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tol.scnde lFee.r'unr ilr dc

trrt

oh

oDd.rzoc| docn. me( elkrir irl
coDiact tc brcngcn. 'Ondat

ell.'anr.r cn hci \ oortrmr
'
d{fllc.rins
'.n ond../oel.
r he! ofD. dcrdc spcerpunL
zcric! !!! een inrernersirc nls
ccntrale !lelt. $ur ell. inlor
Dr!1ic r.or promolcnd! to tr-

hcr f!.d,nrenreel h,vdrLtoej-

den is en \raar zjl mcr rrxscn

schc gccn.enLrale plck hceii. is
e, se'nrg conracr msseD PnF
mo\endi.
iucn zc tliclkaar br.nscn, zod{r zc {creD

lcre.hr kunncn. Dijksn{: "Als
.le laDccdng !.n de/c t\\eetrapsrak.t lukt. dln ir dit ini-

rweede

is

L1e

pfum.!endi di.

\v.Ds

vcrschillende ond.rzocksschol.n
Tlrteni rnaar toch vcrsrnl
b1,

\\'ij(

N!cln bijroo.beeld

ITC Enschede (dr.ir. A. lvleij€rink)
KNMI De Bilt (dr. A. v:n Bngclcn)
RIZA Lelystad (dr.ir. W. dc Langc)

r!a. do.rbr!kcn Ic
\ c^v!chten rii. of\Laar Iil'tcn
ecbicdcD

sie of

s.nsins ('m een ruinr.lii\
bceLd \an hldrologjschc pG
.essen re krijgcn,2o.15 seer en
bndem. Dijkua: '\i'ij re.rarrlcl.n nu puntinnrftrLie.

RrvM tsilthove! (dr.i!. (1.R. Mcinlrdj)
NI'|G-TNO Derft (d..ir. tr.C. l.an Geet
lvl-/Delft Hydraulic (dr. J. Kwudijk)

sinrenrtrark m€r dc ld\li
berg ner een nr!.!mrisrrj.
het

lendc institulcn cn unnesiLei'
rcn dolD momentcel ond.r
zoek hll brhuh van r.DrDr.

zij!)

onr\dkkelinscn die tlNi in
clkaar grijpen. De LHI'is ir

un

!ierkant. klomctcrs. \'c6chil'

riari.fgeslaugd. Iederecn is Du

:{L'i}rt).t (t!)it it!tr t:ia}i
t 1t!t ) !/,,1 tt!)11'. rili:.:.j1'

D. Nie!$brlef l! een gerahciLijko ung:ve van
hd Koninkiijk Nedenails 6.ooglsch riijnbouri
kundig Genoots.hap (KNGMG) .n hct NWo
sebiedsbesluur voo, ard. .n levcis*€ten

een r.gcn-

nlctcr. Dll is een l<lein bakj..
rcn tlDL, ei elle gcgc!.rs r.n

!l die regenuci.rs !crr!lc! \c
n.!r eeD -cchaal lan ricrklDre

endn,usiast. \\'at !iif ia{r geleden ner hel u[rcFirair iniri!riel niet ging. lijkr nu Ncl Le
lukkcD. lcdcrcen sld \rn zij!)
cigcD speciali,"me ult. ie nocr
clkarrs LrNrht roeken. d.
gr nstc g-"meenschaPPclilk.
dcLd \inden, e! d.ir dc v.r

kilomctcs ofnog mecr. alhankclijk vaD dc hocreclhei.t gegc'
rcDs. Opschrlins n een groor
probleem. Hoe lei kun jc
prnrinidmari. oprckkcn' om
op Snnere. ruimicliJke schaal
uiLstral<.n rc docn. Hetc$genireir spccli liic.nr een belarg-

niru$'erde.lcmcni!D !rrh!-

rijkc rc]. Hct is beltend ho.lccl
nnrcr cr nr ddr ine b!ki. 1s ec
!ollcn. ftrar dar zegi nog n'cis
or$ eeh paar k1l{rn.icr rcr-

Van regenmeter
naar stroomgebied

dehf,

inictrlrcir en de

de

roof
hrr I-HP is'oFschahrs. H.c ir
hcr tnogelijk om oct segcrcnr
(,f punrschaal i.dc regcnnleLer)

rijdsduur ra! dc fcscn\rl. \'a!
\c ciscnliik {iuen $ eLei i!

!craDr\root'de uirsprrken rc

gelnll€n is.

Ecn

un

de rpeerpuntc!

!f binr.n

heL

stroomg.bicd

ller d. Di.u\rc rn(l*rerhnieken kaD j. oF d'!I)-

docn olcf g.bieikn vln e.kclo

VoRMcEViNG EN ADvEPrENr a5:

Cr.fisch Arel er WagernrSen

tel o}7 425saoi

Proa.

.ir

P.ot.

dr

W. Harder (!oorzitlei
S.A.P.L. CLo€tingh

fax o1r7-i258a6
Pror. dr. (.1. lreLlinsvre,r

vcrs.hijnr g maal per kaledderjnrr
Pro'. dr. W.P.^1. de Ruiiter

0rukkcrll Iloaern, 0enne(om
r,1,. dr. E a. (o5reE LTa. tis.hcdc), voorzitter
lr. l. A. BoswinkeL (TNo N TC Dc ft). J€(etaris
44,. d.1. rr1. Niin.n (0CTAC0N/S Elr, Den Faagl,

dr R.L.M. !Gse6 (lrLl)
wl.E. vai de 6raatt {S EP. Dei llaag)

RrDA.r.ADpE9, IEVEN9 AfT.NDER

Prot.

EN ADREi

dr

.|

Sru r Ncs.

PJ
LN

G.r1

le

!ERs.!

Ullt

rN NcsoArA

Prof.
Dr.

D6. l. van Doigen (Fuaio htalk,

Postbus 6o1::, 26oo lA Dc h

(.srEN

L DM^^rs.BAP vAN EEr KNG&lG
v0or g€woie re!.n
i z,o, voor 5tudenlleden
H.l lidm!art(h!p is liclusicf d€ Nieuv?sbrlef en
hd riidsdrifl 6eoLogi. cn [,lijrrbou*. Her lia
mnar5(h!p Loopl v.n 1 ianuari iol Jl de(embcr.
opzegging dl€nt dri. minnden voor hel eirr.
van het kaLenaerjrar t. ges.hleden.

mslerdam

J

e mail: ..stamhuis(jnile.l11o.nL

postbanknumnrer 4orr7
DE. Th.H.M- van Doorn IINO NITG, oelft),
KNGi\4G, hooidredaclcur
D6. R.,{.1. s.hono iNrro-ALW)
Dr. H.E. RandeeL lV!, Amste'dam) boe(

Du. f.l.W.Y. opdam lNfv/Arad

t

han van

Nieuw

tiv

Oosl.lidie

KNGiUG DelfL

ill

Postbur t:Jr2o, 2'j09 AC D€n rraas
tel. o7o :J44081/llax 07o-13121/l

h.l.w.y.opdanaoaf .adis. n
Eindreda.tie: DE. A. Nauta

nicuwsbrief januari

20o1

i5..

Speerpunten van het
Landetiik Hydrologisch Platform

'ftztt;s n.:it czft
tareelv&ltt;r&!?et'

Hererogeniteir en opschaling
Dara minins en lC

g.(!Lte'

eten en de

lnie.siteir
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reel bcrer. funrclijkc ecgc
tcns roor Dc.rsl.s cn rcrdanl
pnig, cn, op tcmijn. Nk loor
bodeNocht. Tor nu toc ve.

trrlden
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tunlnlfffmrLie n!a.

srr.omgebieds.haal en ner
remoie sensnrg nieten w€ op
stroornecbicdscharl. Zo hci
's
nogclijk om rccl bcifouwb..fq'al
dcf Ic roorspcllcn
er getrclrr iir re..ien \ar verdr.
gnrg. dd'gte. ho.gwaLe. en

tiekllioer. En dlt ls een ge
weldige ferberering."

llocd laD ivaic n cctr ccosl'y
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dc hydtul,)giscbe i!.1., en die
een e.oslsLeem ln stand hou
den ziin un grooi belang
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Het I-HP heefi hcr dfgel.len
irlr ha.d gewerkL en \eel be
reikL. Zii heeli doehiellingen
gelbrmuleerd en speerpunte!
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hci ALv' cn dc RrU( on hr'-

lDSilluicn moctcn rcgcnwoordig gcwoon hun gcld rerdic-

drologic op tc s'aardcfen toi

DeD.

rhcmd. Tocb heeft her LHP
nier onbere.ki de tijd .n hrlr
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|uDneD niet oeye oos doo.
blijr.en dncusslaren Ilt heb er
e.hLef alle \.erroure.ln dar
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VAN DE VOORZITTER
Globalisering - de tem dringt
zich van alle kanten aan ors

wat betreft de ma.kbaarheid
van Nederland kof, ie twee

op. Kranten en beleidssttrkker

richtingen onde$cheiden: de

.o ionrerrn ons mct deze
tefn er dwinSel ons erdvcr

na

.e denken. Wat betelent sloba-

liserins, wat voor consequenties heett het, op welke niveaus? Speelt dat nu al, ofpas

maakbaarhcid van het t-isieke
Nede.lard, en de Draakbaar"
heid van de Nederlanders.
Over het laatste wilik niets
zegsen. Maar de maakbaar-

heid var tysiek Nederland hebDen $e afg€da.n, zegger

ovcr ccn aantal iaren?

Duurzaamhc . Ndg zo'n
keet, al sinds 198t (CoDdissie Brundtland) in gebruik
Zelfs zo l.ng dat sommigen
virden dat h€t begrip.u uitgeLarwd is. tl.a.r'. - niemand
rraagt zich Drccr af{at duurzaaDheid werkelijL betck.rt
en hoe het individu eradn
voml moet seven. Te ftriigt dan

qe!

hct is mmclijk nict dnurzanm
en

ook.this.h det

'.rant$oord, He1 gevolg van
de
daakbare samenlevins is dar
Zuiderzee er Zeetand achtet
dijken verdwelen er tot een
stericl laagland werderj en de
WaddeMcc (voorlopig) nict.

De hog€ $aterstalden var 1994
en 199s schudden ons $aller,
de zorste lerbintenissen, waar- maakbaarheid ging het raam
lan ik de kleet 'duurzaam be- uit: we gaan "bouwen met de
stulu! nog wel de allergekste
natuu)!. Zegt ook ale Commissic Watcrbcheer - l€t i!el, het
\'66r duurzaAmhcid haddd wc blijft rrcl bouwcr, hoczo cindc
naalbaalheid! en daar'an
hebbenwe besloten dal her een De definiiie lan het begrip
dom idee $as. De maakbare
d!urzaamheid betekende bij
samenlevins! looral in \eder- lange na niethet einde lan de
land ccn vc.lvuldig geb€zigd€
maakbaarh€id. Duuzaamheid
tcrm. \iual Ncdcrlandcrs,'s {as stcvig i.rankerd in wesserelds beste rcsclDeveD! had- tcrs de*en. Hctlas ids dat
den de maalbare sahenleri4
wij, het tuteu€ctue1. eD oppcrIol leligie lerhelen. ilaar we
machdge Noorden bedacht
zijn e.ran af, zeggen we. Yool hadden. Duurzaamheid had
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qel degeliik meerwaarde, de
term impliceerde in elk seval
dat

ilij

ons na een groot aan-

nie. toe, her ptoces derdeit
doo., ie kudt ie maar het
beste nieuwssierig opstellen,

tal eeu{er! toch eens achrer
het oor krubden ovcr dc corsequenties val wat $e aargedcht hadden. We lanceerden
het begrip treed in Rio('92)

lesachtten er venolgens
ve€l t€ v€el van, itr elk geval
vcNachttcn wc ecn soort
nieuwe beteersba.rtcid,
maar die blijkt er dus niet te
eq

Globaliserins is niet iets dat
je bedenktJ het overkomt je.
Het is een a[tonome LEcht

h..r cigcn $cg gaat, en
naar ri.ts tegen te beginner

Globaliscring is misschier te
verseliiken Det dc rstrangc

atbactor' uit de CLaosthcoic
(ik weet het, oot de chaostheorie werd in korte tijd verheven tot religie door allerlei
N€w Age groepen en wat alies

mccr zij! maar iets dergetijt s
wil ik absoluut niet suggcreren, iL $il alleen eeD metafoor
introduceren). De lern lan de
chaostheorie is dat (natuurlijke) systemer votkomen sede-

dic

termnreerd, maar tes€lijkeF
tijd volkoDretr orvoorspclbaar

is. Her is een onerijpbaar,
alom legenwoordig en aanirezig samenraapsel van fenomenen en effecten, waar geef,
grecp ol) t€ krijg€n is. Het is
ct stuurbaar, cn al hclcmaal

zijr, etr dit koDrt door de inaloed lan de 'sftatrge attractor' op het systeem, De Ne-

niet daakbaar. Globalisering
sebeurt. op al1e nileaus - van
individuen tot grole bedrii-

eer jaar of30 sclcdcn voor hct
eerst goed brsctrever! hij was
!eranriloordelijk voor hel benoemen en ontsluiren van dia
nieuxe paradigma er daarvoor kre€ghij op j januari
tijdcns dc Dics var dc TUD

len, ovefheden en de sadenlering als geheel! hetis een
zichtbaar en onzichtbaa. !roccs. we zijtr craan ovcrgclcvcrd. $. tunnctr ddt ansstis
vinden, of iuisl spannend.
IYatje ervar vindl, doet el
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derlandse wiskuf,dige Floris
'I-ak€ns heeft de eig€nschappcn ran derstrangc at$actor'

een tredocn,rdat (rvtrisens
tezaDen net de \Iatr \Yatef-

school van der Gracht Pen-
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ningdrager Peter Ziegler, die
ik namens het hele K\GllG
daarmee gefeliciteerd heb).
Het was een uiterst ptechtige
bijeentoDNt daar tu Dclft. Ik
bet.apte Drezelf op eer w.t

ongetuaklelijk sevoel bij dit
op de miuimeter georLestreerde eletrement. Recrof
Wakk€r roemde de excellentie
vatr dc'l LD m hct intcrnational. tdptalcnt dat als vlicgen op deze excellente suoop
afkwam. maal ik bespeurde
seinig lreusde bii hem om a1
deze prestaties. llovendien
vro.g iL rne afofze daar aan
dc TUD *etcn wat &]ptal.nt
is?

Il w.!t

in ecn oDEtrirs

met mensen uia 130 verschil
lende ianden, en toD er
steeds meer achte. dat ik
absoluut niet weet wat toptalcnt en clcellcntie is, het is
nlnclijt niet bcpcrkt tot de
abstracte codes die het Noordeliike Renaissance de*en
daa.aan opgelegd heeft.
Rector $akker had het eigenlijk ook ni€t oler globalisering! hij had het over internationaliscdng! cn dat is rooral
een Par.plu waarondcr jc
builenlandse studenten, vooral uit Azie binnenhaalr om ie

Het lle Internationale
Geolosische Congres iD
Itio dc Janciro
rro.r hli eeEt /an n i eren loe
dc i rll..n..ht. obbv.r. rlct
nr.rnati. i! 6.. og sd a.nBr.!
LGt r Ri...lir.ln ris n.( lr.t
eeate rternit.rae.ongrei r-ar

eigen dalende stldentenaantallen te compenseren en zo je
stafaan het werk te houden.
(ieer globalisering dus. Geen
ricuile takcn nr ccn nie[wc
wereld, gecn Iragcn ovcr wat
je ro1als universiteit in een

slobaliserende $ereld is, en of
dat tot nieuse raagen etr paradigmas leidt. Ook de Diesredc door pmt Overbe€L

ovcrtuigdc nict. (Houdcn

het droog?" woeg hij zich af,
als * aterbourvdkundig ingeni
eur en als lid van de Commksie Naterbehee.. Tja, het

moest anders. minder maakbaar! dus! w€l 'bouwer met
naiuurr, {aDt dnt is dtruzaher. Het venijr zat in dc
staart raD zijn rede: Delftse
ingenieurs moeslen nisschien
wel een lak als geografie buiten de I UI) kunnen lopen om

$at mcer van.aturrliike d'Damick van rivierer cn }nstcn
te besriipen

Kl.lA1,|

D.

