcachers
And Research Scientisrs)! secft wcrkschappcn dic sametr met een universitait wctenschapper een voorstel in-

dion.n loor een schoolacri!iteit waarin
cctr sruk na.uunvetenschappeliik ondorzoek op educatieiinteressantc ctr vcrantwoorde wijze t,ehardcld cr gcpresent.erd wordt. Beurzen zijn beschikbaar
op compctiticvc basis en het geld is beschikbaar om hetlesplan uit te werken,

onderdccl worden van het voortgezet

zodlt dc ler.ar voor een paar maandctr
vriis.steld is metbehoud van salaris (cn
de school een veaanse. kan nrhurcn, zo

Dit nu liikl ne vohtrekt onhaalbaar. Hei
rooricezet ondeNijs is dc afgelopetr tie!

die al te vifldeD is) om mct dc wctcns.happer hetptan uit te werken. Beiden

;aar zo mateloos gcsa.d door de Zoelfmeece ambtenarcn d.t zers zii zien da.
er ke.neliik ccn m.at in alle dinsen is.
Nadat ook dc bcdctrker van de Aasisvorming oacques Walage) toegesevcn

hc.ft dai

de

Basisvomirg mislukt is,

nadat er duizenden scholidcn proresteerden tegen de oneig.nliit e eisen van
de Tweede l:ase (het Studiehuis) en dit
meteen tot gevolg loek te hebbe{ dat de
ni€uwe vakkcr Culturele en Kurstzinnige Voning e! Algemene Natuun€ten'
schappcn het toodje zouden leggetr, is cr
geen enlel dtaagvlak meer voo! het toeioesen van e.n ni.uw vak, nochin de
Eerste, noch in dc Twc.de Fase. De
eeiste vraas dic ons gesteld zalworden,
isr etr welk vak moct er dan uit? Wan.
het r'.osramma is overladen, daar ziin
we nu qel achte!. Filosofie? Net metvccl
moeite edn gewurmd. Biolosie? Dat
vindr Piet Borct niet goed. Maatschappijleer? AUe seschied.nisleraren it
opstand, irclusicfvon der Dun(.
Trounen., dat willen we zerook niet,
toch - gcdoodverfd wordetr als cultuur-

AaNluiten bii bestaande vakken lijkt mc
de enige haalb^re hogeliikheid. AN$'
biedt daaltoe all€rlei dogclijkheden,
voofal in samenwefkinS net onze ddsea
en met GEA en NGV. Zoiets moet gecoitrdinc.r.t, maar vooral gefaciliteerd
en gestnnuhcrd. Maar ook aanknoper
bij de tJdssieke vakkeD biolosieJ schci-

knsmg lalwl nieuwsbrief juni Looo 6

leren een hoopvatr zo'n gezamenliike
kaD me voorstelen dat se
in Ncddland iets derseliiks v.rzinnen,
waarbij de KNAIV dan een nobele (geldschietende) rol speelt.
Er ligt nog een mogeliiLhcid voo! het
oprap€n. rn 1998 lerd nr de VS voor het
€erst llarth Science week georganisecrd, ccn initi.tiefvan het Anericatr
Geological tnstitute. Dirjaar zal deze
wcck van 9-1.r oktober in de YS, mlar
inmiddels ookin Canada en AusFalia
gevierd s-orden met on.elbarc cn uiterst
diverse activiteiten, aller gcricht op
iongeren en h€tbredc publiek (http://
q|w.earthsciweeL.org). War let ons om
aan te sluiten enmee te doen? Namens
KNGMG zal ik Salte roorstellen d{t sc
nog dit iaa. in Nederland beginncn nrct
Earth Science WeekJ de week vln dc
Aardwetenschapper. ook daar wil de
K\A\\ vastwel een ccntje bii doeD. rvie

actititcit. It

ENs.B€or. 2o i,l. 2ooo
E!saBErN (osr€Rs

PS - en wilt u alstublictl, als u dat nog
ni.t gedaar h€bt, cedbiidrage geven
san d. slachtofers !d de ramp in
Unschcdc? Giro ?7t t.n.v. Natioraal
Ranrpenfonds, Den Haag. Her is ccht

KNGMG-symposium:
Waddenzee,
aardwetenschappen
en maatschappij
Het KNGMG, als onafhanketiike beroeps- en wetensahapp€tiike vereniging, heeft een taak in het pubtieke
debat, zeker wanneer enig publiek debat de aardryetenschappen raakl Dit
laatste was het geval toen akelopen
herfst het debat en de (voorlopige)
besluitvorming rond gaswinning in de
waddenzee ptaatsvond, In discussie
en besluitvorming werden door de
vers.hlllende partiien ni€t aan eLkaar
vetwante atgumenten naast en door
elkaar heen gebruikt, met als g€volg
dat het leek alsof het Kabinet b€sloot
om nlet te boren op basis van 66n
afwlikend deskundigenoordeel.
Er is niels tcgcn ccn beslissing om g!s\Linning in dc \lloddonzcc nlct to. re slran,
hel KN(;ltc necmr in dczc discussie na
drukkeliik geen posirie iD. Hct eaat het
Gcnoo$chrp flier on dc uirkomsr\an de
bcslissins, maar om de sijze Naarop som
migc argumcnrcn bii deze beslissjns gc-

hrntccrd $crdcn. Verilerking ran Ncder-

2iids begrip cn ontratclcn lan in dn g.\d
aards etensch!ppcli jkc a.gumenten in het
licht lan beleidslrlgcn is vatr sroot belang
in ol1zc samenlevins, niei in dc laarsrc
plasis omdar het beeld drei$ rc onrsraan
dat dc $'crcns€hap r,r.rk geen oforroldoendc antrvooRicn heeti .p vfrgcn uir dc
De nriddug v n hct s,vmposiun bes|rll uit
Mee delen. V(nn dc rh.cp.uz. presenre
rcn vier gez!ghebbende dcskutrdisen hun
bcl'indineen. Na de pluze zal een forun,
bestf,andc uh vcrregenwoordigers van dc

ve.schill.ndc'stakeholde.s' onderleiding
!an hooglcraar pcrrolcumgeologie prot
dr. Sdlle Kroononbcrg vrn de TU Delft.

De krersbnarh.i.l tar uadulqnls,
n de Lezing zalgeprobeerd wordcn onr aanne.
melljk te naken dat de marges van trekvogeLs
d e op lret Wad Leven over hel algemeen erg
smaLzijn, en dat d€ nlet.llneane aafd van veLe
pro.essen die het lev€n van deue vogels bein.
vloeden hel doen van voolspellingen op de
huidige manier in de weg kan staan. Onderyer
pen als visserij op bodem, bodemfauna en
vogels komen in de lezing aan bod.