.rlir]nq.r r.r d. M..

,r.ri?. ca'5 d. ii had b ig.roond,
lr l oik.! tit34t r', hFa- 119!2r
_rdder i I ,r.o': ee eer! dit e
dr baaerd,ran.uzerder gr eer

ilei natilLilt rerlnaLr ei lat

re

r

irmeNenIeje (en! !rI e j! | t
ortinc.t.i lr.t.r op (e rere, neer
rlo. q.r.lr:.5fnfor i kurx tr.tf.n
ria-r r! ri, k de L. n.'van C.

r r de
LlG5, le itetr atirni Lli o ol

1r0e!: ,re(egenrlo.r. g.

enirg van het Ac.demisch
Jaar van d€ Katholieke

uni-

versitcit Niimcscn. Dic gcbeu.tenis was georganisecrd

in hel kader van het

the

a

van het internationale jaar
van de vrede en de veranF
ivoordelijkheid van de KUN
voor dat thcma, Rector Blom
had zijn sntdcntcn cn staf
gei$pireerd tot eer cvencment in het kader van globalisering als nieu!e Renaissan-

h

de Renaissance .eisden
geleerden en studenten heel

ce.

Erropa door om van elkaa. te
lc.en. De $crcld was Europa,
daarbuiten bcstond Diets dan
\{oeste leegte. De intellectuele
kracht en veniedwing die van
die tiid uitgins, tlilt Yie.
e€rwen tater nog door. Ook

professor $ atl.r refercerde
naa. dit wclbckendc listori-

lroeg zich niet afhoe ie daar
in een globaliserende wereld

en

credoctor2at voor het paradigrna van dc onvoorspelbdirheid, en veNolgens gaan
's lands laaslandingenieuis

schaketen,

*anl voor

euwe

vragen moet je bij jonge men-

bij oude.
de KUN s.elded ze eenvoudig dat dc globatiser€nde
ncrcld dc nicuwc Renaissance
is er dat ze als univcrsitcit
sen ziin en niet

Ilij

een ethisch. verant*oodeli,kheid hebben oD hun slu-

denten onder te dompelen in
de complexiteit va. de matedc dic op ie afhomtwanneef
jc Drci dc'stuary. attractor'
van die in .nderc culturer
sebaseerde v.aagstellinE.r

wordt geconfronteerd, Een
moedige opstelling. Flods
Takens had zijn eredoctoraar
bctcr van dc KUN kunnen

slirmeAziatenbinnenhalen
om z. volgens jouw stramien
op tc lcidetr is namclijk nict
hetzelfde als te af'ragen

r._
ner e., :.5 5je{ere _arnr
p:at on le "ei rd.fLnopt .in de
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Ni;megen wel af, en ze waren
zo vcrstandig g€weest om hut
studcntcn bij dc vormgcving
Yan die vrdagstcliry in tc

over moer nadenken. Alleen
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.r:

oue htdc'bursers ilcrcl.lwijd
zich elders alvrager er hor
we ors daafroof open kunnen
stellen. Datwoegen ze zich in

Daar hij
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vroegne afofzijn
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hnLm voor vcrblekende grole namen

IUGS publicalies,

vooral monogrd
fieen van str.tigrafische taxono
men dic qua thema en qua aanpak
vooral in het Ordovicium opereenDe lU6S participeert voor r% in
het succesvolle lnternational Glo
bal Corelation Prognmme, maar
aanSezien 90% daaryan uir de
UNESCO komt. i5 de lUG5 bijdrage
vdjwel on?i.hlbaar. Verder wordt
er veel nutrig mdar niel erg op
zlenba.end voetenwerk gedaan in
een elndeloze rij commissies ovef
strat grafsche en petrologische
n0firencLatuur, d€ geschienenis van

de geologische wctcns.hap. sed
menlane gaoLogicj remote 5enslrs,
mi cu cn afdere zaken.
Ook de vergader nsei d e t'ee heLe
dagen n besLag nanen vetrt€rkten
het beed van een enigvlns lngesLa.
pen 0rgan sat€, een laatste stro

{iF*'U/
t

libraric ran $ord*nt.modclcr in dc pla&tiih Datumr woensdag 7 m.art 2oo1
Locati.. Dc Reeho6t, Ed€

olt eEida8gse symposlun s

een

veryolg op de NFV ezngendag van
7 november 1196, getteLd Mode la
libnte: her automatisch ijk.n van

Srond\raternoddkn". Dest lds wa
rei de middcLcn nos vrii nieuw en
nond de vooreie ins daaruan cen

tai!1.

nmlddeLs worden zij op een

a:nral pLa:tsen in de p.aktijk toege
past- V.re siLLen op Z maar 2ool hei
geb.uik en de bruikbaafteid in de
plaktiik nagaan. Hcbbcn d€ moderne
hulpniddeLei nu welof seen belans
jkc bijdrage geleverd aan de kv?ali
rct van d€ modellerins? Kosl het
auromarisch oplinalisercn

Lil zeLfook roele met het fo.m!.
eref van de eigen doelslel ngen,
vandaar dat

zijvoor he{ eelst

van

haar besraan een strategis.h pLan
heeft Seiraakt. 0e bovef geciteeF
d€ doeLsteLling van de org.nisatie
konr uit dal documenr. Daarin
komr in eLk sevdl naar voren dar
de IUGS zich rekenschap geefi van
haa. zsare ve€ntwoordelijkheid.
WanL de geringe uitstraling van dc
organisatie 5ta.l in schil contr.st
tor de .rardwctcnschappelijke uit
dagingen waar de mensheid zi.h
voor gesield ziet: uilputtins van
gDndsroffen, snelle ve6nderingen
in hel aardse nilieu, en simpelweg
de boods(hap ovebrengen dat de
aarde vanzeliverandcn, ook al
Aardwctenschapp€rs staan !aak n
hct defensief om!at de meisen
wel grondstoffen w Llen gebruiken
maar n et w Llen weten dat die ook
gewonnen noeten wor.ren. InteF
nationnaLbestaat prccles deze fde
zorg rle liicr iir NederLand: d€ aard

wetens.happen zlin vaak onzkht.
bndr. of kriigen d€ schuld van na.

Juur en milieu€mpei waar zli
part noch deel aan hebb€n. Roy
Shlenon sch.eef onl.ngs in dc
ProbssionnlGcologist dai je in
de U5 beter mdar niel kunt zeggen
dat j€ seoloog bent, want je kdist
meteen de beschuldisins naar je
hoord dat je ne€ens neer gewoon
een huis kunt bouw€n door al dic
hazards di€ op de geologisrhc
kaarten slnan- Aaf dwelenschappe.
lijk ond.roek d.l puur fundamen.
leel is raakl daardoor evenzeer
besm€t, en moet voor ziin inaft
.ierins daarom vaak opboksen
tesen een viiandiee pubLickc
op nie en dus ook vjatrdigc

Kortom, er s werk aan de wn(eL
voor de UCS. Vandaar dat de
keuze

vai

een n euwe Pres donr

BTIEENKoMsTEN NHV

Noderlandrc Hydrolotische V€renigint
Modeh.

met pcnsioen. Slemmingen over
st.tutenwiizisingen. leden van de
nieuwe board. en een grcot aantal
anderc beuzela ien die door vecl
andere, professionelere organisatics
s.hf ft elijk wordctr argehandeld,
moeslen in latrge sessies door de
veftegenwoordigeE van vijftig lan.
den worden b€slisr. onder vooruitleGchap van Robin Eretl die ?ijn
nukken ler v€rgadeinSen niel bij
zich had en boveidien de bil van
de uilvoerend secrelnis cn taclotum
Hanne Rctsdal moesl le.en om de
haastlg aangereikte kopieen le kun.
nen bespreken. foe zide ioluLen
maakte z.nder brLheb ik n et be
srepen. Waa6chijnLijk de bla!sDlc
gelvan haar LaDtop op 2oo7o gc7ct.
De board vnn hel UCS had (enne

va. pan

mele6 welof niet extra tijd? Wat
heb je aan de ttalistische gegevens
die deze middelen oplevcrcn bii de
kalibntle? Loop ic als bureau dat
nog mct de hnnd zijn modell€n kali
brecn nier hopeLoos achted ln elk
gevdl s er in de wefeld, en ook in
Nede.land, eNarng opgedaan met
automathche (alibratie. Ln een aantaL s tuaties bLii€n .lea hu pmldrl€

len zeer succes!ol, in anderc aitualies niet. ls dt fundimcntecl of lier
dil aan gebrek nin cryn ng?Ten.
slottc riisl natuudiik de vGag in
hoeverc een aulomatlsch gekalib.
r€erd model betere voorspellingen
opleved. op deze en n0g meer vmgen hopen we op rl€ze dag gcdcclte
llik een antwoord te gcvcn.
We helrben een b izonder program.
ma voor u in petto, De dag zaLwoF
den geop€nd door Dr Mary C, HIL
van de Amer (aanse GeoLoSs([e
! en5r !!G>r. r I s 00or ae
NatonaLGround Water As5oc atio r
uitverkozen tol "Nenry Darcy Dis
t nguished Ledurcr" voor 2oo1. Dr.
HILL is gepromoveerd oF modelka l.
bratie en sindsdien bii laLvan kali.
bririeproie.ren betrokken. Zii is o,r.
auteur van MoDFLoWP €n ncdcau
teur van lMoDFLOW2ooo en hct

seling- Sehalve voordrachten zullen
e. posleB worden gepresenteerd,
waarop bedrijven. instellingen en
ndvie9burcaus hun coicrcte eN.ring
en aanpnkken Tullcn demonstreren.
Xonon een dag die u als opdGchl

14.lo

gever. pojectm.naser of 60deLLeur

16.00 lnn van Bdkel .Eepaling

rs

16

9

oo 0ntvangst met [offie

9

30

9.,]5

nLeid ng van de

oo

lo

Mark Emke. rModelkalibratie
in de pGktijk van IWACO
Chris re Srroer l odelle'ing
'waierdoelen provincie

van oe ara nageweersran.
den met SWAP.PEST
Panrel. Theo 0Lslho0rn,
Toon Le ldse en sDfe(er5

voorzifi€r

vai

de NFV (Be.t van Ee)
DaglrLe d ns Toon Lejnse

9.45 Mal' c. FILL

Gu deLines

ior

De voordrad1tctr worden geb!rdeLd
iD eetr boekie dar aLs NlrV.spe.

aL

effedive model .alibrat on

1o.4t

Tony

AppeLo De z!urstot

flux

n een bodcm met
pyrictoxidalie bep.ald uil
dc suLfant en

..l.ium.on

unive6ele kalibraiicpakkct UCO0E,
dat via Inrernel l.r bcschikking i5

1qj

gesteld. Na de leuing van Dr.l ary
Hill koml e€n .anlal spEkels aan
het woord die @cenr mer kalibnlie
ofde slatisrische uilweding etoa ng
hebben opgedaan €n deze glaie
met u lvillen delen. Intcrcssant is
dat het !eel gebruikte oplimaLisalie.
pakkct PE5I ook wordt toegepasl
voor h€t iiken van geochenlsche

12.15 los Moorman statistis.h€

Harry

Boukes

Hoezo...

anarysc van de Parametets
van een handmalis s€kalib
reerd analvlis.h elementen

DE koslen voor deeLname aan hel
symposium bedragen [inclLrs]ei kof.
fie, the€,lunch, boft€l ci bockic)

voor NNV de€Lnemcrs f. ,7t,oo,
voo. niet.lcdcn f. 225,oo. De kos.
ten zijn voorar le voldoen doo.
overs.hrijving van het betrelfende
bedr.g op gnonumhef 2104695
t.n-v. penningmeester NHV te Nicu
wesein, onder vermeldint vnn Mo.
delkalibntiedag 7 mdarl 2oof.
U kunl Tich nanmelden via de rr'eb.

12.45 Lun(n en posrer
14,oo Andr6 Blonk en lan lloosen

mode L€n. Dir roont de aLgefiene
toepasbaarlre d en garandeen an!s.

kigms lalwl nicuwsbrief

doofn

Kalibratie van het

istruonan€ /uoDFLow
noneL Boxmeef met PEST:

ianuarl |

,oo1

6

o.atie van de NhV. hllpJ/wwr,
warenand.nel/nhv, ot bijTheo Olst
hoorn. leL; or: 5213569r c mail:

ccn van d€ beLansrijkstc fromen
ten was van de vergaderingen. oal
was

gcci uirSemaakie zaak.

Er

eezig wae in verband m€l privd.
omsrandigheden. Dar maakte mijn
laak en die van H€nk S.halke on

lvaen rwc.landldaten: de Ncdcr

!oor

lander Ed dr rldlder, en de BrtsR
Jane Pant Ed i5 hoofd van de al

De aanhezigheid
njn vrout
daarb jwar een grote stcun. Fet

deLiig Geo nirairu.tuur van het
N TG.tN0 en deeltijdhoogL€raar
bodcmbeheer aan de TU ocln. Hlj
gemaakL als stuwende
hdd
^aim
krachl achtc. de milieucommissie
van de l!G5. CoGeoEnviionmeft.
lane it eeD gerespe.teerd geoche.
nrica en hoord va, de ardeLiiS
0eLfstofien,
en G€o.hem
^,1ileu
s.he kidefing
van de Brilish 6coLosical sutocy, ei lid van de commis
sie die het nieuwe slrategisch pldn
van de luGS hnd opgesieLd- voo.
staiders van v€Etcrklng van de
mlLieup00t van lLl65 wrrei voor
Ed, voorslandere van e€r incer
fuidamcnteeL weten!.happ. iikc
invalshock lvaren voDr Jane. "Nicht
nur !mwelt" zei de Duitse delegalieleider. Eovendien stonden velen
ook ik in prin.ipe .sympalhiek
tcg€iover het de€ dat nu eens een
vrouw presidenl van het rllGs zou
wordol. Maarlane had !e hatrdi.
cap dat Tjniet op het.oig€s aan-

Lobbyen benond vooraLuit h€t

Ed

i€ lobbycn eenloudiser.