Toesprdak rievrouw dls, S, de jonC, voorzitter

13.30 - 13.55 Dr. l)J. Reets
geoloog bii de RGD).
De ortuihk.lhtp tut 4!

(vooftalis

^-.lt
husttl.ht. ir het H.krceer,

a,.lse

In de lezing zal ingegaan worden op hoe de
kustvlakte 2ich in de aageLopen 8ooo iaar heeft
ontwikkeld, waar hcr scdimenl vandaan komt
dat nu de ondergrcnd v.i Wesl- en Noord
Nederland vormt en wat de processen zijn die

1j.10 - 15.30 Theepauze

li.lo - 17.00 Fo.umdiscussie

daaryoor verantwoo.deLiik ziin.

11.55

-

1.1.?0

Dr. A.P, Oost (RIKZ).

Prof. dr. SaLle (.oonenberg, hoogleraar 8eoLo.
gie aan de T! Delft en voorzitter van d€ Raad
voor Aarde en KLimaat van de (NAW, modera

.r.and-d.le, d-srr le D t : IIoe .le ll a d
d.n ftasrrln (f r\,tut.!.rirse,.
t

De welk ns van het zand delend sysleeni, de
Nlw. d.s. Tine(e Wltt€veen, Tweede (amenld
voor de PvdA en woorivoerster over de

reactle lan het Waddengcb cd en aangrenzende
ku3tzon€ op veranderirgen door dc natuur en
door d€ mene, en een doorkiiki. n dc nabije
toekomst konre n de?e b idGge aan bod

Waddenzee €r B esbos.h.
Dtr.loop [4arquen e, ser or

1i1.20 - 14.i15 Prof. Dr. A, Velruiit (TU
Deut, Technische Commtsste Bodeobe-

Hoe

aat

'

uor.It bad.,t.la lnt4 b.ft he".l."

.iit ,tos.lijk. o,tuihh.liry." of

mi

ouadviseLJl

D6. Anky Woudstra, actiecoijrdinator van de
Waddenye.enlg ng.
Drs. [4ar. sudding, geoLoog,
Dr.laap Hanekamp van de Stichting Heidel
bers Appeal Nede.land.

een disclssie !o'.:rcn.

PRocRAiAMA sYMposIUM:

De ll at ie,1.cc, de
I'en en de

aa

u borel

uetenschap-

'nualschu1t1>ij

Dondddag

22 iuni
0ilvangsl vanaf r2.'to

r7.00 Afsluittus

l.l..l5- 15.10 Dr. T. Piersma (IIOZ,
Riirsuivdsiteit Grontnsen).

:BBON VOOR AAI\IIIAEIOING
:to
la, ik meld mii aan voor het symposium Waddenzee, Aardwetenschappen en Maatschappij
id,
dod l.gnodrS22 l- a, nNaon.\d
{ jo'
\4 d,' \d-'d\i
oioc_

u!r, aanvang symposium

r3.oo uur,localie NaluraLis Lcldcn. De toegang
i:)pcdiiS d0or nevrouw dr. E. Kosters, voorzit
ier !an h$ (on n( ik Nederands G€oLossclr cn
Nl inbou!vkund g Genoots(lrap (kNG/vlcJ
loesprdak prof drs R F.l",l. Lubbers, voorztter

j r"t"roon, ......................
Opsluren n.ar:

/

Fax: . ...... ......

. ...........

/

EmaiL:

(NGNlG, CaroLne Stamhuit, D/a N TC.TNo, Pb 6012, 2600 lA oelft
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BOEKBESPREKING

Travel5 with the fossit hunt€rs

Wbybm*, P.J. (cd.) ?l,r rp.
C;a,thndee UDilosit! Pt!!, 2000

tists in foreign countries. lt would
be nice to have had a chapter in
the qme styLe abour the re.overy

of lossils in Brtain,

8ij veNijzing nda. fotsielenjagerg
?ijn we mog€lijk in eeBte instantie
gencigd te d€nken aan nogal onbe.
suisde Li-"den die, vefbLind door

vefameLwoele oi SeLdzu.ht, de
gekste caprlolen u lha en om fos
sieLen te bemachtigen- Madr die
associatie is in dil geval fout. De
lllel vewijst naar "lhe fossil hun.
ters, niet de ee6te de beste ve?a
meLaa6. Dat bliken Brtse paLeon.
toLogen'van stand ng'te zlin. We

klnnen in dil boek meegenier€n
van hun avontuurliike reiz€n, ge'
maakt om op biizondere plaatsen
rnLrseaaL. of onderzoeksmateflaaL te
?ooken, HeeLgoed dat een breder
publek eens kenns kan nemen
van deze vom van aardweten
schappelijke expedities. Maar elke
''NalionaL Geographic' lezer weet
ook dat niei aLleen Brtse paleonto.
Logen weLeens onder buitenge

wone omstandigheden hun w€rk
doen. Daarom kont het niet.
Entelse leze6 toch wat snobistisch
over dal uitsluilend Britse paleon'
tologen aan h€t woord komen. oat
de ed tor lan dit boek z ch wei van
d

l

feit bewust s bLijkt o!erlg€ns

Uit het schitterende nawoord, dat

hel commentaar van eer anonieme
referee op het manuscript weer
geeft: "Mu.h otlhis book i5 aboul
experiei.ee of Brit sh paLeontolo.

w

tten by

s0meone trom, say, Afrlca or Asla
who would lndlcate how slpremely
idi.ulous are lhe British."
Wel. her boek zelf is een collage
vai reisveElagen van 'all oveF
thewond, geschreven daor 10
paLeontologen, waaronder (geluk.
kig) oo[ 2 dames. !ie niet voor
een kleintje veruaard bleken. Een
.iiaal van een vad hen: "The time I
spent al this boder was my fi6t
encounter wlth lhe worLd ofdetpe.
rat on and deprvatioh that we
were to meet scverall mes durinS
our,ourney . Het voosoord doof
5n David Attenbo.ough geeft aan
dat gepassioneerde veuamelaaa,
zo.Ls deze paLeontoLogen, de Lezer
vaak tot aigLinsl stcmm€n vanwege
de mooie, maar n de praktijk ook
vaak zo moeizaam verlopende,
spannende cn/of zware rei2en.
Maar, via deze verhalen kan de
lezer dan toch een b€etje meege.
i €ien. 0r sriezeLen, want er ziin
'ho(ol monr€nten, Zoals d-"
2oekers naar skeletten van Nean.
derlhalers, die de resl€n van een
re.ent begraven, maar niet nader
te identificeren teenagerneisje
vinden 0r even aLleen , jn in lndla
en door een troep h0nden omsif.
geld en aangevaLlen worden. Of net
ia je promotie .an je ee6le baan
in Siera Leone beginnen en al
spoedig in eigen huis door een
Sewapende bende bes.haten

t

worden. Dit laatne liikr heel €r8
actueel, maar speelde zich wel af in
la, sommige verhaLen ,ijn wat
gedat€erd. lvlaar goe.l hesbadr.

Een.antaL

z

jn werkelljk uite6r

levendig geschreven e. seven ook
een inzicht in de doelsrelling en
betekenis van het oideroek,
Andere ziin wat ieit€Lijk€r, maaf
aLLe bijd.asen zjn de moete vatr
het lezen waard, fet boek ls
verluchtigd met kleuenfoio s doo.
de e4editieleden. ze sev€n een
goed beeld van de situatie al
kunnen ze zich zeLde. neten mel
de artisileke afbeeldingen uit
NationdLGeographic. Het boek is in
een royaal fomaat uilgegeven en
is zonder meer een vezorgd
produ.l. Hel is vooral ges.hikt
voor d€ ge nleresseerde le€k, dle
zo met d. zoekers mee op avon.
tuur kan. Voor de pfofesslonal is
het meer een boek om ddeau te
doen aan die ene relatie, die altiid
madr weer denkl dat aardweren.
schappers op veldwe.k reitelijk
vakantie hebben. PeuoonLiik vind
lk dlt een leuk boek, maar ?ou ik
het om een b.edere categoie van
aardwetenschappelijke erpedities
s€bouwd hebben. Het zijn echt
niet alleen de paleontologen dle
sPannende aardwctens.happel ike
exp€dit es meemaken, aL vinden zij

weld€ fossieLen die het plbliek zo
aanspreken. wat dar laarste betrefl

veNa.ht

il

biivoolbeeld over enige

tacht. Ook al waren daar ge€n
bloed5tolLende expedities voor
nodis, spannend is ook die opgra
De prijs voor dit boek s n et onre
deLijk, maal ia, het Brilse pond
ANN€ FoRrurN
(VRrrr

LJNv€Rsrnr AMsEAoAM)

Dictionnalre des 5ciences de le
terre Anglais-francais, [rencals-

Anglaisl
Conprehensive dictionary of
earth scienc€s English.f rcich,
French.Engllsh

Moleaus & G. B.a.e
Elirion! T.cltri!, Pdti, 2a0A, Ia96
r\1.

Isaii

2 7r08 07J9

1

"With mor€ than 37ooo ent es,
this dictioiary will enable the
user to .cc€ss all the informatlon
rcquircd to onde6tand a tem or
exprcssion, without having to
co.sult other sources."
Deze claim uit het introducerend
schriiven bli dit bo€k saat iiet
op. H€t iantel termen zal wel
klopp€n, naar dat er verder
geen andere bronnen nodit ziin,
is onjulst, En of de termen vot.
Ledig te begrlipen zijn?
Hoe bespreek je nu eisenlijk een

liid wel een boeksk€ met verhalen

boek als de?e dictionnaner ie 2oekl
wat begflpp€n. verseljjkl deze met

over b jvoorbe€Ld de Mosasaurus-

andere dict onnaires, en gaat

HOOFDBESTUUR
KNGMG

nlt..lr.

E.C. Kost.rs (t-ies-

Research Coord nator

LTC

Enschede,

Po5tbu5 6, /5oo AA Ens.hed€

I''.

l.-'t. Bot{nth.t (JaE

Foofd AfdeLing Grondwater NITGTNO,
PoBrbus 6012, 2600

.ria. /N-,U, Nt,"d,
(.rladP hrt ), penintEmaest.t
knowledge N4anaser SheLLlech o.
Logy E&P v a

ta Delft

€ maiL: j.bosw nkel@nitg.tno,nL
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O(ason Slppoft b,v.

sI€P (sEPTAR EPTAE),
Postbus 60, 2230 Aa Rijswiik
e maiL: m.nijman@sl€p.sh.Ll.com

veryolgens de gebtulksmogelijkh€
den na van de n euwe uitgave. (ijk
wat mii lfcfti een reer bru kbaar
boek, maar t0dr .,,,,,, het is vetre
!an periecr,0nt kan ook haast n et
anders nd en een toch bep€rkt
aant.L personen blj de samensreL
ling belrokken lijkl te ziin. en als
vre hct te dekken vaksebied bekij
k€n binncn de gebieden: archeolo.
gie, asrronomic, bio(hemie, bioto
gre, b0demkunde, cartognfie,
€.oL0gie, ertskunde, forogeologie,
g.n€t ca, ge0chefrie, seo.hronolo
gic, geodesie, SeoLogje, geomofo

losle, gc!rysicn, gLa( o osie, hydro.
seo og e, hydroLogle, kllmatoLogie,
krlstd ograf e, meteorotogte,
milieukunde, mincr.logi€, oceano
gr:lie, paleoniologie. palynotogie,
pelrograne, sedimenrologic, sei5
mologie, stratig6fie, raxonomie,

tekloniek, leledelectie, topografic
en vu kanologie. t4hs.hien dat
daarom de cigcn KNGMG nom€n

doof intermcdl.ir van het equiva.
lenle Enge se u/oord. De Engelse

heen het lezeBpubliek ook echt
gccn behoeite aan dr€ pagina's

ternen 8a6n namelljk versereLa

met tabeLLen waarln sraden Cc slus
g.ader Farrrenheit rorden omgc.
rekend. h het huidige eLectron sche
t tdperk is dje behoefte verdwenen,
Het lilkt tevens onnodig uit te gaan
van €en demare grote mate van
onwctendheid op het vakgebied,
dal de geoLogische tijds.haal in
beide taLcn gepresenteerd dienl rc

vin

een Fran5taLse !tleg en de
Franse tefinen kenn€n sLe.hts een
EngeLstalige

Lr

lLeg. Fet boek is

daarmee in feite b€doeld voor
Franstaligen dic Engelstalige aard.
wetenschappeLiike lite6t!ur beslu,
der€n en voor Engelsrdligen die
Franse

lile6ruur dooMo6relen.