vir

anopen van bankerlen en recepties
van .on.uicrcnde ambassad€s en
het in sesprekkcn met de seologi
s.he beau moidc op onopvalLende
wlize Laied merkcn dat ie Ed to.h
wel een goede kandidaat vond. De
aparte visitekaarties van de a.ade.
m e die Ai.e de Gkrvo.r mlr had
laten maken hielpen ook. Maar al

te nadrukkelijk lobbyen xe.kl aver
echts, dan ben ic ce. d€mme., de
mensen kriigen ecn hekel aan je en
siemmen dan op de andere kandldnar. Ed heelL ret u leirrleLiil net

lk heb hog. !crwachtinsen van z jn
voorzitlerschap. ln ziii maiden
speech ontvouwdc hij ambiLieuze
ptannen, zoals het organiseren vai
het laar van de Aardc in 2oo4, heL
propageren van de duutramc ont.
wikkellng van de ondersrond. de
bloseolos e, cn h€t versterken van
de bandei van de aarlvretene.h.p

pen m€t de socinLe llelenschnppen.
lk wens hem hcel veelsucces- Het
is €en sroie eer voor N€denand dar
ccf lardgenoo or prcaident is ge
ko7cn, eo i( hoop dar hli binnen
NederLand net zovee

sreur.n

soodwi L kIiist voor rijn pLann.n
aLs hii inte.nationaal aLheeh. lk z.L
daa' als RAK vooritler mijn uiler

llet anderc grote twlslpunt op het
congrer was de kand datuur var
0onenrirk (wenci) en taLie (FLoren
het orgnnis€ren vai hel
volgende.onsres in 2oo4. In de
gigantis.he tentoonrtcllintsruimte
c€J voor

declden beide landen krvislig tas
ies, bockles, foldeE en Fostcrs uit
onr hun kandidatuur kracht bli te
zeLten, €n as jc niet oppane h.d je
zonder dat je het \!ist een sticker
vote lor FLoren.e op je r!8. Beide
landen lobbyden ook bckwaam, en
probeerden mel on2e delcgntie tot
een koppelve(oop te komcn: als
iuLLie op ons stemmen, stemm€n wii
op Ed, Zo rverkt hel natu!iLijk n et
heLenaaL. De besllss ng velin een
vergaderins van aiLc aan\!ez ge
dclegaties, compleet mct vlaggetjes
cn landenbordjes, 2oals ic het op
de tv in de VN ziet. De stemming
moesl gehcim ziin. De Braziliaanse

podium. ean voor Floren(e en €€n
voor wenen. Elk€ delegarieleider
fro€st de sLemnen vnn zi'n delega'
re ir ion vri de twee dozcn deponerer. Dc deLegatieLe deG vondcn
ddt niet zo rrg gehe nr, dn ute ndc
Lijk rerden dc cnveLoppei maar
opgehaald door dc &remen helper
tjes van het .onsres Het werd

Tusser alh.l lobbyen heb k he
Laas le wein g tij.l g€had voor de
wetens(hap, lk had het leuk Sevon
dcn meer le zien van de stand van
zakcn in hel zuid amerika.nse Pre
.ambrium, tien jaar lang mijn f.voriele j.chtlerein in nijn endogene
verleden. Nct sireeide de iideLhe d
dat mlin blidhsen uit de rid rog
n et vergeten zijn. Vo.€ e famo
50", ze !e BraziLiaansc geoloog
lorgc Beltencourt. Maar aan de an'
dere kant zie je dat er in dc laarst€
tHintiS j.ar Seen opzienbarendc
nieuwe !ondsten zijn sed:an of
radikaal andere inzi.hten ziin onlwi(ke d, fee veeL gemist heb ik
dus i et ( zou z. terugkuinen,
Dan 8a Je

net een telred.n 8evoel

SrLoMoN 3. IRouNrN6ERc

vrn her r3c had dnt zd
8e0ryan see.!: cr sron(e Lwee
doofz.htse perspex do?en op het
orSanisatie

,efd{r#

I\

The Quality Geoscientists
Se nrlntot S?ttiks li rlk E&I' I ,.lt$tt\
Thc

ir'h.1:-,'.n.LlrJi.\ snrrItr'rr,hJn,o\.,''L\tr('i.n,.

. S.i\.'i( Inlr|Plclrlion rnd r,hp|lng
. Rese6olf r r Prcdu.riof C.L,log)
F_&P

.

Geo:cicnec D.ui l\l!niscnrcnt

ltanr

Suprr'

,\rgo (;€oloeical (onsultlnls

lli.hlrrr.lb
lcl.+-rlt0)10(rea9l5{)
tJ-06 BDZeisl
h\+ll'0'r069rs ll)6
'Iht\elherlud\ li- ril inrn@nrgo-Sr,\(i.ncc.oir
FL{

nr.'r dnflnrri(!r \,\ir.r inlenrct:itc:
h|11):/ trn dt<| (.nr0k. t.rt

kDams

Van waterschoot van der
Grachtpenning

b idragc heen geLev€rd aai de
mabrschappeLijke waardering van

De Van Walerschoot van det
Grachlpenning vrordt door het
Hoofdbestuur van het KNGMG
loegekend aan e€n P€rsoon of
p,.rsonen d € zl.h 0p w€tens.h3p
peLil( oroiderwibkund I geb
voor de aardwetenschappctr in
Nederand ui0onde ijI ve,dicnste
Lijk heeft/hcbben semaakr.
Op welenschdpelijk gebied kan de
vwvdGpenning word€n toegekend
aan -'mand di€ €en uit?onderLijke,
nlen'otionaaL erkendc, biidrage
aan de aardweteischappcn h€efi
geLeverd. De pe6oon of weten.
s.happeliike ondeNerpen moetcn
een duidelijke koppeling met

de aardwctcns.happen ol aardwctenschappeB in Nedenand.
Op ondeNiiskundig g€bied kan de
vwvdGpenf lns wordcn toegekend
aan fna d de een utToiderLil€
b idratc heeft geLev€rd ann aard.
wetenschdppeLiik oi!eNiis of kcn
nisverspreiding in Nede and.
fel Hoofdbestuur kent de Van Waters(hool van der Gnchtpenning
toe oP ba9i9 van voordrdcht van
ecn of meerder leden van het Genootschap. Nierbij wadt €en oD
raep gcdnar <an.lidaten voof d.
Van llaterschoot !an der Gfacht
penning re nomineren. vooBtelLen

{l

' srrrrisirphicll strdic\

.

trut{tu

gnag indienen bijhet

KNGMG,

t.r.v. n.l.A, EosNinkelv66r
Op maatschappelijk gcbied kai de
vwvdCpennlns wordc r toegekend
aan lemand die een uitTondenjke

lal* l nieuwsbricf

januari l 2oor

7
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Pauline van Gaans krijgl ASPASIA-plaats bij Ruimtetijk

"l

Dc NwO (Ncdcrlandsc Organisriic loor
wcrcnschappclijk Ondcrock) s'cf lt
sdnrcn mct dc unirc.srre,ten en het minisrcric ran OC & \i nr ber ASPASIA
pr.g.rnft!. Dir is otgeze

lzzt]tslj*etl nErd i^ lt,.t rerltt{t.11
i 1? I e it..'.l, tt n E ejtto dt!.. e 2 J'

'tr1ie

weliike UD s (unirers'iair docenier) de
kais ie bleder am ccn UHD posirlc

(univ.rsriat hoofddoccni) ic

LaijecD.

oddc.zock ran P!!]nc van G.ans, diff!sc
rcf oDif cniiehe in hcr bodcm-watc.srsrccn, is de blsis lan de ASPASIA
,rn$rdg on de bodenn vlliLeir un
in kun ie brngen. Her h een

-\ederhnd

!erlolg op

een vergelirkbaar

1

Ilci

bod.nondcl

zock dai traulinc bcgclcid hccfi in Zccl.rd
om dc invlocd lan nicrsclijL< nigfijpcn o!
dc s.Dlcrlstehrg ran dc bodcm te nrvcnta-

Loppelr.ij (hier her in dlensL hebben

rlr

beke.de..nrd
srne h Arhene en *etut ger.emd on haar
lnrelle.ruele en pollileke !etut1ensien. Zll
rvas de maiiresse (hciacrc) r.n rrcri.lcs, is
een

laicr mcl hcm gci.ou\td cn hccfi hcD ccn
zoc,n gcschoDkcn. Zij is cclrtcf ook bet.oLkcn ges'cesr bij ccn rcchtsaaL, $drrn1 re
beschuldigd $e.d vrn goddeloosheid en

de !erhoudingen erg scheef
zal her irel !oo1i irol

lenrerh in

maar zij Dratcn andcfc kc!zcs in b!n lc!eD. Nli)D positic is nu bolenrallig Orcr
vijf;!d. w.rdt dere rlears see\.!luee enl
rh het goed ls gegaln, omgezei in een
!!sie fhan. Ik plseer op dez. manl.r
roch collega\ en dai zou mocilijk lunncn
llggcn. t oi nu ioc hcb ik cchicr allccD
n.ar posiricrc fcactics geLfcgcn Ik be-

de kamcdic Dc

als dc aeDlcidug

Arachniiri

lan dc P.loponncsischc

\\:Nt ncD ooL.ras denLer lan AsFlsia\
d1s boegLreekl r.o. heL
pNgnnm!, seinig lrotrwer ?ijn

gcschiLrheid

hoolil.lo.ent en Pauline s bliimer d€ze

loor Ch.ntus. Zijwas

d!i

Irili lrtt!

liggen.

.\-\VO
Courtisane
Her lnidadefom urr$'en meer l<aDs ie
biedcn op ccn LHD plarrs, cn zo dc lcF
houding iusscn manncn cn vfou\rcn ic$
eclijk ic rfcl*cn, is genoe,nd nur AsFlsia,
ccD rrolw dic lcefdc in de rijfde ecN!

genorer

rr.stitueet. Tiidgen.oiArlsLotha.e!
heelt de zakellike belargen len Asplse

kaDs. Zlj siaai achr.r dc doclsiclliDe lan
hel ASITASIA prosr.nnna roor tnccr
lrolwclijL<c UHD's. m.r, \ril !oo.!l hlu

ondc.zoek

!irrocfen "V!n !llc

ltunten

\..r iou? Her
lo.tr al een alnial

werd geregd: is dlr nlelr

onde.Toek n1 Zeellnd
jeren. Ik probeerde allengef orn voor d.
dibreiding van hei proj.cr !aar landclijlc
sclual c.n AIO ic l<.jjgcn cn dai is nu gclukr. En dci wls voof Drij cigcnljjk ber trehDgrijlstc. DlliL 00L n.g UHD ben,ls
mooimeegen.nen. Ik heb Nel$'!t moeiie
ner de spe.iale positie dle bij deze aan
lraag loor lrouFen geldt. Daar sraai ic

'FiJt;,-fifty:al hct utel nt>oit zt:ot'den'

d.n. N1.r dai laouw.n hci nict kunncn,

schou$ dit \rel dls ecn !o,rn

De UnnerslLeiL ULre.ht benadruki h€r be
lang dar zli hechi aan d.zc .cric door dc
roezegging de aig.\lczcn .an!.agcn zclln
hcrovcrrcsine rc dcmcn. Zcrcn ASPASIA-.anuagcn zijn zo .lsnog gchonorccrd, Dra.. de post-doc ofdc AIO die bij
dc N\VO |ldrts hoo , \v.dr nier roege

\oegd aln deze UHD plaeis. (noie ler
s.hiller nNsen h€r UD b.siaan .n dc
UHD ircrcld js l'jaxl'nc Dos mcr icgcD
gcL<oncn. Zij gccfi nog stccds collegcs cr
bcgclc r AiO's. \i'el hccft re de nrdrult
dai de flcujteil $dr nree. o.g \oor een
UHD e. heeft en re \ddt nr ah loor2ir
rer

nieuwsbdef jar'rari

2oo1

rln rllarde

vo.r

een

.onlnnsie gelnagd

en nlei

Wetenschappen in Utrecht

ili

lid- \tarr of(ht c.r loordeelisl
colnnisies rltijd er.ag mijn
nftl ofo1.n ah loorzirrcr mocl ic re
$ch \ur inhoudcD llarr {1trr hooft .ibi,
nls ie $rL b.edcf u ccn ihculleit $,ift funcnleer

''Ik

nark in

sror('n dret Simon \:rieDd ra. de Frcukcir
r\ardilcrenschrtten dit oDderzoekbcgc'
1ci,l. llci rs eersr uirsev!'crd doorJerfa,s
dc JoDs.n laler do.r lob Spijkcr, die nu
ot)k t1.s ecn v.! miji AjO's is eD bciaald
('orclL doo. dc P.orincie Ze.llnJ. Zc.llnd
is

Ond€rling€ verbanden
Her ondcrzoe\ de br\is

!.n rl.,fSP.\

SIA-plurs. cn roor Pluln1e dc nccsr i.teressrDre uiibfcidnrs !:iD h
ltclijkheden, is ecn logisch ve^olg op hcr
bodc$drde.roek dlr zij rrr Zftl.nd hccfr
bcgclcfi. Bodentuo.sl.fs gcnorren in dc
b(Nvloor (0 20.m) cn op alD merer
lticptc zijn gcanallseerJ op rr'j\r.l alte
elenrenrcn uit h.I Penddiek Slsrccm. De
bodem or'.cn mctc. diepre, nicr bcin
lloelt doof DcDsclijk nrgriipeD, gecli ccD
fcp!cscrtaLlef bccld rnn dc naLuu.hiLc

F0tf(u.n. De lersclijking vm her 'natuurlijkc Frrfoon'en de ltrardrtr ecvonden in

.lr tr.n$Toor gelen inft! .tic oler de
nrvi,).J raD m.ns.lijke Dsrijpcn bolcnop
dc n.ruurlijkc Falronen. In het Dicu\rc
onder rck 4llcn srstcnt ircb or.r hccl
\cdcrland. o! zcshondcrct re..hil!cndc
lomrics, op L\\ee dicplos. nnrrxrers geno-

Hcr ondcro.k phbeert irlzichl kijgen m
her ruitnrelijkc paffoor rrn Jc naruurhjke

!'r. !te.ificke pfolinclc !n.r

trodcm\!rmende tr'.cssc! hcbben plait$
ScvondcD. Daarom is hct rcl.ri.fsnuel
dc borcnlarg nrer de rDdcdarg ic

o

vcfgelijken. :foch dcnk€l $c dat hci n.t
nnd.re bodems od. knn. Bodeft!o.mcDdc
proc.ssen ver.ndercn dc bodem sel, nrnir
dic pfoccssen mocr iu juist m.enemen in
jc cl.ncnrparoon. Drn trliikt iraardoor
eer bcpaaldc lenndering onislaal Ofze
rDrn)Iiog.cn zijn oi do(r ecn n.iuu.lijk
froces ge\ o.nd. Zccla d $!s leult om
mcc !e begnrncn ltc! ondev.ek hcett
Nroi. resultatcn opg0lovcrd. De hatstc
bcft.rnsrering $ roris j af ati:erond en

Itn

Dium '. dldus Paulinc. de dnllFes uD dc
oodcrg nJ gc\rn ccn uN.ie lijn. Dc
nronsle$ \rn de bo!0rcrond geren ook
ccn
lijn. muf (li! ljju lisi hoger.
'Iooi. ulrgerekenll rv.r li.i les.hll 1s
N'ij h.bbcn

tlln bijllNrbeeld kunson.sr olde ui$rlor
rr'r nrduide oF dc bodcrr. N-e garn geen

bnrikr ir. Dic kustnrcsr \verd in hct rcrlc-

en b.r gcbrrik !rn .hcnrF
cr'liin nr de linJbou\r. LukI dar. drn onr\tdrr ccn .ompleer bceld hoc sncl ie$ zich
('fbouNt. of bepaalde r.tilicir.n risicor

h h.t !.deden

oi(hr hct aucmaal
!:u) der Vc$ is nljn

nrer zich mccbrengen,

sclrDccrdli. Grisha

ASPASIA AiO dic !an diL oDde.zocksaii

r.or hcr Z.ruirse onde.roek
zijn 'n0tingen
rigcrond, maar de resultarcn noeren
nog Scpublic.erd $uJen. Toch ziin er al
iDrercssrnrc \cbanden gerondcn russeD
rcrschillcndc clcncnten. Paulinc: lk hcb