Hel boek i5 hiemee $€l handig
voor Ncdenandse aardweten5.hap
pers d e FranstaLige lltenruur

benuderen €i de EngeLse taa
goed beheeEer; het ls oo( duur.
Zoek le aL! frantman het EnSeLse
"geanticLine op. dan Le7€r we:
"gaanticline - ride resion.l impor

tantc". Bij onbekendheid mer het
woofd "ride" lezen we vervolsens
"ripple, a small sand trave; small
undulation ofthe surface oi the
wate/,lk denk niet dat hiermee
een vo Ledig besrip zaLgaan

cLator zo goed voldoet? Een

onlstaan v0of de 'seantlclln€".

beper(ler vakgebied en bijdragen
van vele spec alst€ r. wordt h€t
niet cen5 Ujd voo. een hernieuwde
uilsavc in Europees verband? Dnnk
zijde.ompular €n het interner zou
de samenstclling heden ten ddse

fet v.rwaclite lezerspubll€k zaL
zeker eer fui[]€ educatie moeten
hebben ondeBaan aLe€r het werl
effeclief gebruikt kdn wordenwaarofi dan to.h het woord ^,taar
.tiowe/ opgenofren met
zijn zeer
ingewikkelde dennitie: o€ane des
angiospermes qui .onrient les
organes rcproduct€Lrsi str!.ru@ en
iorne de fleLrl", Zo d€n( ik.ver
het alSemeer i et over bLoemen.
Webstei 8eeft ne n eder g€val
e€n betere ansrhrijving. De teclo.

beduidend eenvoudiger kunnen
venopen d.n voofieen het geval
De?c aafdwetenschapp€l jke

dl.tionna re ls echt een merkwaar
dis boek. As Fransrnan L!kt het
nameLijk n

ct om d€ bereken s van

een Fransta g woord in hei Frans
litgel€gd te k igen. anders dan

nrsche lerm nowerstrudure' mi9
ik cveiw€l. Naaf het mij voo(omr,

Ptrl. Dt. R. t iss.ts (R.i .ud).

Dr. U-J.ri. t4" de GaafJ

Bekiiken we meerde,€ begf ppen,
oan sru ren we.p een aantaL
waaroP w€l iets vaLt af tc dingen,
Ecn "nineraL"
.onst tue d'une
mal cfc non organ qu€ . Dat moge
dai we waar zijf, ma.r €en echt
goede definitie wo.dt hier loch niet
ge8even; ook gras valt onder deze

s

omschrijvins- Kijk eens in onze
eiSen nomenclator, waain in ieder
gevalofischreven is dat het gaat
om een vast€ not fret een unick
clrem sdi cn lys sch karakter, dl
dan nkt sevofmd doof iat!urlike

Zoe( ook

GeoLoSie, S EP {SEPTAR EPT AE),

Poslbus 60, 2230 aB Riiswijk

hei begrip "eLrd" op,
wanr dan bLijkr dai Kdapstid niet
tcn zuiden van Boiswana ligt,
alth.ns volgens de definnie die ik
aanlref: "paft of a region situaicd
al a lower Latitude than lhe point

''GeLinuiion wordt ons.hreven al5
ner gevoLg van het smeLien !an
oPPoryLa<t€ sneeuw orvan ijslen.
zeni het srieLien van bevroren
bodem wordt n et vemeld. Dan
prefereer k to.h d€ AG defin lle
_prog.essive
met
and lalerai Row

Engelse v€rkiaring is

in(orecr

(chara.t€rized by the deveLopmenr
0t trees: p ne. hazeLrrut, oak, eLm)i
de Engelse term met Franse verkLa.

v

Ur
s iair Onderoeker nsttuut
voor Aardwetens.happen, vflie
Llnive.slte t, Fac. Aardwelenschap
pe., De SoeLel.an 1035,

al' l nieuwsbricf iuni

2ooo
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e

ddve oppement du p n, suiv du
nois€tier. dL .hane, de orme).
Bij de samenst€lling is geb.!ik
gemaakt van een uitzoidenijk
grool aantal b€staande dicrionnaires, Slossari€s en en.yclopedia,
waaronder ook onze eigen KNGMG
''G€ological Nonen.lat!'e . Wat nre
opvalt, en teleu6teLr. 5 de we ni8
verdntwoorde wilze waarop a dezc

llteGtuur serefereerd wordt: iaar
van veB.h lning cn uitgever
H.E. RONO'fu

(VI]

AMSTEROAM)

Dts.J.,lJ. raD Do,Pcu

w.i,e,vandegraaff@siep.shell.con

knsms I

ior 9.ooo jaar geLeden,
Helaas frebben deze eetaLten
betrekkifg op i4C jrren, hetgc€n
omserekend neerkonl op ruweg
{.5oo lo.ooo taar geled€n. Boven.
dien wordt een voor d€ze periode
karakterisli€ke pol enassociatie
(dcn.elm hazebar eik) genoemd die
€venwel betfekking heeft op een
warmere tLora dan d e weLke
optreedr rn ne oo6pronke jkc
Skand navis.he defin rie, waarir
het gaat om de associatie van befk
€n den. In dez€ roordelijker omgeving doen de in Frankriik re€ds
optredende hazelaar en cik pas op
larer tijdstip hun inrrede in hct
pollendjagram. De Franse tem met
1o,ooo

riig is lreter kara(6ris6c paf

iiel

(Etul),

Adviseur Produ.tic en Reseruon
nst. voor Aaf dwetenschappen,
Poslbus 8oozr, :,t08 TA rlrre.hr

rn

of eanh marerials under periglacial
conditionsisoLifL!ctloi in a reg on
!ndenain by frozen ground',
"Prebofeaal" wordt g€pLaatst op

u.toct),

r.td Hooldbet

t,t

!t

Dvisie dire.teur En€rgie, Water er
nduslrie, Fusro 5urvey. npark 8,V.,

Afd,orderg. nt, Postbus 23292,

.oo

NZ AmsLerdam

zutdoost

Caribische salsa van vulkanen en orkan
Het is kwart voor z€s, de wekk€rradio heeft me zoiuist met salsa muzi€k
gewekt. lk heb de radio snel uitgezet en luister nu naar het prachtige gezang
van de 'tuiseio/' de Pu€rtodcaanse vari€teit van de nachtegaal. lk voer de
honden, pers sap uit sinaasappels van eigen boom en geniet van mijn ontbijt
op het teras achter het huis, uitkijkend op een tuin m€t bananen, avocado,
broodvrucht, cikoen, mandariin en sinaasappet bomen, terwiiL de zon opgaat
over de heuvels met koffie ptantages. Een idyllisch en vakantie-achtig begin

:

:

van een gewone werkdag.

\:un rndmcnrcD zoals her ontbjl nr dc
ropen mocr ic gcnicten, rLanr $,ijn vele
dingen in hct lelcn op een lan d. gr)rere
Crrlbischc cilunden, lue je sncl dir v.rkanriegcvocl doen !edlezen. D. keevijde tnn
d. ncdflillc is bewoond door !rieren,
rcrDicren, kkkerlakken, lren en andcr
ongediefle, cr $ocden jra.liikse orkancn,
.n din heb ik hcr Dogniet gehad o!$ de
bloeiendc misdlrd. Alles leeft hicr unbundig, ook hot onktuid. zodal h biihouden
rln dc ruin ccn wekelijks rcruskerend

Het verlangen naar de Tropen
EcD r.rn de rcdcncD on geologic t0 g0r'n
sruderen $as dc kans om ie rcizcn, hct

onlmoetcn raD ,ndere meoscn cD culluren- lk eing nrfi de loorlichtingsdlg in
het lnsti(uut loor,lardilclcnschltpen

aan dc

niiTNUGPIT)

\:lJ om mecr

geoloscn cn bij thuiskomst. aln her eind
ran dc dag, sist ik dar ik cigenlijk her iicfst
Scoloog \ilde sordcn. Stltp \.oor slap
ingc*ijd in de gcologische kennis, ccrsr
met p.ofes$r van d$ Flierl naar dc Beig;
sche,Lidenncn, later met $'ourcr Nijm.tn
nui Spanjc. Er k$smen mccr excufsi€s €n
!eld\r.rk. in dllc uidrockcn vln Europa,
die nc duideljjk maakrcn dlt ik een socdc

'liidcDs hel gecombinccrde GL VU
docrorml leldwcrk nr Tanzania {Nclherlandr Uni!.Bi11- Gcologicrl -\Iapping

cen ri'ie palmbomen
nalichrendr' a!ondh<mel.
lleer Dog dan het rien !a
sredcn jtr Aftki, olitanlcn, lcc'riLen,

C,me Resenc, st|k

ri

te-qen dc nog

gimtrcs en neushoorns is nle dit gezicht

bijgcblclen: "Her !crlanscn n.ar de
Na mlln alsrudcfcD rlr Lle VU, eing iL rh
lssoclai€ ctpcft vo.r UNLjSCO Daaf
Ieddah, Saudi Arabie. lk \Lis officicel
!angcnomcn !ls'geochcmicus', nlarroen
bckcnd \crd dI ik bii Uttenbogrardr had
gcsrude<rd. $erd ik bcnoemd ah behccr

REDACTIE

NIEUWSBRIEF

KNGMG I ALW

Drs, R,,rl,L. Schorro (Ru]'-

ltrs. l lt.IL,r1. Lnr Dorr,
(t i.h). h oof.tte.l a.t.r r
Hoofd s€c1ie Grondwat.r
N TG.TNO, Postbus 6012,

e

ria L t.vandoorn@iitg.tno nl

Otiice man.ser 8!r€a! (NGMG
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NWO/ALt! Postbus

9lr2o

website: hitp:rvrvrw.nvo. ilaLl'I
lntrodu.l e/burea!med€lvcrk€B/ray

rn

Pucrto Rico. Ik k\'.m ran de Fdculn of
Edfth Sci.Dce! (if rhc Kins.{lid!idriT

\erkcn in s ar to.n de grootstc F1a.6 in

r.nl).u\

$crcld \efd

gcnoemd.
Vcld$trk in de uocsrijn. lofen oF Jc
Ie.

phrts.n $rur T.F. Lrtrf.n.r iI-!$1cnc.
(ifAfnbiar had gelot.n. \Urn e.hrgcn,,t.
lngrin \'.rki€ blidr \.-.(lcdards Ens€ls.
sch.ol eD bcgei.ntde nr. sotns op !elJtr.rk Zc \vcd c.n b.1r1,u\t{rc na\isrr(!
mcr luchrl_,no's. s arr rijJer d@f zacht
zaDlt !.re\rr bcidc handc. lrn her sruur'
cn jc kor nier ercn srorfen !o.r cc. ltijkjc

Unlrc\iq nrct nec. d!D dc ig tNien
ffen, icDtrllcn !dninis!.ricrc nrde

werkers. en noe.en goeJc hond.d
chaufiturs. nrnr.urs en rnJ.r p.6oneel,
cD -snrg

nr.r hcr'D.paflrmenro dc

(icologi. dc lr tinildsidad de Pucrro
Rico . \riar her ,)!JcFrjjzcDLl fcbonccl

nij!r.niclrr

hnll rlngcroDlcr) \ o.r de

bah. Hct lt.ken L$ei mlrscn

!€ rij,r. dc
dne.Lerr cn c.D werenschapf0liik nede

Nerke.. h.t (t.pfurenen'
lJnanaem gekozen
.\lirn huurman aan dc cnc kaDt.

i.li -ln)in

D!di, r,rgde loor .cD \rnrholjschc baDd
DlcI rniji re.lcdcD x1r\iiika. reNijl Dijn
b!Llmun rln dc cDdcr k,rDL r..sdc \oof

un dc p.lijst\llklten collcctic !.
!!re\r c|rlnlcros.ot'e gclcD uiu
'k .n l'hD. srudcnr.n Vitfjelr
1n!steA
iler

d. r0il. bard hct

h(l foll

nog een

s.d.rares\( uD ..n r.chn'.u\.
Ecr \c.k nr nrij kilam er Do|.l rcn licrde
n.n bir .n gerdn en lijk lcddeD $i) ccn

\ ) ougefeef:10 srudeuren. \'cc1
weekc.d crculsles. gcwcldigc lc€sten, eD
een elhnd (irI op ,i.h eer gcol\gn.h
prlcrl.u.r i\. Lr zlrn korarlritteD nllnrh
groe! op