P,r!hre lindi licl bt)eiend d.t haar huidise
onde.zoeksicfcin dir€cl ingrijpi iD de srnr.llevlng. Ziilcfbnnsr zi.h er wcl orcr
dar .r in het belcid ir NederlrnJ zo ivcrnig
gcbruik gemaaki $ordt lan de k nni5 di(
er
'NijIeren in ceD dcmociarie: benn's. $orden democrarisch g.nonen.
singen

l:en ran dc uirkonsteD ran hct ondczoek
ur Zeelhd is dc corrclrLie Lussen cadrr' un en rlui !]1r. Uit de resllrarc! is
scHckcn liat.ddniuln con duideliik !erhoogdc waarde hcelt t!tr opzichre van de

Je gegNcns lan .t. ondiepc
N r.tc! geren her pnr|(DD {ar beinrhcding. Gce.lens dle brl0ngriikzlin om
ronncn rasr re stelleh vr!)r lcrruillng.
"\\'ii ltijkcn zo naar her ntrIuufliikc pa
untin.'re.tclt Paulin.. \viisi1len dat in
kiart brengcn en kijkcn \vrL de in\loed is

1'crtrnrrcinisinccD tanuit de !rnrosfcc. ic
k\rmtiliccren .rci gcgc!cns r!ef !ilstoot

trkkcD rclreden re srcllc!.'

ienrud \r$kt nog un dc x'r$ffking ran

Dc saarden run dc dictc'

nnnsicN nemen \r,r (lc bodcin plalse
lijk stcrk vcnuild n. Eefl oudc sasiabiiek
bij\riorLrccld slaar we o!cr. \\'c hopcn ook

\'irL ondieper. llct o'rde.7ock lrok Dc cn
de axnddchr roor hcr nrili
ir opkomsr. Dc hnftlc gesteenrcn rrckkcD
nog wel, marr je nx\0( nu eenmMl kc!zcs
Drrk.n. je kan nict nllrs tceeliik. Dit jaaf,
mct dc gczemenlijl(c prc,pcdcuse voor fvrische gcograiic .n ge(ilogie. is dc sanen\\'erking nccf hcchtcr. Ik geefoddcr andcre scheikundc icD de ee.$tc jalrs.
\iocs.r gafik dar collcge ran de rrccd!jaxs. Nu zalik toch ook \reer qeologischc
!oorbcclden moercn gcbrniken om bcide

allemaal

(Dd.rgrond lls her gercht.crd \rordt aln
rluminium. cadnrtrn zir in klcnlurera-

n.r

!reI ondc$rdfen !ls bod
rnrr.niieine. "Je l()eparsingsgcbjed $ordr

kl0jigc. laag ont$ikkcldc b.dems. Hct ziin
makk.lijke bodefrs, \rur nog nier reel

ichtergnnd\ aardcn virn dc clenrentcD.
eclckcn

\:an der\:cijdcn. rcrechr sekomcn bij
s':rtergeoche)nic cn rrilietr. Geen bcsusrc
kcuz. ioende,tij!1, n1r0r als ge.1o.g,gcG
chcmjcus zljr er voldocndc nak\,laltlietr

eD

Sonrs denk ic als onderzoek$: ia. maar

drt i\ gewoorl zo, dus $.tt vah cr noe demo..xLis.h tc bcslisscn. \tarr ro lier hcr
nicr lk ben trlij dr! ik me nieL bezichond

ftcr oDderzoek ddt

IlccD op beleid\ond0rstcuDine gerichr is. DrD raak je, denk ik.
g!uN lclcugesreld. Ondcrzock.6 moeren
{cl probcrcn om releranr. ondczoeksgegereds ook duidcliik te n]aken loor andefcn. \t.nsen sprckc!r !aak fc.schillcndc

rertoont.ur corrcldric mcr alunl

tal$

russe! ondcr .n bolengnrJ. \\'c h.bben
o()k uirgcrekcnd hoeleel Lunsrmest g.

Ro'I.rdur g.Fr'ftlu.edJ cn bc!rt!c !.gxl Nlr cud iull). De
hocrc.lh.den kunstncst di. gcslrooid
zijr, blijkc! re kl{)tfen nlct dc gchahes
idr cddDiu dic nu trr de Lrolcnl.as

en volgr

huis en dln ,in cf ricr leel uren orcr loor
hobby\. Koken en l0kkcr cren behorcn tot
clc

ritren. De bodcD $ nier veryuild. dc
gch.rlres rften bcn.dcn d€ n.rm, maar dc

licficbber!en. JrzzgyrlDasiiel< en

{;1-

on

dc condiLie op pcil tc houd€n.
l-ierelingsbockcn zijn (iiidel, Eschcr, en
ness

bod.n i1 \cl door dc mcns beinvlocd. lr
rijn ook duidelijke rcNchill.n gerondcn
ho. st.rk die mtn\clijke lacror is ge\.csr.
\litcrc srukken grond zullln tninder snel

B!ch'\aD Douglas Holitadter en Dc rider die

Legen dc

bcrg opsrrdomr' lan

\\'illiam Crhin. Zii onr\(ierp

en maakrc

komr darr nict
mccr aan ioe. Hrrr 'naar
$!Dsctr vooi het
nieu$c iad zijn: gezrDd blijvcn.lelker
leven en plczi$ig $€rlten.
haar cigen klednlg,

sebruikt zijn cn minder kunsrncsi sekreeen hebLrcn. Dar q'ille $elogvcrdcr

Dc

0ndieper
PauliDc, afgesrudeerd ,ls hard iockFerro-

l(!,g. is langzram. fia hdllr promorie bij
rhemod!namicus SchuIia en gcochemicus

,oo1

k.mt rcr'Ja, rnall

de bclanerijksre vrr!S. scaf hci onde12oek
hcl.rnaal gccn..r\!o(trd op ecctt- En ik
\isr \rcer Dicrs liD die $d!g al_- Veel rrije rijd houdt Prulinc nict o!cr. l.
bet \eekeindc ocr de berem door hcr

dcn in

kns s l a1$ l nieuwFbrlef i.nuari

Ik derlt drr iots lolkomen duidclijk

is. rUaar dan

9

Nieuwe containerhaven in Doel
geeft uniek zicht op de ondergrond

Cy el Veftrugg€n w€rd door Piet
Cleverlnga en Dilk Beets berc'd
gevonden een kteine groep sedim€ntologen te veMelkomen in de putten
van Doel, bii Antweryen. Momenteel
zljn er twee diepe putten gegraven
vraarin de hav€nmuren van een nieuw
te borwen containerhaven $,orden
geconstrueerd. De constructies zutlen
over een ktein iaar klaar ziin. Dan
wordt het gebiedje van de Doorsancks
geul weer onder water g€zet en de
grond tuss€n de twee mur€n w€g
gebagEBrd.
.

',:1

Dc ndxr schrtiilg l5 ru hngc onrsluldn
ge! l\csman !o.r de ondcl\te helft uir
11i.?l)liL)ccnc Plelst(rccD0 rfzelrlngen
S'r,otschaligc

\.or)inreliik zrnd.d mct

rogro|mige \che!..ecluSdheid. sculLD
$ t h(dzonralc gclrgdbeid ecn bii

.n

h(,,)g e!.fecri\ch nrnri.!c nilie!
m.r b!iLengcwooD go.d gcpfcsc^ eer.le
sclieher).r lisreslen. Dc olcrsdig naar

!1d..

dc lN.rL l'lcisrocene siuii)rn(1ln nei aaD d0
brsis !c!hics mer kl.i.lr.|cringen is ong.fc.r bii hri reras nri.ldcn ('1, dc tbto. De
!..nhrg b(\'en op dc sr uitan.lcn bc\ r'

r.n m.r<ri.al lan cLenhhrck

cn bcrkcn.

lig e.n klciis tut rdrdig
p.k\ci lrn nreef dnn 6 n diki.

tso\cn hct r.cn
nrNrieD

.rschou(d doo.

\oo

anrclijli lnarlcnc
.rersrLoningcn mer r()h lacift en eturcre

g.!Linsniidine.n.
I)r \ oei r.n dc dlrnh.llugcD bLeken *00\rsL tlc'srcfFlu,rLrcu loor menser ull dc
L.r. stccndjJ Dc door Dellenhaldcn
g.qm\cn lonrllljfs in hcL o!.rliegcDde
f.cD rijn \rars.hi"rlijk uit d. l l ccu\.
Dir nurkt dudclijk drL h.I narien( t,ikItcr i\ gelortnd in Drir .r dan il0t) )iil!,
F.$ o,r,ondcrlijlt grot!' gc!1 iD\nijltlng
i)reL e€n

d'cprc

r.r

een br.cJrc yrn

lrccf dln
nr.cf d!n 6ll

i m.(f
n

rn

snij(ir
d.of hcr leet .n orr(lc.liggendc ulcislrts

c.nc l|zeLdrs.n. l)L geul\rofdi otg.\uld
mcr klei. zand .n ccn zeilschip un de

lrrnr h.lti

\aD Ll( I

le..u\.

.f

hou' rescn rrcr intern

no.e enige

ho.k

\er\chiUcD r(nN'aakl door \:rrk.lcn \ an
il. ron4r rii(icns z\r... srormerr oioDLler
soeling.n ol |eDg.\olge lrr garcn rn de

'Iocr

cle z.rchlc dNis \d.lc fcgcn rtrln
c nr c.u c!\rarg gerurs Nckl ir) d.
L..rg raD I)ocl gr!(alu..(l !r \rsi. rlan'
nen g.sm(c(l \ (Fr..n rro.ge f oooa.F
tnF Da.r Zu Lnnbllg nret lin Rik \!n

dc

C..ilc B!.r.m.D ilotul \d dc Ll.lgn.he
Gcol,)gischc dicnsr b.rdr oolt cjf.tnaari

lij0l eeu c\rursie in de ]l.lsi{.1)e straDd
\hkLe iborinsrn en ..n.so.J \ srli.all cn
oDk $ij \.de rnds. scdi,n.nr,noscn ncer

('p een !.rn.sen \ch.hcn ^_-\I't
hrg- pirllllcl
rxn .1e iroonnichlilg. Dc eikenh.utctr
is

uld; Drcr een llnine cD dlinDlng
!F$!,d otccn!!lgnrg laD z.n!1. ltle' .D
dcr oFge\

de! Dcfg .r) And.i ran G.ld.r.

Het begraven zeilschip
H.r zcilschif i! ran hcr r\te Hansc
Iioesc. HcL ligt. nr.t d. kiel nair bovor
rdus ongelerd ). S(hed inr.ct of !ic
Zc lill
boJLm \rn dc ecul rr) m

{frni.n. qcgcN eu hlid

rolliepi ls hcr \ervolgcDs (lo(,fgck3ntcld
tind€r Dvlo!d \.D sfoonr cn gollcni
l:cn dwrr\ Lloostrcdc lart Titr dll Zc \er

de

n\o

Gt.FG:
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g.ed ic zicn. Het is .cn fo6 s.h+r : I nr

ling.6.t nr br..d 0n 2,,\' S(l lor 1(rr) 1r!r
l.rdre,moger l-,rn urd1g. cn oni,fgclost! r.rdg

d1c

(c

(!rs sr.tdcn i. hoc

r.

n

onrg{kdd. rccll|n.t .t d!
gcullnl.n liin r.r'chrkomcna lr b.I $Ll
hcht mct slcchr \ccr \cdugJ of loslr
{.1 r.h.r (!.er slculn Nun de nlnJ l,,fcrd. schcrren) tn is d. trNllx{ sicDcD) s:'iD
schir' nu nr

sch!ilen

\x.rn\of

he1

nagzjl

m.!he.n

kngds la1$ | ni€uwsbiief januari | 2oo1 l0
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Sedimentolosische k^ine ohtobet 2000 :
onderzoe h nadt de wrpluatsings

Sedimentologen
op De Richet onder Vlieland

un

voortbordurend op het thena
kustopbouw was dit iaar gekozen
voor een studie van hel €iland
"De Richel" onder vlieland.
Het doel van de studie was om
de verti.ale sedimentair€
structuur van 0e Richelvast te
stellen en te relateren aan d€
verplaatsinssdynamiek,

dlnamiek

zandeiland De R;chet

nal " *

welke

door middelvan kaart r€con'
st.uctjes is vastgesteld.

;
Enhe, SrLNd |n.f 7.u ccn t.o(! nreer.nren $xrrnrre ccn rrrr1]!

{atr \in {.r

nnnsl:.s ;.to nlrto gLn.nNr ki!) $or
J$. H.li.s \r' (lc b,rr'. \rnN) m.r
Lsrh.f. in r.n llle hliifcr \rckcn. G.lL'kkig

\rreD.r \.1. strdlr (r' rl,llel\ nrecq.!.
srcltn llcl \'.u Nr! r,,clt. $cli.\ lNf
n$clic. r)rNfrirL louJ N!
Itotil..n e.' n,LrjLlitt \xn i(icli 1n Zee
zrdn l1.f$ \1r r)nrf,[ hrriD lND \']1.
ldrl olr n I. schcl,u)
Le

ern l-.eelje

ll.i oDd.rne\ {e rl-{!\|,'ren nrcr..n
no,rcl.n.\.h.ric n) Z€(/iehr. \'e$an
sen. \cni b.t l.kuticl rlD cle h.\cD
heeqer\u \'li(l.nd !c'ch(!,kcn nrer Jc
\nlge,,Je
e!n hltllroli.ldic.lc .r
Lrou\ \rn 'cltsr:
hrr ",l,og..l.cl ibof.n de
+.ring h.n$rrerLi))), $D ,1. l{ich.ll.rr
zicr1. Dcr..n l esLhnr\inS \xn hn pr.i.l
Vc\1c,c rc$rll.tlar !!n l).1 ,!rJcrTocl,

a

.@

l
I

:

. De Ri.bcl hcctl

ri.h de lnrLrrc ltrinrig
!r ru(lcLijltc ri!hong rcrfl!!Lrr

l..t:.,

i.D1ce Lie!LrlLrn n1.r0rr f0r jr.fl
'a!f

Graven

Iltr !,c\rcnrnring rrn hrt \lnii\reic \!n
L.rJhour cn VFsc,il b!If.rdrn \ii Je
zrndtl.it. J(\,r 1.le z!(hL! .n grd.ge
!1.s.!. H.t b1r'1rtr1. grr( gtu.tr1\' :Ll.
b,\.D h.t hn.C\t( 't,n"grir .n h.r h!ogn
g:'.cl.n. br{r).N.1!uri. l.Ls L,f + l;{r
.m \.\i' I)r hnfs\r !c\t)!llcn vln.JlljD
rocr $irr ligt op + Itr \.\lJ ilge/rr ,'t
zuidh:l1enJ. nrrsr'ch!t..r.h.igdlrri.l

t'

. D. rcrfli!tnng is forrrirnr.liik r.foLrr
zrokr do.r !.11i\ed\irg rijneD\ sroun
. Srm.nsfclr0D !.iL

du trnir!

LclcrI

i.f h(gn,.in,g

"Leden van de KNGMG die graag op
d€ hoogte gehouden willen worden
van recente ontwikkalingen in d€
sedimentologie kunnen hun email
adre5 doorsturen naar onderge-

en

((n.rlrlrri.nlijk

bird.rge in rrrJ\.lL)n1!.