(1. tri.konNi in h€t

o\$ kuDr eNrk.len. krlk!r.n.n
lan biinr R.ccnt ror zo oud dls hcr Krijr.
Naar je

snb mareDe fulkanjsch. g
dc rnc,oisrc r,ilL,Nlala s r.r{ereLJ!cn
\!bacdsch. !ulk.nietcn. Dc lileule Antil-

rhkbij, bestlanJc uiI een
\ulkt'nisch. eilhJ.nboog.n ren

len iiggcn

ictie\

e

.llandenho('B d'c .en axnrJl Drjlto.Den
j.r.n geleJcn ophicld act,efrc ziJD. Her
ecol{rsis.h onrlerzocl sa! irlcr!$arr en

do.n lk tnflr[ccrd.
,,ndcrusscn n de UDilcrsllcir ylr S!r.
rusc. ccn slid ln ,le \:S bcrccmd fn ,jD
sreeu$!!l \\'c ded.n \ckl\Ycrk oP d.
taleine cn !lc G nr -lniill.n- cihndrn dic
ccn scD.r oDr rc

jn hel \er[(]eD nogal eeni \an 0ig.narr
Njssellten, nct iorr.n gebtiu{(l door
Sp.ense, Engclsc. ffanse en N!d.rlandse
Itoloniel.n eD rirNtcn. cn een b.lolkue
die ccn nrcncs.l r" lan rcl. riss.n cr

hrlc N.rcld le\entctr

nlrion.lit.n.n.

rithe

De sensaric onr een

elk.

uirbrrs(idg re zien oF .\lonGcrrrofde krur.r !t)n de Quill ,rp Sr. lju{xLius
(ie.l1)gic L)cparremert ls inn!.ldels
ung.groeid nrrr mccr de. hon(lctrl
srudcnr.n, n)er nu ook..n Ill\icA
progfrmnN. l)e hnaDtjck rrn rNinrig
ju. sclcdcn onr tucr cen kl.trr groefj.
nenscn een dcfarlemc.r or lc bou\cn is
c nu \el Nf Sdns rnoer je c!e)r ruidg
iruisciolJ luisteren
eaan 2'trn .n Darr de
cn .oi tudu-.t'lx d|inken. rn r hcr blijli
ccD pra.hris g.bicd om geol(,gi. re do.n.

II.i
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H.t: Il\i)kl\.1 lH.ntt)

l); s .1..J..\,rrlr /

l!/v.,rr,
fr^\s s.nrLrf{!\s
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Call OpeD Competitie
subsidieronde 2000/2001
hr mei zijn

a. ri.htlijnen ve6.henen

!v.ar n rvord( b€s.hreren noe on
derzoe(etr p ojeGubsld e kunnen
!anvne.n voo, aad crl hveis
!-,etens.h,opeiijk ondcrzoek in hct
r€gulicre open .omperirie orog.amnrr van ALW.0p h.otd lnen Tirr de

(hlln.r vdi.e !oLqeie

nieufs.

brlef de venr elwdc sanenltcl ng
van de beoordclliAs(ormissiet
Extra excmILaren
v a een soe. aaL

ri]n 0p r€ !ragen
ena 3dres: o.

ah.r@n*o nl oa via dc websire
http:i;rvrN. 1lro.n inlwlsubsidic5i

1.ulre rirhtlliner !oor het ndl€nen

vil

s!bsidic.;nvr.sen vcrseLijk

brdr mel dic vai de vor ?e rDnde
Echter o!r

rcn aantaL pudr€n heelt

veder. verfiin ng pLaarsgev.nden.

rj.

Toekomst Global
Change ondcrzoek
0p 19

nc s ii

spc

.iale dor(sNop gchoude. ovcr her
voorgenomei oncer?oek nanr gLo
brL .han8e en k nraat!eran..r ng

(e b.oo deL.gs.omn ssie5 gccn
nlirii(lns€a vnf het idlenin95lor

gLoba cha rge en kLinaatverardc
rlng Berro(kenen. zolre re arg
hcbbender als lnvoerdeG vdn on.
dez0e(, gJv.n n k0rie piesenki
tl€t eei Decld van de (cnflsvra
rzet ran ord€rzoeksii
8en en
sietLingcn. Giobal.hinge naakr
le!en! oi!erdeeLu: van ae !oor
Lopig daor de Bc. dsrdvies.om
mlsse gefo'nu.e de them.'s vir

irt

gea..eplecrd vrorden. lvlo.hr
h.i aanraL igcdl€ide aai!ragen
!nevenrediS e oot z ii lcr opzi.hte
rerligen, din r(ai het bcsruur be
sLuilen tor eei toorso eclie, op
bas 5 !ir het ot.riun nieu{lrc d'
D. oeadLae voor de Opei Compel.
I c is tl augustus De aenvranglor
m.-l€ren nct nadere,kht inen zj,
s nds faLi nol beschikba,l . Naar

leNa.htile 2a p;s rord

het ver

Dcr

rie-,meer

ar€n.l;n Contacpe^oor

voor hel Bceria'enp nn cn global
.haige 7.ken s fr Fini de iroois

Oproep t$'eede rondie
l'elagia Around Africa
Voor de uitlocrng van hct ra.
r on.ie lnarproSrammn ?ool vror0r
door N 0z MRr een Dlinnins ullgc
dlc voorriet d€ uilvoer ie
van hrt progranma MARE en de
protccren AIsEX 2 en PA55 2 n
€cn Pelagia Aro!nd Atica cruise
2oo1in de e.rste vilf maandan van

rer(

Lltr.rn eei

vetudr
0e progr.mnaeubsidrer
len, bii do b€oordellng komt Teer
nadruk re LSgen op het asp.d
'krLaLlteit vni her v!orslcl'door
:oeoass f9 var leegra.r0ren voor
de d.ie b.oordeLi.Cacdcria en v€i
der rur.n .fle0e op vrr2oeK !an

!.o. .e

renpnrl vai ALW ls re viiden oP
http://{vrvr.noo. r I aL(rlntrodur

o.e )oo!2o1o

rer

..ograh'nir h.d ren 00.1 een over
zicht re qcv€n van dc perspe.tie
!en van oncerroek op sebled vnr

d.

d-g een nrttlge nbreng kon

radere iformarle o!or iei

I

I

2oo1.lorL5 ook n 1999 is g€daan
he€It AtW hierbije€n oproep aan
bela.gsiellenden gcdaan on voor
steLLen n te diencn voor en route
onnc 7o€k. Voonlairde h erb iis

dir de pe6once er nateriaLe
kosren voor hct eigen onderzoek
en de reiskoiten door oc aanvra.
ser zellwordEn ge!rager en dal
€en llian.iaie biidrrge noo&akc
lijk

s *i:nneer addition€le vaaniid
..q. statianstli.l g.lrensr is. ALr,t

he.ft hiervoor

7c f geen nidde en

De uilvoering

v.n de derde rran(he

opLe.

ran 0e zecgaande.omponeni vai

meerjn
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progranmr. Aan het eind van de
m ddag zaL, in het kadef van de
maandeL jkse Urrechtse !mbgfove
Lectu.e, een buitenLandse gastspre

ke. over een mlneraLogis.h onder
werp een voordrachl houden.
NAMENS

H''

N EUWE

BE9TUUR VAN DE KA]\4

DF. C.F. WoENSDREGT, vooRr rrER

DR C.E.5. ARPs,

SEcRETAR

s/

Nieuwe lithostratigaafi sche indeling van Ned€rland - Formaties uit het
Tertiair en Kwartair
Het NTG TN0 gebru kt vanafj!Li
van dit iaar een nieuwe Lthostrati
grafische lndeLing van afzettingen
uit het Kwartair en Teniair ln
NederLand. De dlredie van het
N TG TNo besLoot tot een henie.
nidg van d€ bestaande lithostrati
graRsche indellng van aEettingen
uit hei Tertiair en Kwafta r omdal
de bestaand€ indeLing vanai r975
niet meer was bijgesteld en zil niet

goed aansLoot bij het me€r toepas
sinssseri.hte werk van het insti
tuut. 1'liertoe is in juLi 1997 een
Werkgroep Lithostratigrafi e lnge.
steld. De werkgroep heeft de
bestaande indel ng Fornaties.
dle door Zagwijn & Van Staaldui
n,"n in 197t is gepubLiceerd, als
uitsangspunt genomen. Bij d€
hetlef ns zijn de internat onaaL

i

geldende ri.htLijnen gevolgd met

betrekkng tot de ndelng van
sedlmentpakketten in lithostrat gra.
iscfre e€nh€den zoaLs gepubll.e€rd
door F€dberg [ed., 1976] ei salva

24 mei 2ooo. unlvers te t rltrecht.
Drs. A.C. dos lMu.hangos. 14 nea
Logy and geochemistry of baux te
aid benlonite deposlts from
Mozanbique". Promotor:

prot dr.

R.D.

S.hu Lins.

ond€rscheiden. De over se atuettln
gen van de Formaile van (ed .hem
worden als Formau€ van Stranproy

ElIe I thostratigrafische €enheid
wordt R€denniee.d op grond van
zln, met het oog wa.rneembare,

De hepiene Lithostratigrafsclr€ in

llihoLoglsche e genschappen en ziin

lithostratigrafis.he indeLinsvan Ne
denand Formates uit het Terta r
en Kwartala, rapport N IG oo 95 A.
Het rapport is te best€LLen bij mw.
A. van s.halk, Postbus 8oo1t,
l5os TA Lllre.ht, onder vermeLding
van Rappon lithastral grafie'. De
kost€n van het raPport bedragen
t 1o,-. Voor nadere lnLichtlnsen met

stratigrafis.he positie. Van alL€ eenheden zijn de b€staande strato

p/a Fac, Aardwetenschappen

Deze nieuw ontstane Formatie
wordt aLs Formatie van waalre

types, voorzover aanwezig, ge
evalueerd en zo nodig h€rzien. De
eenheden ziin hieErchisch seor
dend in Groep€n. 5ubgroepen,
Formaties. LaaspakIett€f en
Lagen. De ouderdom van de atoet.
tingen speelt niet Langer een
sturende roLbijde indeLing. Daar
waar de herdelnierlng van de
be5laande Lithostratigrafische
eenlreden lot 5te.ke verschulvingen
van de nhoud eruan heeft geleid ls
aan de nieuwe llthastratigralis.he
€enheid een neuwe naam sege
ven, dl€ is ontLeend aan het strato
type van de eenhe d. Vele oude
eenrreden ziin aldus "verdwenen',
en veLe n euwe zijn ontstaan". De
beIende Formatie van Ked]chem
wofdt bljvoorbe€ld niet langer
onders.heiden. Nadere b€
schouwing eNan Leerde dat de at
zettingen van deze formatie ten
dele bestaan uit riv er aizettjngen
van de Rijn. Een ander de€Lvan de
formatie bestaat uit a12etungen van
(leiie beekjes en riviertjes dle s€
diment van het Kempis.h pLateau
aanvoerden, met daar n inges.lra.
keLd dekzanden. Fet Rjn de€lvan
de Formaue van (edi.hen is sa
mengevoegd met de afzeitingen
van de Fo.matie van Tegelen, die
eveneens door de Rljn zlin afgezet.

tnshg I alw I nieuwsbrief
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deLng is door het NIIG'iNo in een
intem rapport geFubLi.eerd: De

betrekking tot de nieuwe lthastra

tigrafis.he indeLifg kunt u z rh
wenden tot dr. H.l.T. weerts, Secre
tars van d€ lalerkgroep Lithonrati

gafie, e maiL: h.weerts@nltg.tno.nl

Toekenning MoleDsraafT
Fonds 2000
Het Bestuur van de Stichting
Molengraaff Fonds heeft in ziin
versadering d.d 1 mei 2ooo d€
iondsbaten van 1999 overeenkom
sug de doelstell nsen van de stich.
ting toegewezen. De fond5subsi.
d es zijn in princip€ bestend voor

aardwetenschappeLijk onderoek
(induslef de presentat€ van de re
suLiaten op een.ongresJ onderno
men op eisen initiatiefen buit€n
het verpLichte curiculum vaLLend.
ReguLier doctoraaL anderzoek/veld.
werk komt dus in principe niet vooi
subsidie in aannerk ng. Aanvrasen
voor activiteiten die re€ds zjn

@

@
uitgevoerd wo.den ln pr nclpe n et
Het bestuur ontving dertien aanvra
gen tot een totaal b€drag van ca.
R. 4o.ooo,-. De beschlkbare fonds
baten bedroegen ca. fl. 47,ooo, .
Van deze dertien aanvragen werd
er 6en afsewezef aLs n et voldoend
aan de toewlzlngs. teria van het
fonds, ver aanvragetr wordt nadere lnrornatie gevraagd.
Aan de ovense aaivasen zijn de
volgende subsidies toegekend:
Aan de hee. A. Drlesprong (RLIU
\,sis.he seosrafe) een bedrag

.

.

aan de Fa.uLteit G€ografie van
de Universlte t Turku (FlnLand).
Aan mewouw 0.[,1. Badescu
lTU.DeLft

''I'.,larn€s BLeues" tormatieJ.
Aan de heer lvl. Dekker en
mevrouw M, /Moermond (RUU

t

/.ooo, voor onderzoek naar
de oo6prong van mlxtieten in
de Kinberley {AustraLidJ.
Aan mevfouw K.A. Beintema

i

fl.