Ur:-:!. r: S:o'tr-rN-or.r s. : <{r\c

irn,

\an (.bch.g,un ,

\x'h,\'.r . Dr.
fnrlrlL\tlunr. ir(r \ !ALr!l.D z{(i.'r
r!!,icD \ jjr.tu! jr) (c! \ctrr.rl. J!of

r Pr!-;.,r v.oFr

r

tekende"
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lf af ri.rsie a'L.ri. rj !erteLd. f" .e Ear
ovrr trel begin vnn d. tocht van dr Polar
slerr vanai l(aapslnl ri.hllng Anlrr{lica,
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lI
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ltj l;etrfiir,

11i?t

rits.:lli2t€:l!;;1t Ii'

s('lren dc licrkbcl lriilan rorF en F.o
r\cllcrs tc houdcn. hcnnualbolen n een
snnlkabclgcknrpr en he' ner beschadigd,
nrrrf binncn is hinnen. \\t gaan nari

$c$ \un'clen eD Perer (lroot kijgt
nlr ('t' r'jd de toAedo

i!

Dog

h

de ij^rDrclingcD. DaarDa mag nicmlnd
nrccr ot) hct \rcrkdck drt g.reg.ld ondcr
{it.Jr konrr. Onr res uur drrair Pola6lern

t.n Dic!$c lorr roor d. rgzag
krricring. Ner rls $e d$ars li-sg.n koni o
..n hoge goll nret kr.cht o| d.k cn slaai
esrcL in de air.ondirioDing inl.aMn onre
Dmf

cl.r

conr:rnx'f. P!rficl< binncn zit nreens
rondcr lichl cn nct ccn \10edg,nlre.s!
tcr orlr dc llLrcf. Nu niels tueer lan re
docn, g0Lr{ nNnr hnnren in heL leilige
s.hif. DiL nr.hL zeL de $lnd door ioi 9
10 lleu!li)rL nreL ults.hlei.rs in I t. lt,lar
rlerD duikr.f .D ondcr, op hci scrLdck
JLdLlr \ar.r rfcD tuc r\rcc mcrer hoos.
l-cl) gLorc bfckcr slc.r dc NIOZ lier 1os,
dcz. \rofdr opgclild cn \chuift d\lrs oler
dcl o$ $ct c$ h!.dc klat Legd hei gro
rc hb t,)t srihlrnd lt loner. ]n donkcr cD
gt'llcn bn er l,ootsDan cD natrozcn de

licr \cer ro socd nioe.lrik r{st. D. fc:r
rrn dc nicbt krmkr Ln Ficrr hcr oredl. je

licl tc kooint|rr lhFcn lukr nitr ..ht.
\lt't'n(hs!chrend efrn \!r mindei {ind
H.r {.rkdck \olrnen;en. Kla.s
.n
cn ^r.
Prrri.k iunneD aue nalr. tro.p uil dc
cl.rn e(trturer. d. m..rt. .lckrronica
liikr gesflxrd. {.1

..n zjclig druipcDd
t,rcrscnbo dit acn zijr Jr!ldr n!,r
b.n.dcn bLrngch. cn (n levoten r,o$er
ruFpLt llrrlrl \foclt her roetsenbord uir

niet 7L\$ \!rrdcn legL hrr re drog.D op
ziji) urserdrn $.mre ilo\r clIonct.r. ln
,10 sch(ne l.\\€€kcoDiilr.r op hci rcillgc
h.Lid.ck is h.I ook ut gcgacD Ec. lar

lucr dcrlig litcf zccqrtcf is geullen, se

br(n(cn, cn hct,ccslrcr heeft.t eetr.f
rrr,lLif lnrtrior j(rtsLL,iling gen!akr. Lrls

r!i

jnt.nse bfundlu.hL

un g.!Doh.n ol

vc n['d l)hslic.l2o. D! r'..lzockcn
blirl(r een \.leD.id reilc con4.1ccIlcr
bfrnd re rrtn. \'.Fanginrr is 1io r.NLrlenr'
n)..r de sLrok maakt scrkcr onmogclijk

Dc clricfcngtrrccf is Drer ldlb!rde. en
nrokcdrxnrcr bczig dc \c,bogen (nde.de
icD r n (1. lier \eer in liin Le krijgen. Hcr
trliikr (hr .nk.le dekb('uten !.n 1.1 nilli

n1!'Lr Sc((\rt riji geknatl. $a.na dc licr
kon Ixrr' \rndele.. D. g.hcl. scba

!r)

litlkr\r \rur fol $alcr.n \!tdt Joof
\lxrrin de.l.krronicu; rot h.t kl.instc

,tr .d..1 ujt .lkrir echaald -seJr{is,l en
(c.r c.nNncc . 'fcnslottr {orJ' de l,er
n!

op zijn oude Fl!rr\ n,ndom \a!tgehs!
rxn hcr (1.k. Nri ('f rijd $rnr rond r1.f
lur st..ltt dc \i11d $e$ of loor.cD n\cc

de {ormi},rch!. Dc trcid0 clcan conraincrs
zijr n! socd atgcsk'tcn. nret luikrn \oor
rllc sarcD cn ranreD. AII( reselr.h li$ stil:
allccn dc SFo rnrlisr<n draaien door I.r
\ijl Pohrsrern blijlr rigrrggen. Rond clf
uur in dc ar,)nd zi.n $c (cinig Sl.6 mccr
in heL sarer. Zoudcr) $c dc pnrch k\riir
zijn gdrakl zodn! rllc $ ork loof niks i\
g.\Lccsr? LcD gu'r lsp.rimenr in Norem
b$ in d. Souibcm Occxn. drr is de gode.

Griize boLleties
De hveede siolnmnchr js e.lukkig cen
sn,k rusdgcfj marf dins(ir'g 1.1 nolember
sraii.f lv.lcc! grute deinins fter go1{:
iloosics r.n zcvcn Dercr. i\{iir ofdeer
stiltc nN dc srin en Lreel langz!Rm lvo.di
L1c zcc kdlmef. Ond.r)ks hct $':rlcrtJallcr

giierer in hur contain!Flnborxtudum
hrbben Pclcr C!(\\t 0lr L'rrd!lt Laln 1r!h
kars gczi.n d! ijz0r0,n1cu1trurjes \!n .fge
lopcn zordrer. nr.ien. Dcze ziin ll1nk
lag.r gc$o .n cn ecr r\eede
nrr.c
'izer
ric is nodis. Fr ir I s.{chNnitosr.af
lGcr Jie c,!r!nru dc S1:0 tmccr Dlccr in
her $llef. drt \ii ccr) rourp rijdeDs her
fxren \ofttr arDeclelcRl. o| (lc conrfule.
n c.n z..kra.i nrer e,rn k(rrinS \rn gnize.

en etrm ljzer n rodig. \l!'r icecnziD cnjec
z$are jongens uir bcd Acbcl.l .n sxmcn
sn.l c.n li.rdc ra* bcrcid. dxn \'.er rc
kooi. Etact nrnfierDacht \!s hcr middeD
lan de laartochr- mlrr beL Lradnionelc
Bergfcsr ral plr zrerdag gefierd \fordcn.
\\i,cnsdrg li nofembfu G prachig
zodal de als.n l.kk$ kuDDcD
^nnig
groeien. l-.chnnch \rc$ hcct d.r, eD
i.d.r..n hccft Nclccn alibi oDr tlrr of her
Llck rond re lummelcn en (n)l dc \liegsho\rs ran de !lbllrc\\.n te be$urdcrtn.

ln l9r)9 puNic.cid..cn tsrars Z\!irs!r\Rushch icam dc Ctl, gch.h.s ir1 ..n
gtDo en
drjc kilotncicr dicDc

'iskcnr
ADtrrc!ic!. (\'cf
middcn op hcr conrnrenr
.r20.000 j!a. rijn e. vier \rljrvel gclijkc

.!.li

\an !Leeds 100,000 iaaf \y0rrlrij r!lkens zeer hge CO. schaircs tijdcns dr
ijsrliden. \11!dcr CO, bcrckcnr inirnler
bro.lksgas, d!s koudcr. Dic \icr nintu.

.e.lc..stucnc. Lrhu\'( en n,de bolletjes
roor ilr.n.nrcDJc SF6 geh!ltes. ljlk..lri.
nrinurcn l.mr er ceD b(nl.rjc lrij. Dr.ar lrct
rici cr nic' h(sr uir. \'c.lqri)2. bollctics.n
de.hr\ rl e!\ nrc ccn klcurr,c. kcnn.lijt
Tijr \!r.i d. r\rt! stonncn du mci SF6 en
i,z.r !.rdjk!c Fltch k$iirgcrxdkrj r)fir
hcl hcl. ding in l1rtrl.n ge\'.rid. l_och

$!rlt

zo

gii.,l .n ls!lrd rls h.r k.n h.t

\cmroc(lclijLte r)id!l.Il vrn dc'prrch .!Igc\crer. Vetr(ilgcns dc dfili-boci opgchul.l !lie n;r,rf 7ijlr i.rfd cigcnzinnig c.gcrs
lnders hccn Nrs g0gnLrn Lloci rvccr aan
d.L, schrd! l]l'n L)n(j.tri!ien (lie \cirngen

nonlctr. c! in dc rvl!'d g.rr hij !r her
ccnn!m ,\'. nual. HeL schir b.Eini

[rr c.r sfimr] dic u1
r{ilul l5 uufrdldufcn. Dc lv.rn gr.t
,,rre,i !o.r uirtonri,clr rnn hcr ijzcr. irr tc
$eer nrer hel fdrcr

Lrll drie Llnks. \\'0 hrlddcn

trl!Isr!r!.

O1lr

t\!!!

0l \cc

nl$

uLrr's nrchrs is de

r.rsr. r.nk1..s. li.n !!hl,,cg \erkr or)
dczc \!ccf klxrr rc Nrken
ll zakkcn
'ner erbij. Om
iizc4lrcdcr cn i(r lir!f 2rurruur
dric uur Dur he.l. ()nr ficr uur oF.ectrcld.
mcn siln,'g eeD c\rrr mnk. \ot.Drusc.1dc rrurFen il u:rilr hcr 5l:o lab. De bollL
('t de co'trt,utcr lorlncn !!n pcrtrcr.
'jr!
krtring o)cr |d in hlr mi(l,lcn $ nrcds

ll.hr.(

h.bbtn
cn dNNr

klcur

nu Lr!'t.n \\i)nder\el

$c,l!\ (lc f.rch e\.cr Le t.kk.o.
g.rr nu kcutrS:\rnnr.ftsch ook

hct ij1.r ur.

D. r!rch hlijkr cchrcf gfoicr

trlijken e.hrer.ok lrirmr I. hclrbon !lr
ll,eisrol. ong.lccr t5 ni..1 D1c$ ijz.r J0r
1n d. iuscrljgecndc w.flIc tcrni(l!s. 1n
dciail blijki hci ijzcr sreeds iers eerder 1oe
rc ncDen dln de lfndde ldr (l(), cn

rcnperutuu.: ij^r k$rt \o.rof. (jO, crl
ijslijd \dger. Orzr h\'|.rh.sc is drt !0r)0f
soesrijner ln Zuilt An$ikr. Aiiiku (n
.\usLnlla r\ra 1tz.r in dc 2.. 0rdLtrn
-\rtarctica is s.si. , drr dc gn'ci lin

alg.!.n da.rD..

hcr rastlcggcn

\xr (lO,

slimulccrt. Ook or ki'ncrc rcr ij!r slcclr
iizu ccD .ol De dfo.gres in her Srhcl
gcbi.ii lrn Afrikl in de itael.p.n l(l-10
jafen br,.h'en eDorn. sorir.lkcD oreL dc
cenrale .\rlarac. H.r {oid.r ltrrruir nr
ree \iel h.eli

r.no.dcliik

ook (1. Sruci

lan alg.n.D orrraDrc !.D CO, bc!,nierd.
ln 1991 \ra! dc uirb!^ring \!n dc l)ir tubo \xlrran Dei een i!d.ldDg gr)rc rr\n-

$dkcn boen Je Ztrni Pi.iUc. 1!r
datrelfde j!ar srdrt d. oonnrl. !!ijgnrg
\dn CO.ln de rnnoni'.f.loor ios1i.l.
brlndnoften .!.! nil. kc'rncItlt iN(itrl

tt:', at\ a:j,: i: tj::j..

'Yltti:ll7,l'irl:Wlts

nieuwsbricf iafuari I 2oor
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1,..a {

u

rt} rp 1',ti tt + {itl
r:

a !.n dc algcD stij$ na!r
ls'ccmrll, dricm.rl de achle.g.on ils d!.
des buiren de prL.h D.r)rhee Brkker rier

chlorophr'll
hcr e\rr! ijr\rof in de Z!nl Plcific
zo.gde roo. r.leel elrn llgergr.el en
(lO, opname dar e!ir! ibsil li,el CO,
F.rd lesig.lcg.l. Ons expcrim.nt i;
onrlro|pc! on dczc koppclingcn iLrsscn

ijzcr-.1gcn-CO1Llini!.t m ons allcf
bir\fccr bctcr lc bcg.ijrc!. Zckcr ij dar
hel ijle. nler ee.lljk rerdeell ls t6sen llnd

.p land hebbrn
gemlddeld ongeleer !iei pnrceni 1,zer, .n
dli 1"c rn..r dan g.nocg loor gro.i ran all.
en zee. De b.dems

planicn cn dicrcn ID zcc\rarcr v.n dc occ.ncn is echt,^f slcchis onsc!'ccr 5 x 10 L0
rrNccnr iire,j ofs.cl l0 niljlrJ ndrl nin
der drn ot her lhd. Dus hebber de algen

hrr

)eilljlt, behlhe \'!nreer er \ar iirer
nik si.flan h.i land ln zee naair. olzoals
nu door ons cxrra wo.di locscrocgd.
Dc fcsi !.n dc \rccL< is lici hcclrustig
$eer en sc doen lte!rig elLe dlg een
\r!Li,D cxd.r nidden n1 de iizer'trr.h er

!fen toe o.k eerLje erbuiten !h.ontrole.
TergeDd largzlam, !re!r zeker. 2ior $e
d. r.Fchlllcn groi* nordcn. H.i gF.n.

(lO.ln

Ueine linames in

ruier

copcDodcD

hei otpeNlakte

CO.. Dii is od< crici hci spicgclbccld !.n
dc tucnNmcs dic ikzclfrc r'!n
(Ot Dc kld!sielte tut(,s!nrhese^lrstof
\'!d.Lrij
CO. \o.dr rr!rgelegd en znnrsL.l rrij
Itont. To.h s.hlei het Dlei e.ht hailt ot,
.n dc schuld daenoor Li$ bij dc emz.rs.
Ircic. \;crii! lrn Skidawal Insiituic
(USAI zicr hccl lccl Llcnic gr.zcrs dic

''!i';,::,.t:t,:'*i. ;/t i'rt:irt,::l

1.,:

d.

ook

kill

tlt ,tt .t.'.)r;it,t:'t

buitor

l|lt

ls heL grore Berglin daL onr 2rs
uur beglnt mei drie here blrbecnes ot her

zccijc. pfachug blauwc hcncl cn ccD
zon$ndc.g.ng on crcn bii stil re suan,
en ddn Rcc. nur binn.n (nn dh rlfel je
bordje leeg re eLei. De L.ks hebbe. e.hr
llles uit de ka{ ger.kken en het ( heer

li'k. Dlerna leesi lrei di;.{r. cn dfankj.s
koDn socd un l'!nr hcr is ioc!,llig ooL
nijn !erj,!rdds. Dc nereodogen hcbben
echter een rrvd.e st,rn
\au de
'.o.!teld
!.lgende !andxg id!t!g.
De condnu
(;(l r rr Sfi meilngen mer l<leurlg€
bollcrr.s o| d. b..ldhris hc.ti lrccf da!
clldrgc! conihu g.dr.iid.licp a1 cDhclc

cn

ti.,:r

cD

BergJe5t

ofordi.p, cn rncr

!.chi

in

Zlreidlg

ricbt lc bhJrcn rdn \i!\en en logels. Etcn
of gegrLen Norder. dur drlait her ro.r
hur om. Itet e.ho$unders knmen Fiire

n

t(l.as t nnDlcr

lrn

gr.zcrs iD zijn flcsscn !.ns'czig zijn.

/cc. acdefher doorors gedin!lee c
.hlon)Fh!ll \.eer.peten. Elke n!.hL
komen vanoir de diepre! \'!n )00 meLers
ook de grotere krlll en cofetoden naar hei
o!pcntk !oor ccn n!chiciljk uaedcsrltrl.
O!c.dig rcNiopDcn zij zicli Fccf u hct
dicDc donltcfe w.tcr on 10 zclfuil hct

n.ricn halc! irc

hcr rr.tcr.

de trL.h in gr.le flessen ge\t(iFt en
deze onder otrimlal ll.hr groeien. Darnl
zlcD wc zcu rccl algcn iD h.r irre.riike

leis dlefer, nmd 20 50 !rcic6, zlci
Yann Bozcc wai groiuc alnancs lan hci

echrer zlen zliren, di€p

ui

nrrns bccii 00L rec{!te.

i:,i:,:::'!,:

tttrr..:l:

te.ir t.ir

de aD R0M GeaLos€

l'tlfr:r"7-*T-t*'t?jWft,$.1
Aardwetenschappen
(niet) in het ondeNiis
llaar [ont de geoLogls.he kefi

dez-F Leranr gegeven
5

!an.laan vai de nuilenten.le Geo

oge en Fvsis.he 6eogratie gaan

irtiie

dw.r.ns.hal
p€f, orz.nr0aar maar !an Levers
belans vo.r de samenLevins
n het

De aa

((NGt1G, ALW

i

euvrsbr

el

Nan

iolember 2ooor aordt aangege
ven, dat de aard eteis.happen
.ci b nd. !L.k voor ne mc.st.
Nederarde6

zir

r d t artile

rror0r r3€3aar op 0e asrpaK
wim de Gans

aLe

van

Les.oer en aLt se

drelei se.Lo!s, d e de ba5 5s.ho.L
lngaat. E.hter n.rdt in dit aftikeL
voofbijgegaan aan nog e.hiere Les
boereri net nanc.lc Leraren n rr.t
n ddelbaar er hose ondeNijs, die

aardrlk!kunde sev€n. Be ansrjk n
feze s iet aLleen de aardrijc(ui
rleLeriar,

rle !oor de

(La5

stait,

ma.r o0( het programma nat doof

l0.rd

0p rle n.ldeLbare s.hooL s

traa in

ii

.rderwrs sek!ppe d iorden).
n .ie Tree|e iase FAloll,flo

.

.le

ja,ei van .e !o, s€ eeus .:e
bas s!ormlng lnge!oerd !oor de
(asscr 1t]m I m.t aL5 gLnbaL.
90 er

.

llalo er

moet

ret

iordt .le Lijn vnn !aard gfeid5
ei toepass ngsgcr.ht ondcr$:ls
! t d.

BAVO

i- r.i

de orderbouvr

ondcu is u i
v.or rz tot ra, rnr

fe ran! r l rs

bid!

beLe

riigsriereLn !an de LeerLigei
(d e nog geen vreet hebben lan

aarcserens.nappei en er.an

ook e..n rc.t lan k ijEenl en
viardiereids en t.€pnss nesge

ri.ht orderilrs Er

5

eer.ni!,

.u 5 laar voor raneiiaigeife
pr.gGnrna'! ii ile orofe eo en

n€er zeLtuefaitqoode jr hren
van.lc Lceniig.n rr6 tot r9 raarl.
Dit s lret nle!tre e er voo de

ilrs€r lr le bolenbour !al
|AVO/V!!o. 0at hier i! aan !an
lee

(

(eLdg gaan.e van meer iiaaL

,erIoidetul]15 \'oor LeerLngei ei
lnlegral e van !a<len.

'B inei

het Vt4B0 is

c.n

ltat
ril

s.mia(i ncr 0e nloejng

n eu4 za|gstrurtuur. Hlt VD1B0
streeft nel het beroepsondeilr l5
iaar !0orgaanoe Leellegen.
lVtul30 is een nieu{e opleid ng

Ne,ler

n Natlra s te Le.lei
Aardriic(nde is aLLeen oDgeio
:nei ii protieL3 E.oioml..n
mrats.happ l, !rarbil d. A.tl.!.
iarde a Le€f b j lrer VWo aar b.d
k.ni n de lAVll en lret Vlllo

,orden er in ret profeLEcon!rile

Birr€n d€ bas 5v.rnirg gaal lrer
onr

vin

anl

met het !eroLg.ndetur j5.
boveibor ziln vier prolle!.n
ii h.t nu.li.huis oDgcronr.n nr.t
nane:1. Tearr ek er ra'!ur 2.

ed nraacdrappil e.hter mlider
Les5en gegevei nan !roeger

in het hoser .nderwijs
Naalt de eeoL.s- e opLe d ngrn aan
er ook a;rd
rjkik!nle geilo.eerd aan de Lerare

fe !iiversiteltei rorilt
nopLeid ngen

vai

ne Foges.ho

ei

rn de

n N.d.rland lan Zu d niir No. d:
5ittard, Tlbu e, N meger. R.fier
drm. Lltr€.rt, Anrilerdam, Zrio e en

nle en niaatsrhappll. Li 4. Naluur
ei ger!idlreiil. Pi Beukei(amp

*o;di voor 2/l

grt hietuan een o!erzl.ht tijdens de
presentatle op 2r, no!.rnber jL. !an

kngmg lahlnieuwsbrief januari 2oo1

rt

5o.iaLe geogrrtie

gedo.eer.. .larrnaan no.eet 0en
isi!.h geostral orscooos d.
nat!!r(!ndiE. iarC ik5l!nde.

'1t., ?ii.ir):: ault ir).i:1,.. !*.1..)
t,.ar.1t) tjt.)j.t1t:.. a ti .inria
/),,lJt t.i.

''

!.nlralkcrcn Om uif uu l<an n.g nel
mer.rocilc hli l..tsrc naiion worder
se.tur, dlNrn. zijn wtr1d cn eolr.! re
h.og Ii !lLe llbs /ijn lpplrarcD cn Ucss.n
geslon$at en qe!i,)rd. Alle lliken cn
dcuren lar PolarsLern rilr le.n gcsloicn.
cD .ls cctr !aiis€rtenk !a.en $e de nrchr
nr. Dic tr.chi krcg.n we Beauibfl ell en
golfh.ogtes ldD t 1 rot 15
u,L!.h,elc. rln It Drclcrs, .ldus dc kapi
tenr a.hrerall L\f.!!porre!f ligi in zijn
bcdje hei redere gereld rfre rrchrcD. cn
dai kornt wanneer i\!ee die grtre rnlcrs

rllc nc!bilan do.n rond!,liegen. Dnecr
d!droF rcdcf.cn op gaigen er trlpter .m
,jn llbs rc chcckcn. Ni.irccl aen de
hand ddrr. ni!d. i. de ncs roons is z.er
leel sen'les ni sLuklter Kon durn. ccn
erorc dmkte blj de !firl..nLrire$ oF ccn

Y-. &-t
dagen

krerfeln!..

ncicrs di.p)

heeft nu her loodjc

l0 \rlLions uir

orn zo eer

I

D

dndcfc

dlr

pa5le d I tde.p een t.h.o. rld€rs

.

gaa.loepas
5en .p de v. s.hi .nde s.hoLen

er ook een v€rardering op n de
opzet
.le LeGrenopLe d rsen
riaarr j men u rgaat !ai vrrbrrd ns
,ran n€ opLe ding De opLe diig
\rordt m..r co npetenr eger.lrt,

ALs

Iaarb I !ar dc nudeiten

f,o(lei. naar ooI

!ri

(ordt

!e(.{.ht

dat ze Ie]nir, viardlgh..l.n
er allltudE g€rnteg e€rd nzett.n n
die ilerNe beroeptpraIi ]k, Naarbil

5aneigefrer{ !1.rdr ner

rerar€n

van mi.ld.Lbare 5.ho ei. De !o
send. s iuat e ,Du zi.h (unnei

v0or0.en:
nr

Ain..n

groc! e.ono

e, aardri[5[!]rl., ge5.h.d.n

trordl.le !osendr stuar

!ct tcai !an
.es.ten

om

e

s

!..rg€

juLLle 5.hooL heeii

arsira{ei te na(en

over Ce rllze ,iirop vako!erstij
sende vaard sheden n d. vetrchi
eide vatken rorden aanse eerd
rloe rourlei juLLie dat d!er en h.€

rusiend.,r s.cl nrcrcn. tr,la.ndeemjd

deze aanpa(

dan zie k de aardui.t.nsdrappen,
die var ev€nsb€ane ziln voor..
samenLevins n et ai€en oi, .lxbiar

nraats.happ I RaJt (Lage. over het
r re-u !ar dc L.rir.n. Er !rofden
f,eL Leraren .pse eid. maar vc.L
teinit hebben ze n et. Du deLirI
ilien le lrler eei veGchi te miter
tus5en Leraren, il e op eirlen vo.r
n. Vi 30 nroom en voor ae

sei in de rreerlte dai n de I epte,
uaarbij toespit5 ng .plreedl li rle

r.lrt

ne !an !aardighe.ien, mede
om srudenlef .r.d.r op .1. s.rro

te tunnen inzetten

| !.nrard

nret het Lerarentetort dai we

oo(

n deeitjd esses€,rer lvaarbij

ng iirerondlrrrs
..n !rkgeblen feaeLil(ei"rr5

men met eruaf

oi

n

ln.r..i

bi.ren 2
be!oegdheld
aardr i15tunde Ian hal.n voor het

!p dt

Eer and€r probc.m dat !pioemt,
de v€rsrirzirg.p oe Foecs.hol.n
oo( oider de fv!lsrr seografen el
geoLogen. 0p het n.nenr dat zil
reggaai, zaLer dan een n eure
l'!ls.h geograai ot geoLoog be
B€

angr n s het

.l!t !p d t

moment

een sameNe k ng drenl op lc 0.
rlei tussen g!aLogen,l.t3ir.i eeo
graten ei so. aaL se!sGfen am aan

front te !ornen naar de poLilet ei
r.r vik voor d. samenLe!iig te

b€lr.ud.n. !!iar! j m.n dleit te

Fo. zaLe.hler de !oLltie( reagerei

.?s l.l\1

tl^RELiKoorLi,

FYs

r.f

it

eRenr€n, dat e€f eezancnLij(.

o!.r. aii

0p de H!see.h.oL R.fi€rdan vr'ordt

sereeLve dvr]

0p de Hoges.hoLen zijn rle aar'|e
larer de L.stijd.n voor oe !a(ii
r.uderlk€ .u s!s5en stci( ,rernr n
ferd, tetuv!rL€r meer u er sekom.n
rri v.or vakdida.t€1, staee er on
der j5(undlge va[k!n Meer e!

Len
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dag rord drie uur lo.rr de menigrc olr
zrrn irdil<bran$en. LeBijl de {ind glar

lluie

het knd.r !af dc !eran.lefngen
r net midaeLbaar ord.Nij5 0.cdt

ratr dc la.gsie dekl<er, \'!.r Lrtr,a
Gold$n hct gcdrag ran ons noere s.hip
exacr srDrctr!.i: (hcn nrc moles. she

SF6, dus dc

gchclc

rc rocrcD in dcfiis uur
(10 x 12 mijlx 250

r

un

piich .lnn.de zolee1 nrogeliik
ncrDg.n Olr fivallf uuf z..d!g
bclrnt dll f.ograDr. clk u

.sclced \:e kunnen dtr! llleen n.g mNar
dc i\rcc gc(one (i(l's gebruiken .d dt
'plrch rc LrLrrcD lnc.rc!. DaI alles doer
belluircn lot ccn gfool ncrircrk len 5 ! {'

=

re kdigen

aarpaI ooI een vetr iI rs b.l€

ons Teggen, 5 larr aLs de

kDgmg I alw L nieuwsbrief

jafuari ,oo1
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varing heelt hij door schdde en
s.hande opgedaan- lmme6, hij was
het die in de zestiger jaren menig
geoLoog 0P rret velkeerde bcen
zettc mei ziin destiids aanda.ht
tekkende opvattint dat veel rot
dan loe als lossielc lillielen opge.
vatte arzettingen eer n et glaciale

herkofist liadden. I4aar, zoaC
sedimentan seoloog lohn Crowell
hect een beLangijk de.l van zijn
wetenschappeLijkc oopbaan sewijd
aan de sLud€ !an oude sLa.lale
aizettinSen. Aan deze passie ondc.
wierp hii gesteenten van aLle continenlen. Zijn srondiBe kennis cn eF

h

j

zelfin dil boek aangeefi, voordat
dat de.cnnium voorbij was had hij
zi.h bekeerd tot het inzi.ht dat in
Paleozoi3che tllden nderdaad
enorme gLetsjers Gondwrna nink

afse5lepen moeten hebben.
De 3o dichrbedrukre bladzijd€n

tekst en de bijna lo nog di.hler
bedrukle literatuuryeNijzinsen
seven een goed overzicht van wat
geoLogen irm dde s re w€ten, jr
gekomcn ov€r dez€ koldste tijden
op adrde, die zi.h meermalen in
drie miljard jaar aardtcschiedenis
hebben voorsedaaf Tllden waar
van hel sedimentreg ster naar reLa.
tiel weinig tastbare bewijzen hecfr
Het meest in her oog springende
decLvar hel boe< is dc omslag
toto. Uel Loont eetr ondeu o€ker
die uilkiikt over cen infrense an.
tatlische ijsvlakte, foe vaak en

waa, cn waarom zijn e, scenes
zodls deze op aarde aanwezig geweest Sedufende dc laatste d.ie
m Ljard

har v,arsl crowelLzich a?

De foto doet sterk denken aan hct

pra.htite romanrische schildeij
van de Duitse schilder Caspar
F.ie!r ch. dat een wandeLaar tooit
die vanaf een bergtop d€ witle
!rolkenzee onder hem beschouwt.
Dil boek heeft c.hler absoluul
geen r0mantis.lre toonretting. ln
soberc naar duideLjke bewootd n.
gen en met de nodige foto s
schetsl Crowell het hlidige inzicht
in onlstaan €n venoop van de di

DIVER5EN

Cornelis Klein president
MineraloAic:rl Society of

coLleSae. frcdewerkeB en pro

nov€ndiovcr de studie en de toc.

!an flulile insl!it5€ls iir
mrnchlen en sesteenten. Een en
inder is in te zien op dc webpa.
sina w,rw ece!l€r.n /lrGie/L trros.
N€t eersie erempLaaf !an dit vo.
lume is feestelijk overhandigd nan
Jacques Touret door Vu/Aardwcten.
s.happcn a umnus Fflso Veenrtra,
thans urgever mlnera ogie bii ELsevjer liidens een borcl op vriidag r9
pnssing

De uit rlaadem aRomsiige Cornelis
Klein (Kees, in UsA '(ase) it dit

laar presid€nt van de M ieGLoglcaL
5oc,oty of Ameri.d. llii ls hoogLe.
raar dan Univetsily of New Mcxico
in AlbDquerque, ei voo6l bekend

vrn

8ur but & KLein', thans 'Klein
& HurLbut, van het boek &lanuaL
ot iilineral0gy, rv.d.mee sludenten
van over de hclc wereld hun basis

nineoloSlc geleerd hebben.

LI_[HOS uitgave ter ere
Yan afscheid Jacques
T€r geLegenheid vdn het afs.hel(

(orfcleeL per 1 reb,uari 2oo! !an
lacqu€s Touret aLs hoogle€ar Pc
trologi€ aan de Vriie Universitcil
van Amsrerdam, hebben.lrie redac.

teur.n (Ton AideGen uit

0sLo,

Maria Luce Frezzotti u( Siena. Ensr
Burke van de VUI rc zijner ere een
spe.iale uitgave 5amengesleld van

het toonaaise!ende tlid<hrift
LlTl05. Jncqu€s Touret heeft il
197r in dh riids.hrilt twee artik€Len
gepubliceerd over de aanwezisheid
van C02 n SranuLieictr, die €en
morurnenoLe lnvloed gehad heb.
ben op de metdmode petrologie.
Ja.ques Tourcl is zeltjarenlans
redacteur gev/eesl van L]THo5. De
sp€. a c uitsave (121 Dagina's)
bevat veertiei review pape6 van
Touret zelfen een.anial van zijn

Veldere inform{ti€ over
dc cxcursie naar Cantabri6 voor LGV cn PGK
Na annkondising van plnnnen voor
cen excu6 e van ('uirn) een week
n.ar her cantabrisch 6eb€rste n
Noordwest spanic, een van de
klassieke kaneringsgebieden van
de Leldsc S.hoolvan Geologi. in
de zestigerr.t ta(htiger iaren van
dc vorige eeuw, is er vceL gebe!.d,
Er kwam een hanvctuarmende
reeks positieve rcactles, ook uil
Spanie. 0p een cnqueiefomuLier
hebben eon viiftienralLGV ers zich
onmiddcllijk opseg€ven. Daarnan
2ijn lalcr nos ruin twintig bclang.
neLlcnden loege!0egd, sommigen
!an verafgelegen pLaatsen zoals
canada, zodal de Liist voor de LGV

sreld aan d€ hand van aanbetalin.
sen AanneLdine voo. en inlormatie
over dc LCV €x.!rsie vla het LGV
ab actidat; Urrechtse Jaagpad 1oZ,
2lr4 AT Leiden, Gi'o t4924: ABN
AanmeLd ng €n

iniornatie over de

PGK excursie nadr her CanLabrisch

vdf zondag 2:l tot zondng
s€ptcmb€.2oo1L00pt via seffe.
tarls PGK, teL. o7l3o19lo7. er v a
dc nieuwe PG( websitc Het reke.
nins nummervan dc PGK is VSB
sebergle

lo

bank faarL€m 8865827rr. Op de
PG( website vrordt ook een <orto
,lag-voordas be(hrjv ng !an dc
excurerc opsenomen die iedcre
geintcresseerde deelnemcr kan
Be de excu15es kostcn FL.2ooo,.

per pe.soon. Menrcn die op eiSen
gelegenheid naar Le6n r-oizen, waar
ze z ch
bij de groep voegen cn
gedurendc de eicu15 e d€ grocPs
norcrs en het sroepgtranspon ge.
bruike., kunnen de kost€n van het

dii

vli€glkkel,

FL. 7oo,- in konins
brergen onder vcrme dlns van
'eisen ve0oer. MogeLijk wordt dc
eiculgie van de PGK iets goedko.
per omdat hijkoner is (zonder
o!erlgcns nhoudeLii< mlndef te
zijnJ. Dan wordt hel vcrsch lsere.

Leiden, oude felcvante Leidse
GeoLog sche MederleLinsen publ ca

ties opvrrgcr. cortactpersoon hicr
voor is 0r. c winklef, e mail:
vinklc@naiuralis,nnm.nl. Hct ex.
.ursirgeb ed bestlii( d.7one vanat de r v er de Es a tot de rlvier de
Lun. €n streki zich in noordelijke
richling uit tot de waters.hei!ing
met a9tLJrie, maar omvat ook hct
gebied var de Picos de Europd.
Procrschrift€n (iidusier de diilbli
bchoGnde kaartbladen) di€ deze
gebieden bes.hrijvcn kosten
FL.1o,-, Een bundc ng van a Le
kaanbLaden var het c:ntabrlsche
gebergte het een ko e toelichting
door Boschma en Savage kosl
Recenre kaa(bLaden van d€
Geologico de Espana kunn€n ^,iaFa
b€.
5teld worden bij Libreria Paslor,
Pza, de sto. 0omingo, 4 Lean,
Spanie. teLf 98/ 2)1856 / 987
22595o, € mail: tipasto.@Lacaia_rer.
Relevn^re kaarten zijn dic vnn Lot
Bados de Luna (1o2), La Pola de

cordol ho:ll, Boiidr

(1o41, en

Alle deelnemcG kiigen voor de
ex.u6ie €cn ex.u6ieSids van Tom
R€lje6 (Geo rc n ng & Lavel), dle
De <ontolren van wat een memo.a.

er.u6ie in ianuari 2oo1tuim l5
namen Lret zien 0aarmee is de LGV
ex.u6 c van vrjdas l iunitot 7on.

D€elnenets aan beide excuGies
klnnen desscwensl bii de Prot. Dr.
(. lMartin Stichtlng, p/a NaturaLis,

dag ro iuni 2oor vol. In rebruai
lvordt de definirieve lijst vaslge,

Postbus 9f17 2loo RA Leidcn,
postbanknummer 1906737 te

kngog lar*l deulvsbrief

januari | 2oo1 16

bele excu6ie kan worden, begin.
nen zkh al afte rekenen. No5talgie
zaL gecornblnee'd worden n€t
nieuwe inTichten in de vomrng va.
hel geb.rgte. Een unieke kans voor

v.rse P0Leozoische en Pre.ambri
5.he iisriiden, Inzi.ht dat enoe
heeft geleid dat geologen van nu
b6etren d.t glaciaties geen ongebruikeliike gebeunenissen ziin 8e.

fleesl In net aarose sysrecm,
llct boe ( s 08sclr nsedeed.Do
ovePichte iklreid van net nane d€
hoofdsrukindeling had echter berer
gekund. Na ccn inleidend ovedicht
van de onrwikkclingen in hel den.
ken over v.oese,e ijstiidcn volSl
een uitgebrelde be<preking van de
fa.toren en pfocesten die tot ga.iatles en hun bewarng n het 5e.

pre. bcid en vetuiist zoweL naar vroe.
de ge@ al5 de meesl up'lo'dale slu
iongste di€s. oe uitsave is, zii het sober,
oudsre zeer lerorsd en wcL volgens de
aislui
hoge siandaard van de GsA Me
noir, dus gebonder, Fotos en
lende hoofdstuk is gewiid aai de

dan passeren dc vcfschilL€nde
Mesozoische glaciale episoden
rcvue, in volgorde van de
laat Paleozoische naar de
ar.haeischc ijstijden. Hel

oorzaken van kLimaatsschommeLinc4 . dor de corb
ren di€ glaciaiies kunnen veroonaken ("tectonobioSeochemi..l
terpldys"l. Al i5 geen enkele

_d?

in.
fador
op zi.h van doorslaggelend be.
Lans, duid€ ik s weL dat de Eigschikkis var de cotrtirrenlen €,pn
cfuciale roLspeeLt,

uitge.

dim€niregistcr k!nne. leiden. Pas

Het literatuuroveEichl is zecr

oud Leiderilfcr om het geheelte
zlen, ei voor arderen on kennis ie
nemen van een klnssiek, goed be.
srudeerd, en goed ontsLoten se-

zee in dez€ en de vorge N euws
Een gebied van zeven bij zeven ki

lomeler (ca. to kml werd op 3 no.
veriikt met 8oo kilo ijzer
opgelost in ze€watcr. Hi€rdoor
werd het sera te opgcLost ljzer in
vember

Aarde.nu iuternetsite
middelbare scholieren
wt!-nelwerkwerksruk.nl, een inter
netsite waarin lhema s wordcn aan.
gebodef voor profielw€rkstukkcn
voor mlddeLbare schoLeren, maar
ook a s nrTonderLjke s te, za vanar

februari www.aard€.nu'te v nden
zijn. De viit universlteiten met een
aardwetenschappelijke opleiding
TulLen ieder vier rh€ma s aanbie.
den. wraruit schoLieren kunnen
k ez€n. Aarde.nu Levert ide0er,
interessndtc rragen, geeft he €
voLsen pad. wdar intornate te

viiden is en probccn duidelijk te
maken dal de aardwetenschnPPen
voldoende nogeli jkheden bieden
voor ecn intere9sante tludie.

Extra ijzer stimuleert
CO, opname rondom
Een team

van t6 ondc?oeke6 aan

boord van hel onderzo€ksschip
PoLa6tem heeft een sroorschalig
experiment in de Anlarctis.he occ-

vriiwe dfgcfoid. Dit ls in her
kader van ecn Europees project

aan

'carbondioxide !ptak€ 5outh€rn
ocean (CAR!So1. zie zaken Over

Tcewater honderdmaaL rroger dan
n de omringende oceaan. Dairna
werd dric weken lang de opblo€i
van mioo5.opis(h kleine alsen
gevolsd. De2e waren na drie weken
meer dan viermasl loegenonen,
tetullL in het omr ngende water
geen verander lger pLaatsvonden
Er vras een oase n de o.€aan oit.
staan Hcl toegevoegde ijzer wa5
na een week verdwenen ofrdal hel
ooor d€ aLsen !/ns opgenomen,
maar ook omdar door llind en
stfomlngen de origirelc oase veei
groter was geworder, er daarmee
verdund met heL omrinsendE wa.
rer Een deelvan het ijzer is ook a
snel neergeslagcn als heel fijne
oiid€deehjer (rocsl) die uitzakken
naar diepere waterlngcn. Daarom
werd op 16 november cn nogmaals
op 2?r novenber reLkers \!ecr 8oo
klo opgeLoit ijrer uilg€bra.ht 0p
zondng 26 novenberwas de oase
door reselmatige slormen verder

uitsebreid tot 'lo bii l5 km 0ooo
km2l met in hei middcn de klei
nere vreK lan ongeleer 50 (n
waar h€t Laarrt no8 izer was

Ijdens dc drie wekei sroeiden
alle speleE vnn hel planklon e.o.

tekstfiguren

z

in ullSevoefd

o ..se:

De 5

f

tor sch SeoLossche bcLangst€ll ng
die hun kennis over vroetere gla
ciatics willen verdiepen. Als nieuw
slandnardwerk op diL terein hooft
her boek zeker thuis in aardweren
schaFpeLijke bibLiorh€ken. De prijs

n

is nofiiaaLvoor d r soort boeken,

i; "

zihet

aan de hoee kant lndien

heeft €en imnense laak volbra.hl
door zdveel van ziii eiten kennis
en etoarins, samen md de njke en
wiidve.spreide lite.atlu. samen te
valten tot €en breed overz.ht.
Daarree is een standaardwerk ont
naan. dar Tccr is aan te beveL€n
voor aa.dwetens(happe19 mel his

aftem€ten aan het beschciden

systeenr. De grocne a g€n van zeer
kle ne tot grol€rc soo €n toooden
Sez0nde groei en slerkc toenames

ncrtrSen worden nog ge0aan

in aanlal, ook het zodplankton en
dc bacteriEn namen toe in aant.t.
len en activiteit. De Sfoeiende
aLgen nxeerden Srote hoeve€ heden
op8eLon koo dloxd€ (CO:). Een

iuwe berek€n ng gccft een firatie
van In totaal ongeveer 4oo ton
koolsrol d'e van co: is omgczet i.
biomassa. Na afloop van het expe.
.inent Tullen in de konende m.anden de bacteridf e kleiiste
Srazers

[tintir]i dcn, ci aten) her

niereideel van dezc biomassa weer
opelen, en grotendeels weer om
zcricn in CO2. Echler groter
zoiiplnnklon, kriU en roeipool
kreeftics, komt elke nacht van sro
re d ept€ omrroog 0m 00k van d€
riike biomas5a tc oten, en du kt bir
het ee6te zon drt (roid 4 uurl
lveer naar beneden om 70 te ont
snnppen aan Io!6ge'ende alba
fiosscn. Hierdoor expo eren deTc
beesries ook koolstot iaar de di€p
zee, Mel behuLp van echosound€rs
en spe.iaLe rettcn wordt de rol!an
dere verti.aie migfantcn €n hun
expon adiliten vBsrgcst. d. I4€t
ccn geavanceerde rho'ium dcfi.ien
lie tcchniek werd op 19 nov€mber
een duideliik grotere elpo.t s€me
ten dan in de omringende oceaaf.
niaar dit lverd gevoLgd door een
en in.le
?wafe etom (BeaLfo(
volgenae week was de expon leeL
minder duidelijk. VerdeG thorium

r,

knrms I alw I nieuwsblief januari 2oo1 l?

ANNE FORTU!N
VF JT UNJVER9

E

T.

AMSTIRDAM

en

ultgcw€rkt maar de totale erport
2al tenslottc een tactie zijn van de
Senoemde 4oo ton koolsrof die
piman vas sefixccrd. Niettenin zal
deze export in komendc maanden
angzaan worden aargcvuLo ooor
CO, vanuit de Lu.ht, zodat dc iaar
llkse opname van twee miLjard ton
lossiele brandstot COz door de
oceanen m€i enkcle tonnen i5 loe
genon€n. op 29 november is hei
onderzoekssebied v€rlaten om op
Tondag I .lecenber weer n Kaap
stad binnen te varei D nsdago.h
tend 5 dc.ember ariveren de Ne
derlandse dceLnemels weer op

Gcologica Belgica, vol.
213-4 (1999'
ProfessionaL Paper 2ooo/3 N. 292:
Velkenningensboingen in het
Belgische d€elvan de Roerdal

slenk. doorlan vai de.5l!ys. P,ijs:
2ooo BF. Inlormalie is re vcrkriigen
bii de se.reiarls !ai Geo ogi.d
Beleica A.5.8.1.,I. van der S uys,
lenre15tfaat 11, B rooo Brusse.
Belgie, I€: +r2 (o)2.6210408!
e-mail; lan.vandersluys@

:l
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Gcvraagd:

goede Seoloog

hu
Goe
geo
Loog goed (n dit he e stlkje wordt
serkseve6 willen ?e graag
ren. Wii wiLlen het griag 7iin.
de Seologen. Wat 6aakl een
De

met geoLoog

bedoeLd'aardweten

(happer m/v'in de ruinste

en
siel.
huidige

i

(nr/v)

zn

van

hct woord)l En op welke wiic
d.aagt het KNGi G bii arn de onr
wikkeling van goedc geologen?

Kennls
Baslskcnn s is vanzeLfsprekend

een

.erstelereste.Dalbete<ent:c.n

op
or'rhe.art
voldoende
de

goede a:rdweLenschappeLijke
leiding, dus mel slale
kennisaanbod 0n mct
aansLuiting op de eisen die

n.stschapp n het nlgemcen,
werkg€ve.s in het bijzonde..
len. De oveqang van het
Nederlandse stel5el van academische graden naar hel Europa.brcde
ba.hclormast€rs systeem is
goed moment am deze aansLuiting
weer eene Le lo€tsen. fl.t (NGMG
draagt bij aan die toetsing
een discussie te faciliteren
universilciten, hoses.holen en
drijislcvcn. U zult daar laler dil
zeker meer over
Eanmaa kennls ls uiteinde lk
[ennh" mnleE het vak ontw
zl.h zo snel, zeker in de felarie
ande€ discipline5. RegeLmatiS
schol€n in hei eig€n vak is
vootunarde om deskundigh€id

ccn

door
lussen
bejaa.

horen.

geen
kkeLt
met
bij.
een
le

behouden. Blischo lng ln een andere
specialisatie is nodis wanneer
aardwetcnschapper blilen zijn
maire 5pecialisatie komt te we
Een soede geoloos btiift dus
eren. aont nu Leren naat aL
!p de agenda van de
BeroepsbeLnngcr (cBB). Infomat e

e€n
pri
cn.
iLlijd
langer
commitsie

over hel aanbod lan opleidingen

en

.u6ussen wo.dt verzameld en vi!
de KNcMG.sile (ww-kngmg.trl ru.

leC88
kor
aLkunien
d€
on.
Maar

briek kennismarkl) lveer aan de
den ter be(hikking gesreLd. De
probeen 0m voof (NG/uc Led.n
tingen te bcd rgen. Nu
KNc^lclcden regen korling aar
cufsussen van de Nederlandse
deuoeksscholen meedoen.
ook cursussen van de vakverctrigin

gen ui1 de Eufopean Federation of
Gcotosisrs EFG (www.eurcseologists.
de), waaflan ook h€t KN6MG lid is.
,ijn tesen gercduc€erdc pr'jzen re
volgen. Een anderc inreressante aan.
bleder in dit verband ls de Geolog
caLSockty (www,geohoc,o rg. u a.
Kunde
Met voldoende en goed onderhou
den kennis is de basis gelesd voor
de goede geoloog'. i aar zonder
kunde he€ft kennis nog maar b€
O€rkte waarde, Steeds n€er onder

kcnn€f ook opLeidingeinst€LLingef
veGitelten dar kunde om
die kennis te d€l€n bclangriik is
voor het welslagen nls vakman
(m/v). Conmunkere
aLr de Ln
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z ln daarb j s €ute begrippen.
0!ergens, wat op dit punt seldt

ken

voor het lndiv du, geldt zeker aok
voor ons aG vereniging Het
(NG[4G en de CBB daarb nnen
man e/ei on de aardw€rers.hap.
pen zlchtbaaren hoorbaar ln de
nraats.hnppijte larei staan. Daar
door wor.len de aardwetenschap
pen door die maats.happij beter
sekend, herkend en dus er<end,
,vat de maatedrappe iiIe posiue
van vak en !akgenoten bevordcrt.
nitntieven !an groepen zoals de
\derkgoep Aarde en SamenLevins
1rA5 krjgen dnn oo( onze volLe
medewerking. Bczo€k hun nieuwe
website op lvww.kngmg.nl/r,!A5.

BudapenLaan 4,

l5a4 aD

te

fet 3luitnuk in het profelvar

e€n

goede geoLoog is gedrag. ALs ken
nis en kunde op orde zijn, maar
een geooog maakt cr bil de toe
Pa5singeen rommetje van, dan ls
zijn eig€n reputat e in het sedrang
maai oo( dle vai het vaksebied in
ziin g.heeL. Erzijn dan ook nosal
wai lakvcrenigingen de n ne een
!t andere vorm ecn Code or Con
durt hebben De Leden worden
expLk el gearht d€ze te vo gcn Flet
KNG[1G heeit zeLf n]el zo n .ode.
weLls h€t doorde partripat€ n de
EFG g.bonden aan de Code of pr.

fessiona .onduct olthe European
Fede.arlon ol CeoLogists. SLeut€l
woorder ir deze code zjn: integri

t,

moraaL, proiessioneeL be!vu5t

zijir en moreLe !erantwoordeLijI
rreid, De geoLoog wordt nadr!kke
rk veExwoordcLijk gea.ht voor
het beeld van zij, vak dat lrij door
,iln funclioneren oFroept. r zlin relatie n€t..Llega'e s de professio
ncelseoLooe gebonden aan ee, jk
rreld en vertrouweLjkheid. Naar

zjn

klanien toe wordt h igeacht opei
te zrn.ver de grenzcn van zijn
(enn s en zln praductcn, naLaug
heid te vermijden er se€n g€gev€ns te negeren. Een prof€5sloneeL
geoLoog houdt zlin nond (n r/aord
en seschrift) over zaken waaf hij
niet e.lrt verstand van heeft en no
blL

(o

van hemzeLf te
e.hiet. fiiwaar
s.buwt ziin opdra.htgever voor de
sevolgen vatr lret n et (volLed d na
komen van zlln advies. Vnnrellspre
kende zaIen? Zeke.. marr loch...
Binnen het KNG/vlG zaL de CBB re.
Relnrntig aandacht vas€n voor de
gcdrags€nt !an het va( en het feir
da|ret gedrag van 66n enkele se.
oog de be angen van het vak kan

(eniis, Iunrle en gedrrg. De bouw
stenen van een goede geo oog. En
dat wlLlen we to.h alemaaLzirnl!

seert.anvul endc deslundlgheid

wanneer, binr€n een opdracht, die

E MA

r: CBB@(NG[4G.NL
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A.H

2or1oo)
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Balthasnr vnn rler PoLwes 114
I.c,N. vrn GeLd€r€n (29 ot ool
I.P.[4. Nendr ks {29 o9 oo]
D. van croninsen

ho r'ool

19 juni 2ooo. nternar onaL Institute
tor A€rorpa.e suNe! and Ea h
S.ien.e5 (lTC) cn Ie.hnische Unl
!ersite t D€1ft Ernst 5.h€tselaar
(NLl, lntersr.ted analyses of granl

knsmg I al$ | nieu$.brief Jor,dr .oor l!

te.gfeiss t€riai. fton fieLd and
nru tlsoufce remot€Ly sensed data.
Promotore r: prof. 5. Kroonenberg
(ILrDl en pror.dr. A. Fabbri {Ial.
21 l,lovefrber 2000. InternationnL
nnltute ior Aerospa.e Survey and
Earth 5.€nce! {TCl en Te.hns.he
Uni!.r5ite t DeLlt. Asadi Haron

lrooshang lranl, The Zatrhurai
soLd deFosit nodeLapplle.l ln an
exploGt on G S. Promotor: prof.
lMartin faLe I la €n TUD].

r2. Carpathians PaLeo
g€oeraphy and Geodynami.s:
r,lultidisciplinary Appioach
Info: ptg@ing.ui-edu.pl
[4AEGS

KN6&lG-Noord Lezi.s daor proi,dr

aongres'D€ ft cLusref Bazaar" 3u a

Stephrn Luthi ov€r "Oil mat!ration
through thermal intrusions". Loca.
tie: Holel de ionge, A5sen. Adn.
vang: 18.oo uur. Bonel vooraf in
Bealaicr. nfo: lo5ie Kriest,

van de Tll ocLh. 0e toekomstlge
inrichting van Nederland en de
daaruoor benodigde kennis staan
cenlraal in hel programma. In vier
'kLeLrise woikshops net de thena\: grond en c0nstrude, klst cn
rivler, bodem en walcr, en mode
len en systcmcn kunn€n deeLne.
meG hicrover aclief m€edenken
aan de hand van concrele projec.
ren. Hel congres is bestend voor
peconen die werkzaam zijn n dc
grond , weS en waterbouwscctof.
DeLfi a ustef, ccn sancnwerkirgs.
vedard van G.oD€lft. lHE, TNO, TU
Delft en WL/Delft NydrauLi.s.lnIoi

\e :.\94.517 9a), a592 j2727 !
(overdas), +ma L: josje.kr esL@

AnDualmecling and dinner ol lhe
PCK. Th. meeting ttarts at 17.3oh
A118.ooh N1r, W Croenendilk, se.
nlor stfalegy Advisor wlth NAM w
sive a presentation on 'Gas pro.

Ll

du.lion in the 2rst Century", follo.
wed by dinner around 2o.ooh. Co5i
will be around fl. 5o,oo. Into:
m.kostere@siep.shel..om

caroline 5loot. lel: o76 544284;

9th C.a 6eoLogy Conference in
Pr.que. Confe.ence address: 9lh
GeoLogl Conference. Faculty

of

science, CharLes Unive6ity,
Albenov 6, C2.128 4r Praque 2.
Fax: oa42o 2249217J61
€ malL: opLusllL@natur .un .cz

New Paradigms for the Prediction
ot5ubsurta.e Condition5 Euroconference on Characterisation of lhe
5haLiow 5ubsurfacer lmpLi.atlons
for Urban lrfrastructure and EnvironmentaL Assesrmen(, 5pa,
Belsium. inlo: http://.onsiruction.
ntu.ac.uvgraduare_school/
Conferences/E5F-o1/index html

e mail.a@Line,sloot@planet.nL

ofa Chang ng Earth
Open 5c ence Conference, Anster
dam, georSanis€erd door h€t Inte.
national Geosphere.Biosphere Pro.
gramme in samenu?crking mel het
World C imatc Reseir.h Programme
cn het nternnl onaL lluman Dimen.
!l.nr Pr.Rramme, vo.r informatle
en reSisrratie z e: www.s.lconl.

Il seatertber )001
NQUA Subconmission on

9-

Euro-

pean Quaternary strat graphy. Thc
Uk,ain€ Quat€mary crpLored: the
Middle and Upper Pleisto.Ene ol

lhe Middle Dnieper.red and ils
ifrponance lor the East WesL
coiielation. Info: websire
htlp://www.ukrnet.net/'hydro

21-26

s.ttt

I

20ti
Confcrence: Endy Palaeozoic Pa
laeog€ograPhies and Eiogeoadp'
hies ofwesleh Europe and No h
Africa. Llniversii€ des Scien.es €t
Technologies de LiLLe, ViLLeneuv.

"blr

Cha Lers€s

KNGMG Bu

jke Contactdag. Universiteit
UtrechL, Fa(uLteit Aardweters(hap.
pen, Univ€rsileis(entrum dc Uirhol

lctrdag. Nadere ntorma.

Landeli

BudapesrLdnn

4, rt84 cD Ulrechr.

nto: Ncdcfird!€ Geo osi.che Ver

enisins, leusdensebaan 1o. 5o6r
PR.

0isie0lik,

TeL: o1:l 5232981,

Workshop; Fluvial Responsc

io

(rer.id.rtt!.Iatu,t)
ie Eureglo ceolog ns
MeetlnS. Station sclentifiquc dcs
Hautes Fngncs. Uflverste de Llige.
Info: tM. Dusnr. Teli +12 2 627 04!o;
tax. +)2 2 647 7159. e nail:
mi.hiel dusa@pophosr.eunet.be
Melse Rh

Rapid CLimat c Changc Into: Ronald

van Ba

cn

rMiddassvmposiun georganiseerd
door GEA. SprekeE ziin dr. A.
Broere (ozon), dr. c. ans (m.tco.
rielen) en dr. J. v.n wees (di.
dimens otraL. geoloeis.he arLas van
Nedenand). Locat e: Fet hoekhu s,
De Smidse :b, Leusden. Het sym
posilm is g.atis voor KNGMGIe.
den. opgave en inlomarie: mevr.
T. H:rdeman, VoLlenhoves.hans '],
1124 H5 ALmcr€j t.L: ol6-51157221
e mai : t.hadcnan@1rmov€.nL

Workshop: Ihe hpact of Iectoni(s
on Fluvial Svstens. Inio: RonaLd

vai Balei: bal@geo.vu.nl

KNGr\

6 Noord Lezins door

N.good

ir

Aggregdtc 2oo1- Envnonmenl and
Economy, HeLsnk, Fin and.

bi:lr@geo.vu.nl

[4 ke

de reekr "aLt€rnitieve

energ'e over Gds hydrates. Loca.

15th Interial onaL 5enckenb.rg
Conterence: N1id Palae07o. blo.
.nd geodynmics: the North Gond.
wana Lnurussia interd.tion.
Fors.hungsinslilut Senckenberg,

ll

(1,6.2ooo1

2t)-:4 arsxstt: 20n!
Climate Conlcrcn.c 2oor, Edu.alo'

ra* +lr [o)lo 25]t851i
consres: 0isrr b!tion an.l Migratlon
afTedary Nla r raL5 n Eurasla, tcr
geLegenheil van de Toste veriaar
dag !an dr. N.ns dc Bruiin. Organ.
satie: Fa.!Ltcit Aardwelens.hap.
pcnjlPPU, Unive6heit Ulre.ht in
asso.iarie frel her Nal!urmuseun
R.tt€rdam -en de Llni!e6lte t van
Athene. rr tLp r//,rww geo.uu.nL/
Resea(h/Sllat_PaLeonto ogy/
Conleren.e/conf crcncc.htmL
Into: Witm! Wc'scls: $ressels@

lrth

nternat 0 a !llning Congr.!s
& Erhibit on of Tur(ey r,rcET 2oo1,
Ankar., Iufkcy. nfo: MCET 2ool
Web 5itc. http:t!Ga{. minins €ng,

Iel: +)) )2o 33 63 92
Fax:
E

rlum, Ulrcchl universitV.amp!s.
nfo: phyr uu.rL/-www mau/r.2oo1,
lilmLthe Ulrechl Llnive6lty Coigrcs! Buredu c/o MarceLLe Buma,
P.O. Box 3o1r5,15o8 TC Utre.ht,
Tel: +l(o):lo 2t12728:

ti€: Horel de Jonge, Assen.
Aanvang: i8,oo uur. BoreLvooraf

o5921272711ov€.dagl.
e mail: iosje.kri6l@0rdina.nl

a33re3:te@rgy

Pre-confe.€ncc cxc!r!ion: Lower
Palaeozoic ot Belgium (Br.bant,
Condroz)i September 22 21,2oo1
Post conference excursion: Loeer
PaLaeozoic of lhe soulhern trlonta
8ne Nolre: September 27 29, 2oo1
Cotrespondence: lose Iavler ALvaro
or Thomas 5eruais, USTL S.ien.es de la Teiie. UPRESA ao4
CNRS. Cil6 S.ientifiqle SN5,
l-59655 villeneuve d As.q cedex,

+l'] l2o 4t

|

69 oo

m.il: lose'l!vie.,Alvaro@

Thonas.5etoais@univ-lille1.f I

s.t't.ntl).t 20a t
Athens: 9th nt-arrational consress
of the GcoLoslcaL Soc ety of Greece.
Al the same time speciaL evenls
will also be orgirnised on the o.ca
.ion of the 5olh anniveEary of our
26-28

e maiL: m.buma@l!u.uu.nl

l9 a,r3rsr,s - i s.?ldrr6.r
2041
The European Scieice Foundation
Prog6mme: responsc of the En(h
svstem lo lmpa.i Pro.etses or8ani
scs a workshoP and excursi.n on
ire them€ Submdr ie arateG and
Eleda arater CotreLation" th a
!periaLsession on !cy impa.ts and
i.y LargeLs h€td in the unioue lo.n.
tioi of lhe univcrsity ccnter (llN S)
on svalbard (Nod/3y). nfo: htlp:ii
rlvwgeo ogi.uio.no/avdG/etf sval

,

nto: Prol PauLG. Madnos, e mail
riarinos@.cntraL.nlua.gr or r\/lr.

Annualm€el ng of Cco oss.he
V.re nigung arn Deuts.he Geo osi.
srhe GesElls.haft 'lvlAfiG NS
2oot n Kiel, Gemany.
^IEETING
InIo: hup:rlrwww.g.v,delagenda GV,,

NAC V

s.F..,tbrr 2001
12lh i\4eering ol th€ Association of
Eufopean GeoLogic.l 5o.ieiies,
t\-ta

vaat een Dtsebteide asenda 1ie 4e
qvw. kngn B.nl
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