(RUU

. stru.turele geoLogieJ e€n

bedrag ad fl,2.650, voor het
uitvoeren van veldonderzoek in
west AustGLid voor haar promo
tie aan de Fa.rLteit Aardwet€n.
Aan de h€er F.44. Hindriks ILr'
DeLft . technc.he seofoska) een
bed,ag ad fl. 2.4oo, voor het
pres€nteren van een paper trl
dens hei congres van de EAGE

. p,odudkseoLogie)

een bediag ad fl. l.ooo. vooi
veLdwerk n Frank jk, Dr6me

keologsch

van de

modeLLefen

dlkbankige turbidieten van de

The 16th Wond PetroLeum Congress

06th WPcl wiLl be lreld ln calsary,

in het PilbaG l<raton, AustraLiE.
Aan de heer P.[,1. Bruiinen (RUU
aarawerenscnappenr een
bedmg ad fl. 2.ioo, voo, veld.
werk t.b.v. zlin afstuderen ln h€t
Pilbara Kraton, AustGLid.
Aan mevrouw LA. St k (RLIU
i/sGche geograrie) een bedrag
ad fl. :l.5oo, loor een stag€ bli
het Departm€nt ot Geography,
Unlversity of Britislr Columbia in

van a L€ se5ubsidieerde adlvlteiten
dlent b nnen 66n laar na ontvangn
van hei subsidle bedrag ve6Lag te
worden gedaan aan het Suchtingsbe.
stuur. Fet BestuurveDoekt ih.b, de
begeLeide.s van deze actvteiten op
het nakomen van d € rappo ase

Aan mevrouw G.A.M. ne Leeuw
0UA €ndogene geologie) een
bedras ad fl. 2.loo, voor deeL
name aan een veldwerkFrolect

[4eet]ng: c€lebratins the Age of
the Ea.th. The GeaLoglcaLSoc etV,
Bur nstoi House, PicadilLy,

sosnow ec. lnto: lanusz lureaka,

cleLewls@aol.com; 0nmin registra'

e maiL: ro s@pigog.com.pL!

(r. ladwigi

1,

4r2oo 5osnowie.,

PoLand. TeL: oo-48 122662o1't!

ALbena, Canada. www,wpc2ooo.

com,.dn.a$o.@wp.2ooo.com

http://www.pgl.waw.pL/

tor: www.geolsoc.org.uk

coaL conf€r€nce/index.htLm

Modeh Approaches to 0re and
EnvlronmentaL [4ineralogy,

to

be

the GeologicaL5!vey ot
FinLand & lleLsinkillniversity of
Teclrnology, otanlemi, Espoo.
FlnLand. Info, kar .Io]onen@gsf.fi
ar http://www.hut.fi/Un ts/GeophV
si.s or http://www.gsin
heLd at

4th Envlronmental Sympos um on
spat aLAccuracy tusessnent ln
NatuGL Resou(es and EnvironmentaL sciences, cc Amstefdam

A us u

s

tt

s - s eP

telnber

28-29 seqtembcr 2a0o
4oste Belgisclr'NedeiLandse
PalynoLogendasen. !dest Fr esLand
en lryater and (Biolog sch
Centrum Anna s Hoev€).
nfo: vangeeL@bio.uva.nL

20 0 0

2ooo Wolkshop on
oevelopments oi

HydrogeoLogy

the Latest
PG( Lecture, 5traugraphy and
Sedimentology of the Niger Delta
(dr. r.J.A. Relie6). nro: se.ietary

N4€thods and Techniques

in Fydro-

seoLogy, AH Amsterdam.

l$t

nternallonaL 6eolag.aL
Congress, Rio d€ laneno. nfo:
Sympos um: De Waddenzee, de
Aardwetenschappen en de [,laat'
s.happij. Toegang gratis Aanvans
1l.oo uur, locatie NauonaaLNatuur
lristorisch Mu5eum NatuaLis,
Leiden. Aanmeldins voor het
symPosium wordt op prjs gesteLd.
E na L: ..stamhuis@nitg.tno.nli fax:
or5 2564300. Zl€ eLders in deze

The

willam Smith

MiLLen

un

26-28 septeDlber 2400
Ustroi. Foland. Toplcs: coaL

Geologi.aL

5urey and

ruineral

Resour.es of Ru5s a on the Thfes
lrold ofthe xXst Century, St.
Pet€rsburs. Information; ENecuuve
Seo€tary V.V. Shatov, VSECE, /4

van Veen. flet symposium wordt
seholden n het Trippenhuis
(Ameterdaml. Voor meer informatie
geLieve u contact op t€ nemen met
de s€cretaris van de commissie:

prof. dr. R.P,W. Vsser. lfstiluut
voor de Geschiedenls van de
Naiu!tuetenschappen, Princeton
plein 5, :1534 cc utrecht. TeL: olo.
r.p.w.visse@phys.uu.nL

Congres Disnibut on and lMigration

ofT€rtiary i4anmals n Eurasia, ter
geLegenheid van d€ Toste v€riaar
dag van dr. Hans de Bruijn. 0rgani
satie: Fa.uLteit Aafdwetenscrrap.
pen/lPPU, Unlversiteit Ulrechl ln
associatie met het Natuurmuseun
Rotterdam en de Un versiteit van

Sredn! Prosp€.t, 1991o6, 5t.
P€t€Eburg, Russia. TeL: (8121 128
9106; fax: (82d 32rt02r! e ma:L:

http://www.geo.uu.nl/R€search/5trat

Paleontotogy/conferen.ekonre.

vsegei@mail.wFLus.net!

geoLogy, expLofat on, uuLisation,

en€rgy poll.ies, .oalberl methane,
envnonnentaL imPa.ts. Pre con
ference field trp llpper Silesan
.oal m nins, 25 09 2ooo. Post
canferenre field trp: Belchatow
0rgan ser: PoLish Geologicalln
sutute, Upper 5lLesian Bran.rr,

8-15
De KNAW Commissle voor de
G€schledenls van de Aardweten
scnappen organrseeft een sympo

sium over N€de andse Pianiers
van de Geolosie. Sprekers zljn
onder meer prot dr. E. den Tex,
prof. dr.I. Tour€t en prot d6. F.

t.preflb.r

2001

12th l,leeting of the Associat on of
European Geologi.al Societies,
12. Carpatlrians Paleoge
^4AEGS
ography and Geodynam.s: /MLhi
dlscipLinary Approa.h. Info:

