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van miinwet naar interdepartementaal overleg

mjlicu Dc Shell plartsre daarom tijdcns
dc vcr!oers{cries vorig jaar ccn pagrn!srcte !d!ertenrie dar dc maatschappjj
'hial dri€ ccnt rviNr naakre op een ljler
benzine. Lcn acric {aar dc minls|e.s

Zalm. Jorritsnla er Netelenbos o! dlt
nonlcnt sch{ndc lrn stmken- \'taar dat
d. gasbatcn cen niet onaauienlijk. broD
lan inkonrsren zijn !oo1de olchcid,
\Yordr nergens genoemd. DE. J.C.A.
Ilathe), Secrckr! gcDcralvan dc
\o(iEPAr l.indl hcl oprallend dat de
beduitvornin..c over de \\.addenzee en
de Ilicsbosch uirgetuond ls in een ernolionelc discussic,

!!ll!r lrgumenien

gccn

d

"Er wordl vantrl 1988 geproducccrd op de

\!lddenzee door'l oral Fnld Elf bij d.
Zuid$al. De rooNaardcn voor de !e!Dc olic- cn gasiDdusrne Norrlek mcr hcr
in]ago ran cen smenge indusffi.) dic vcr\'l]iling lcroo.raakt. NOGLPA ziot hct als
ocn lun h.dr laken om hcr publick cn de
milieubewegins i€ ntbrn$en hoe sds en
olie seproducccrd \rorden, hoe de regelg€vlng nRgclccid wordl en wclke risico s wcl
cn $'clkc nicr fcael zi)i. Ziitrobccrt dc
politick soede inn)rm!de re !crsrrckk0n cn
zockt, indien n.dig, ook zeudc publichcit.
Dc orgunislie houdr zich Dohcntccl

un rrdio
,cdefaflal in lcrband mcl licht radioac

bcTig meL de nieusc normcring

tieve resproducrcn cn b$eidr een reactie
rooi op dc Vijrnc Not! Ruimrelijke Ordcoins. \\'ant ook onhore rvordl ruimtclijt

gunning voor dic concessie /jn toeo in
nau\r orcdcg opgcsteld met de hndelijkc
V.rcniging tot Bchoud ran de $'addcnzcc. Dc boul! un het plarform cn dc
boringcn $erden sleeds in dc garcn gchouden door rle \1addcnzc$crcnigjDg.
Die heelt ook crkcnd dar alles rolgens de
atsprak€n

Drie cent
De olie lndusiric hccti ccr slechL imagoi
ollen!aschappijcr vcrdienen gemakkelijk
geid en ze vcrcorzNken schlde aan het

uhgcvoc

is en

drt zich

g€€n

incidcntcn hcbbch voorgedaan. De Zuidwal hccit vccl gegevens opreleverd ovcf
dc Nlrsclijkc sevolgen lan sasprcductic
oDdcr dc Wlddenzee. Het blijki d.r de
l.es 1.r.Lt of fali,u 2

bodcmd.ling nici.llccn gcring
is. nra!. ook snel gcconpcn'
seerd

*ordt. De andhongcf

op dle plek zo.gr echter vo.r
aftallnrg elde6. En ook dar
\ro.dt tnccecnomen in de

disc!ssic.

Ilci publicl,

maar

rvdr ernstrgcr js! ook hcl parlc
nent,ls ,1leen nict geloclig
voor trerens.hrppelijke gege!ens, emodes speien hier een

Hcr bcsluit lan dc olerheid om
roorlop'g g.cn proclboringen
toc te stran in dc \!addcnzcc
en de BicsLrosch. lcvcft gccn
bedrignlg r(u de Nederlandse gasfrodu.lie. E. rijn
ge€n economis.he redenen om
dczc por.niiEle (kleine) lelden
n! al ic cxploriucD. H€r be
slljt stalr echicf ircl op gc

spanncn loer !ret hcr:klciDc
\ elden beleid'rrn de olc.heid.

nhthe!: "Ot dn monenr rijr
er volgens Den Hlag geen

cconornlsche redenen om in de
\fail.lcnzcc of dc licsbosch re
gaan borcnj \r'j hcbbcn vol
d.encle gas. Dc olcrhcid locri

e.hte.

eeD

belcid orn Lleinc

vcld€n ie explolreren en zo
Slochicrcn i€ onlzien. Nu de
politick zich hccft un8csproken
tegen bo.ingeu in Waddcnzcc
en Biesbosch, .icht hcr nicuw!
beleld zl.h .t de extl.itrtic
lan klenre ge$elden op zee.'

Oventje
Ecn van dc problcmcn waar
jafcn
-NOGEPA zich al cnkclc
over buigr, is dc Djclwe fegcl-

geving!oo.lichL dior.ticf
ahal ller de ptudu.rle lan grs
cn ol1c, komen ln de onder
g.ond aanv czjgc naiuurlijke
veronlrcimgjnecn narr bor.n
die, Da zuircring achtcrblijrcn

Dit

shLr

(de,.g. R.\ s1!gdc)

is

!eronLreinlgd net lichl-.!dic
aciie!e !erbindlngen, ko.l
ware6iotien en zware meialenl
iraanan kwrk h.i grooisie pro
blccm is. M.i dc arnschcrping

Leerd wo.dt en dar betekcnt
da1 er een nleuwe no.de.ng

loor

de

R{

shdge

g!!t

gelden.

tjcn c.nvoudjg€ oplosing voor
vcrwdking ofopslag js cr nier

drnmmerjes. Die wo.den in
een beionnen drum geret en

Het slib bevst rerccl warcr cd
kan ro nler opshgen $a{den
blj .le Covra (Cenrnle OrglDF
saiie voor Rldnr!.iief Afirl) in
Bonsele. dt opslagtla!N vln
r.dioacricf afi al in 1\-'ederland.
Ir. C.$r. vrn Oosicrom houdt
,ich bnnren dc NOGEPA bczig
ner dc mogelijkhedcn cn odm.gelijkheden rrn dc leNer
king rln deze nudge. "Hel
ksik leven problemen op bli
dc lcnrcrking. De Covra heeti
ccD klcrn r.rbrandjngso!.nije.
w.!rin kadarcrs v.n Drocfdic
.en dic mer .adioactief nlicri
arl ziln behandeldj worden
verbrand. Vroege. heeft men
daer $el eens een emnerLje

daar komi een pers op. Zn ei
tcvccl vlocisiofin, dan spai dai
allc kanrcn op cn dan Docr die
.uimte ook $ cer schoorgc

raD de Dom Nin vijfj.ar gc
leden, lieldu slib ondcr radie
a.llefllvrl en mochr hcr !ier
meer ah .hemisch lfval fe.

sari bij lcrbraDding djr€cr
door dc schooNiccn naar bui

tlerki (orden. Veiw!.ht $.o.dl

ien. Is hct enirelrjc rcrlcrki.
dln tuoet de orcn schooDgc-

dai na dc zornd hei besluri
str.ljnssbcschciminS ecacce!

maakr $orden, sanL er is een
r€sidtre in !.hrergeble!en. Het

0e N euwsbrel s een geranenlii(e uitgave van

rs dus dici gcschjki. De
Covra hecft ook ccn pcrs Dc
sludgc wordl aangelcvc irl

olcDiic

REDA'T EADRES EVENS A'zENbER dN ADRES

hel (on nklijk Nederlands GeoLogGch Miiibouw
kundlg Gefoots.hap l(N6l",lcl en het NWo

5LurrNcs

Van Oosie.om noent de ver
$eiking lan de ksikhoudende
sludgc door d. \AM een goe
dc oplo$itrg tsjJ de AVR in
Botlek \tofdt dc sludgc lacuiin
rerh,t, de ! jkomcnde gisscn
en de rioeislofFo.den ge.einigd en gere.tcled. De vlste
siof die olerblljft, vah blnnen
dc nj.uire nonnering onder

LSA ofZLl-A. LS,{ {Los' Spe
cific Aciiric) mcr ccn.adioac
iliteir bo\en 10 bccqucrcl pc.
g n tuoet.pgeslagen wordcn
bljde (lovrr. ZEI-A (ZEer

L{ag) mer een ndi.a.rlviteit
iu$en de I en 10 becquerel
po gratn krn mogehrl Daar een
C2rCl srolrplaars. Van Oosr.r
on: "Orr de Ntad$'lalt. kc,mi

EN
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\vij zic! lacuumdesdlldtle

lnocr dc zeebodem onderTocht
\rordctr cn s'ordi ei gemoni(trd. Als c.n installarie ontrndnleld $ordt, s'ordt de zee-

uls

ccn gocdc oplosing. vij hebben de alialvcnverkende lnr{urtnc in Nedcrland ecraoagd
om mer ideeen rc koDcD cn i(c

zijn beDieusd nalr de

bodern weer b.monslcrd.

ilaar

hoeref dir \.erplichtins suckt
als dc installatie suar. is $oor
discussic larbaar. Er is bij\.oor-

'oor-

[awen

brekl ccn rczoek geweest om

Voor icdcrc nicuwe ofi-ihore
ins!.rlla!ie geldr sinds maart
1999 d.u er ecn MER (,Uilieu
ljflic! Rapponage) ge)n!akr
Inoct lforden. De meesre instullorics lijken erg op elkur en

de laNcn in dc zeebodem re
nloni$ren. Doof nu dic gc-

hcefr

de

gevens re verzanclcD. js hcr
rc zijnel tijd nogelljk
dc

or

cftccren van de twecde Ma:ls-

vlaktc in kaan re b.engen."
Dc Nogcpa houdr zich, nusl

dalron ln

-\OGEPA
l99q dc GcD$ickc Bouwste-

nen voor.cn offshorc

de wer- cD rceclgcving die her
milieu moctcD bcschcrDeD.
ook bezig ner dc rcjlighcid raD
de medeserkers D. ramp mct
dc I'iper Alpha op 0 juli l98E
kosttc l6i mensen her leren.

ilLR

gemt]ak. D.rc GcD{ickc
Bor'$sFnen s orden op dir
nronlcnt aangeprst. Iedere
ind ividucl. ItljR pur uir dcze
Bo!\'stcncn. -\OI'EG,I in
o!erleg mct dc connnjssie's
MER om de proccdurc te rerce voudigen. Van Oc,stcronl
"De comnissic riet hcr lur cr
ook nic! van in om ledc.c keor
hctz!ltdc rapport te k.ijgcn,

EcD roNp dic mogelijk we.d
door cen rccks m.nseliike tbuLen, slechic conmunicade e
door de coDstfuctic vaD hct

platiorm. I-ofd C!llcn's ond$zock natlr de ooradk vaD dc
ramp hceii geiesuheerd n1 ecn
,rntol bclangrijke !eranderingcn. di. hcbbcn geleid tor \.eiliger Plarlomrs cn bclcc plocedures. Yan Ooslcrom: "Dc

nddr iril n.ruurlijk \vel dat bij
iedcr. nicx\tc inslallatie gebruil scnlakr $ordr raD de
nod.mc l.chnolosicnn.
'n.esr
\\'ij bebben ook een moniror
rcrplichdng. Bij de consrrucric

rl.irr!r,.r,, ;i

;

t: r:jn!'

ondanks de NS staking en het onbcsrcndige weer hebben de deel.
ncmc6 dan de jaan'jkse Buirend:g
vln hel Genoolschap weer van een
inleress.nr en onderhoudend p.o.
Sraoma kunnen genicten. De klas.
sleke Locar € van TeyLeE [4useunr

in NaarL-'n, het oudste muscur
van NederLanrl en een van de oud
stc vin Eufopa, waar we te san
waren, b c.k passend da..r v.or
de onderhoudcnde voordra.h(ed.
Bed SLiSgars int.oduceerde de
plaals van hel mu5eum in de historie en iLlu5lreerde in een bocicnd
v.rriaaLhoe in de loop d€r iar.n d.
u^i.ke.0Llectie van wetens.happe.
Liikc instiumenlen en voorv?erpen
rot srand gckomen is. Wat vooral
aansprak vras rrct bez I van lret
t0ple van de /!lonr Blan., drar ver
e€rste wetcns.haD2ar!eLo o0or

're

.0mD ele ser (erseihouten mlre
aa vormen voLgens ner sysr€em

onnferlen

ru

dc plaforms

ziin aanger'rsL naar sommigc

bclonecn,ijn strijd]g. Dc proccssscbicd.n oilshore wi1 ie
biii'oorbccld sraas ai-schemen

lan

de koude zecwiDd. ,\143r
als je die unit inbou\r't, dan
kan de dDk \.an c.n ercntuclc
cxplosie zich zo opbou$en dar
{at schade ontstratcr
Nct zo bclangriik is hel opsrel-

lli*

lcn lNn ccn management sye
leenl. Er rnoci ccn satitY-case
,iin N rjn allc vcilighcidF
aspecten z1rLen en een nsrcc
nnalys€ ve^lerkt is. Ook l1lcn-

sclijk thlcn of slordlgheid $ordt
dlartu nccgcnomen. Si.ds de
Pipcr Alpba moclen oliemi.rsch,ppijcn zclf hun orsanisirie
en veiligh.idsslslccm rcgclen.

Slaa!\roercht l.gt hcr nicr
mccr oP: maar beoordceh hcl
slstccln- De olerheid heeft ccn

nic! op walr de

zee bcginr. Mr.
C.M.M. Y'elsenbo.n bercidt ccn rcacde loor op de
tijfde nora. "ID dcze nola
\rordl ook offiihorc rccl gere-

if

Ezijn conlourcn bcpaald
met een sPe.ifiekc tuncric

eeld.

(windnolenpark, Jlscrij) of
w{ar zckcrc a.rnileiren nict
uitgcvocrd Dogen wo.den. De
kustzonc wordt'eerese^eerd'
il1 verblnd nci liorizonle^'uiling. Er moet nu een iNprnrk-

rcacri€ komen en dar doci dc

Nogcpa n!mens de olie-industric. tsinncn de oliemr!tschrppijcn houdcn junsren zicb
meer bezig mct bedrijlstxridische zrken cn zij richlen zich
specifiek op contactcn
'riet
naar de overheid De Nogcpa
hcct-t hier een duideliike taak

irtcrncdiaii russen dc oliccn grsiDdustrie en de poliriek.
Wij $ctcD hc,c dc olle en
gaswcreld ni clkaar zr an wij
nls

ook dc Noordzce raeki lol.
Pluriorms halcn olic ofsas uir
de br)deDr. Pijplcidingcn !erroelen het p.od!cr naar hcr
vastc land. Op de zeebodem

poliriclc kcDnis €n
on de olicwcrcld vnn

hebbeD de

lngangen

liegcn telecommunl.rtick!bcls,

viss$s octinen

$ \rordi

hD betuet lir,

zand gervonnen en er

zijn iJccin orcr co luchthaleD
in zec of e.n ti.iDdmolcnpark in
de kurlrtrook. Dc Vijfdc Not3
Ruin)relijke ordeniqg houdr

1

van Hauv. Maar ook een verzamc.
LinS lekeningen van Micha€lanselo
sprcckt tot de verbeeldins- In her
veooLg van hct programna las de
f,adruk op de relatie tussen de
geologie en bolwgrondstoilen.
Nl chaeL van der &leuLen, werkzanm
bii de D enst wes en wnterbouw.
(unde vrn Rijkswaterstaat s.hetstc

"missi€-werk sedaan mo€t worden

s.hc opbouw van Nederaid saat
speLen bii hct gronrlnoifenbeL€id.
lllet name in de felatie tuss€n
planologie en hel voo*omen van
bonnen van beton en metsclzJnd
beginl h€l besefle sroeien dat.

stadswandeLing door de binnenstad
van Haarlcm. Tljdens de wandeLing
passeerde een fljk scaLa aan g€9leenlen, in de opeenvolgende
perloden als boulv enjof gcveL
sleen gebruikl, de .evue- De kcuze
van de Sesleenren bleek nier ahijd
gclulkig te ziin geeeesL, ofde
gesteentcn sn€n soms n el goed

doo. rekening te houden mer de
gcologi€, de voorkonens opiimaal
gebruikr k!nien worden. Dihrerd
ge Llustfeerd dan de hand
aantaL

nat

vaf

een

door de geologis.he seme€ns.hap,
icts t$l we in het verleden mis.
5(hien ontcrc.ht hebben nageLatei.

Ni de lunch cn de iaaeergalering
van hel Genootschap gat Win
Dube aaf v.n het NcderLand5 Insti
tuut voor Toesepaste Geow.ten
schaDpen TN0 een ko e nLeid n8
tot de Seolog sche a(h€oLoslsche

loegepast. Ook hier werd duideLjk

projeder lvaariir ook geo.

sL sche

te.hn€ker een

beLang-

Lcvcn(lge dis.ussie waarlr rog
.crs dLrideLijk werd dat er nas veeL

kngmg I

Seo iechanis.h anderoek hiid€
<euze van de luitte steen oront
bcerLii< is.0nder de deeLnemers
aan de Buitendag bevond z.h aok

al* I ni€uwsbrief

m€i l2oo1 3

sladsa(heoLoog lan de Jong, die
sponlaan enkele interessante Takcn
ovcr de v.oegere waterhuishouding
roen dc .cgen zich koud aandiende wa5 het tijd geworden de bo{el
te nurtigen. VeeLdeeLnemere h€b.
ben zich daarna nog extrr Laten
opwarmen door de M€xicaansc
naaltiid. lamner wae het dat de

w

t;,

-t' \t {_1 'F.'t"

7,

.1,

f

1::1"
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Freek van der Meer's moddervutkanen
Prol dr. Freek van der Meer is de nieuwe
hooglenar lmaglnS Spectronetie bij de
subhrulteit Technische Aardwetenschapp€n
in Delfl Dez€ deeLtlidftinctie combineen h|l
met ziin werk bii het ITC in Enschede. In
Detfr S€€fr hii co[eges aan e€rsteiaars en
verrorgl hii het biivak Remote sensing. Hii
doet ond€rroek naaf hydrocarbon se€ps,
lekkende oli€" en gasvoorkomens. H€t
ondenoek richt rlch op kwantificering van de
hoeveelheid methaan dat weg{ekt en zo een
biidnge levert aan het broeikaseffed Maar
net zo interelsant is de yraag wat de relatie
is tussen s€€page, lectoriek en

V.n der llccr siudcrrde seologle

aan dc

Viije Unile6itcit in Amsterdam. Hij koos
srucrurclc gcologic rls specialisaic, !olg-

hetbijrak g.o!sic! i.n dc Lnnarsilcn
Uucchr cn h..it kofle djd ee$'crh bijecn

de

iDecrieu$-rdviesburcAu in Dclft. Hij
kirlnr dar.nr bii hcr I I C ic.echi en is nu
ook deelrljdhooslcr0af in Delit. "Eigenlijk
een hele saaic cruriarc."
Poten

Hct rTC

ilnrernlthnil lDstitulc for Aero-

spacc Su^cr-,tnd Drrth Scicncct stcuDr
pool is onde^rijs, de
op nlee poLen.
t\ rede poor is ond.rzo.k cn consDlring.

[in

Her meerendccl !0n dc ITC nudert.D,
lllen'mid carc0r prcfcssionals', konn uir

oni$lkkclinsslnnder HeI

Il'C

bicdr dri.

opleidingcn. hcr doctoraal. ccn aarjaris
nncrnatiolul erkend lksrd of Scicncc
cn dc promorie. Pro o\lrcn gcbeufl rhijd
in samen\..king
ccn Ned.rl,ndse
unne6nen. H.r I'ncr
I C heeft zell geen
rrR'moierecht. IIct insriruut $erkr naDw
samen m.r dc uni!crsireiten nr V'agcn'nsen.

Dclfi, Urechr

en Trveni.. Dc

onder

zock- cn consulriLrgtoor doci ondcw.elt
roor derden, een siruatic dic vcfgclijkb!,rr
is mcr het TN()-NI IG.
Inhoudelijk rust hcr l l'C @k op Lwee
pijleA. Renorc Scnsing cn CIS (Geogrdphic InlbrDarion Stsrems). Renorc
Sensing is aardobserv!rie !anuit rl'cgrui
sen of sarelli.ten. SLrilins. sc.cflccreerd
door de alrde, Nordl g.ncrcn en die gegercns leveren iniirrmntic orcr fcnonener
rNn het urdoppcfl'hk, zolls rvaLerkwaLi

tcit, s.orten vcgctatic, e.tsrurkomens 0n
nrluurlijke lckkage lxn olie ofgas, hcr

{rhde^rrtt waar Van dcr Meer zl.h in
rerdietl. GIS zijn svsicnren om ruimrc
liike dat.bcnand{n rc inregreren, ncr als
eindproducl ccn karrr ol een simulaticVan dcr llee. gebruikl rcnrotc scDsiDg om
mincralogische r€r,rndcrinecn in de bo
dcnr re he.kennen dic door ga!lekklge

lc'.!xirzaaki zi'n. "1{cnotc sensing heeli
!lledel roepassingsiclJen. In dii spccifickc
onderzock rn.ken se gebrulk lan hogc
sp.ctralc r.soluric rernote scDsag s!stcDat bel.kenL dat \r. or.rhcl clec'ncn.
romagnetisch specru (!an hcr zichr
barc licht rot,an hcr iniiarood) steeds een
heel n!u\ve sp.ctrrl. bandbreedie mercn.

Zo'n smalle baDd wordt

rrd

her

hel.

sfecrrum gcnicrcn. Zo is her mogcliik oD1
bij!oorbccld Diner!len re herkcnncn dic

\1nre lcr (orden gek.r.akrcrisccrd door ubs.'tticblndcn.,e absorbcrcn dclen \.,n het
spccrnm pretarcn(. Dic !b5oryrieband j.s
Tijn heelnauw. l0 i(x l0 n.nnomerer
hreed.,lls ic brecdres krn n€re! ran t0
n.nnoncrcr ofnrincler. diD zjrD djc nrineralcn rc hef|enlen. Hct is cxpidutie
asn hci aardopferrhk d:tgzomcD.

mcn die puhen uiEclrdcn cn de lerug
gckrutsle signaler Fccr oprangen. De rijd
die de pds nodis hccft on heen en $ccr
re reizen is ccn maar loor de abrand dic
rle puls hccft afgclegd. Her is een tccbnick dic v.rselijkbrar is mc( scisnick. Uit
dczc gcgevens krn de lcrrcinhoogle bcre
kcnd $!.den en lerandcriigcn in ie eln

hoogtc lls er geg.vcrs bckcnd zljn oler
eefl betaalde pcrjodc HoogLelerschillcn
in her nilcau laD hcr oced{nqaler koncn
bij\oorbccld loor bij grote \ cn cls cn
plotscling optr.dende hooglc\ crschillcn
op hcr land kunnen g.rclxrccrd zijn lldn

acriclr pmcessen zoals aardbevingen.
Vln der lleer gebruikr fcn(,te sensing om
uunlvlj,lnsen ic !n1dctr !r'.r lekklge v.n
r)lie ofgas. "Lckkrge viudL plaais langs
breul<.n. oflia stflligr:ilischc llaps. Aan
ircl opDcnlalt is drt zichlbRa! als rniner.l
loqischc omrerlingen in dc bdcm en heL
scsrccnre. en faakziin cr rc.underingen in
dc rcgeuie- Oli.lckkagc is soed herken
brxr, dat druipr g.\u)n (\'eral langs. dar
hoefj€ lict r.nun de runnre te saan onderzockcn. GasleHtlge (g:Is sccpaec) gut

wrr s!blicle.le $erk. Door nincralogi
schc omzetdngen in dc bodcm vefkleurL
de r,egctaric. \'let remore
scnsing kiik je dus op een indire.le mxni.r

bijr'(nbeeld
Kroonkurk
Hoge specralc rcsolu(ie is ren !m d.
\omen !.n rcmotc scnsing. De nrccdc
nrorl zijn bocc rcv)lurieslslenrcD mct
rutrnrclijle resolutie \va.rmcc hci mogelijk
is om hecl Lleine objc€rcn iralf te nemen
(dcnL lai .le rekhDc vnn dc drne op hct
srrand meL een kmoDk!rk, en de zeer
rccenre beeldcn \,an o.n. heL $'1fte Hujs).
Radars, d. d.rdc vom, zijn actie!. slstc-

kngms lalwl ni€uwsblief rnei | 2oo1 {

De gege!.ns dic mct remore sensing bcschikbaar komcn orcr her.ordoFpcnlak,

rlil \ian dcr \'leer gebruikcn on

Dreer

kcnnis ovc. de ondergrurd lc l.iigen. Een
gcoloog is geiniercssccr(l i'1 het d.ie

diffens].nale bccld. "IJ!1 onde12oek !aar
de seeps is nvccl.dig. Ik vind het belang
rijh om uit tc zockcn \elke proc.$cn b.-

in Azerbeidzjan
langrijk zijn cn war dc rclaric js iussen
sceplge, lectunick cn bckkcnvoming. Ln
dllis loor nrlj ook dc uitdagins: dc conL

koialen die rcndon seeploclties oDstau.
Dai is biologis.h onderoek, maa. het is

vln de kennis bij ITC en bij Dclfr.
Aan de andere kanr is er een gr(ne lnte
resse voor de meihalnemlssies vlnuit de
bfocikasproblcmaijck. V'. ireren nier hoe
groot dc bijdragc is lan dcze rn€thaan
ehi\sie, aln het bfoeikascffccr. "

Rcnotc scDsjns malki hei nogelljk on
gegevcDs tc vcranclcr op ruschill€nde
schdlcn. In hct rcld nicci jc ccD sNrje lan
10 blj 1(l cn. Een !liegtuig op duizcnd ior
drieduizend meter hoogte neer eeD olpcrvlal van 1 bij I m iot marimaal 20 bij 20
mcicr. rUei een sarelliet ls hei klelnsre
oFpcn ak 20 b'j 20 meier. De atmodeer
koloDi dic bij sarcllicrscscrcns rneegeme
ten $udt, geeft ool cxifa trformaiic. "J€
trobee.t lokrlc infornatie naar ccn rcgio
nele schall Le e\trapoleren. Varuit vcldwerkgegelers en indilidtrele seets. gr je

binaLle

Testakkenjes
Heiveldwerkgebied ("geologen noenren
dai roch ahlid tesiakkertjes?") in,{^r
bcidzian is rijk ean acileve see!s. Hei ls
geen oDbckcnd tcffcin. Salic KJooneberg
va. de TU doet c. oDdcrzock Mrr dc zcc
spiegeldizlngen en dalingcn in de Kaspi-

na.r ccn rcgionale

gils$crk

inrcrcssaDi om nr her besitrnr re zltLen. De
kdDg ofganisccft drcmadagen en congres
sen. \Irij probcren ccn rr.aebaak re ziin

roo. mratschappelijke Frcblcncn. llci is
moeilljk on je te profile.cn. tnaar hcr is
voor een vereniging behng.ijlt on iD hcr
pubheke debai nee ie rellen. We ()rganisercn rhcmadaecn over ieclnische ondet
werpcD, maar ook ovcr bcleidszaken.'

schaal. Dan kom je

Emotionele oDdcNcrycD zoals gaslinnjDg
ln de Vrdden/ec e, de Bicsbosch lcni dc
Aardobse^ atie en Geonrfonnatjca Kring

s.he Zee. Een onde.zoek drt Van def

Ileer inreresant vlndr, maf "Je kunt niet
all.s doen'.'foch zljn de onder2oeken
rc$anr. Dc Kaspische Zee heeii geen
directe lcfbinding mcr dc occaneD en is
!oo. ziin lratcftrcvc,cr ifliankclijl< v.n

sing. D.}i g:]:lt Frinrd, dal is gccn cnkcl
pr{rbieem, m!a. tot nu toe.rocst iendnd
rnei een boot een Aesie net s,]]lcr rullen
om dai i€ anal,1'seren. \lteirelijk noeten
(.tcrtnotrnds rnci.en boor genomen
wordcn. Hci is nociliik on d€ iechnische
hogelijkhedeD tc !crralcn D.a. rceclgc
ving. Ren.te sensing ilofdt ook op Nc
dedandse en Eu.otese s.harl gebruikr

combinatic Dct hct I1C. Zclfhccfi hij de
geologie lls .chrererond ("ik bcn ooji nog
eens in sldrp gclallen trovcn licr scdncn
tologirboek r!n Reineck en Snrgh"). Bij
het IT(l zir de kennn ove. rehore sensirg
cn GIS cn Delli heeii de eltertise in pe

!iuades onisraan en moddei!ulkanen
'uiibarsicD ,!L.i rnodder siroomi er laak
Var der llecr !'il, na.si lici dirccrc on
derr,'ek adn seeps, de.cldtic t!sscd

i.olcungcoloeic cn.xplorarle. Ma.r ook

Lerelndefo.tuatie en moddenulkaDeD
.nderzoeken. "V'e willen stressvelden bc
pal.! aan de hand van de denrmlde ran
dc tnoddc^rlkancn. HlsioiNche !er!nde

fing.n

niei. \\,el onsLaan er dis.ussies ,ls.enoic
scnsing gebruikr kan forden als !err.rnscndc icchnick om ecD bepaalde weige
riDg tc octscn. "Br wordr nu g€dacht lan
srte.kwalireitsmetingcn ri. rcmorc scn

En een beetie
Van der Mecf heeft dric knidcrcn: Bc,b,

gccn tsricsc naem, maar rveleen korre.")
Hci bcmft hcm eoed in Del1t, loorel ln

rlvleren. Zeespiecclsrijgingen en -dalingcD
gaan snel en de sedinrentllicsnelhedeD
zlrn tla.iselijk zo hoog. dat et lnsfubiele

bliren dc dirccrc krine kctrt Dclfi

specia

lnmen en ldLgebiedcn dic loor ccn ru
brednlg vlin kennis Torgen. "Al dic spccirlisien op !ldie vlkgebicdcn be$egen zich
nr andere cirkeh Ze zljn m.ellijk te lin
den, maar ze zljn er, en dle kennis h zo

dc slrc*lcldcn lrillen tle ondei

zoclteD 'n
mei bchulF van bckkcnanrllsc. Zo
pruLreren $e ds'arsvcrb.Ddcn tc lcggctr.

Her NIOZ (Nedcrlrnds Insrituur !oof
on!tei7.ek de. Zee) doer bljvoo.becld
ond€rzo€k naar carbon mounr!. eroLis.he

N!asi zijn

wcrL<

bijh.i Ir

cn zai h1i ln een evlluaLie.om

tn(sic rumicondcrock om re lnvenr!
riseren $ai dc huidigc siaius js van hei
rulnleonderroek in Ncdcflind. Hij s
voorzitter vln de King roor Aardobscn'ade en (ieolnfdr!ti.a. "Hel is ceD bclanecnvcrcnjgjDg mei 700 ieden. Ik vind het

!oor subsidieregelingen roor gewdssen.
Om rc coifoleren ofdie boer inderdaad
dai gcras op zirn akker heeii. Dai lelerL
vcfhitic drcussjcs op mci mcns€n d1e dalr
nler ro van sedicnd ziin. Rcmoic scnsins

.t!u zlri oDrerbiddelijL."
C

eD

Delti do€r

Vdn der \Ieer met plczicf nog war

rucni

DIVERSEI{
Eredoctoraat Prof.dr.
S.A.I'.L, Cloctingh
Prof.dr. 5.A.P.1. CLoetingh [Fnculte t

Excursie Cartabrievoor
LGV en PGK (eerste
cxcursie LGY is vol)

der Aardrveten!.happen, Vrije Uni

De tweede

v€rsiei Anrsterdanl zal op

r

m.i

a.t. een ere doftoraar onvangEn
!an rle Eolvo5 Llniversite t van Bu
dapelt aG erkenn ng voorzjn fun
.lamenteLe b lnragen aan het inu khl
ln d. dynain.a van.ontnenten en
de vorm ng van scd m.ntalre

ercu6ie, toegesp tst op

oliegeolog s.he aspe.ten, ls korter
ei kosl l2ooo, . Hij,rordt gehou
den van

2l tot loseptcmb.r.

rns.hrlvlns kan tol m dden ne

AaineLf

is brde se.retari

van de
staat een

PG(, teL o/1:lo19loi. Er
(orte beschrjv ng van de ercurs e op
wRW.pgknet.nL.ot

w! !.kngng

nL

GAIA
Ildens de

A

gcmcre Ledenraadler

Badering van GAIA 5tonden lwe.
Lezngen op i€r Programma mel
onderwerp sender d versity. c€nder
s een begrip rlat gebru kt wordt n
plaats vnn sexe. Het frordt gebrulkt
om aan re gev€n oar €gens.nap
Pen en !aaro ene.en van vrouwen
en nrannen so.lale e r .ulturelc

is

.onsttu.ties zjn. verbonder iet
nachl en so.iaLe or,lenins. De
Le, ngen

vai ne!rouw

krgmg I ahv I nieuwsbrief mei 2oor

rabeLLe

5

Le

Nir, re.ru llng nanager bij S.hlum
b€rg€r en de heer PauL !ai Ditz
hu izen, dlre.tor human resoutres
and sk Lls bll de 5heL miakten

duid€ jk lrat voor pc6oneelsbeleid
deze rv/ee bedrjven voeren en
weLke naatreseLen setroffen z ln of

genonei gaai woroen !m m€er

horden,ln hogere posltles. fet
vo Ledlec !ersLag van de ez ngen
staal op d€ irterrctsite van het
(NG[4G: wlvw kngmg.nl

VAII DE VOORZITTER
In NRC's Wetcnschap cn Ondezoekbijtase var zaterdas l.l
.pril schreef hoogle.aa. as.ronomie etr beeldend kunstena{t
Yinceot Icte een schitterendc
column over ..tronomielcs op
een school

in Amterdam

Zuiddost. Nadat hii l.crlingen
mei lJei en hout stencnstelsels
had laten fabliceren cn met
elkaar had taten botsen, Focg
een mcisje hem: "Jij weet ales.
Wie {as er eerdq- Adam cn
Eva ofde dioos.uri6rs?". Met
to'n vlaas had ik ni€t trit de
voeten gekutrd, Yinccnt Icke
ook nier met€en, maar hii
l.reeg hct voor elkaar om het
sespr.k te buigen in .le richting van het fotuul.ren vaa
rragcn. Valse vr.gen hag ie
nictstellen, van zaken die geen

voband mct elLaar hcbben,
hoet je niet een r€latie suggcreren middels een valse lraag.
Het was een kleirbeetje vals

lan hem! haaf roch juist, want bevindt, de das zit vol vra8cn
hij was ingehuurd als wetenen dat haakt het we.k bocischapper) er hii rc.geerde als
weterschappe.. Wetenschap
eaat over het stcllen van riagen, en tooral overhet stellen
vBtr de gocde vfagetr.
Aleen w.tcnschep? Nee, natuurlijk nier - i€dereen net een
beetje opleidinsj cn dar ziin
.lle aardwetenschappers, onseacht waar zc plecies wcrkenr
waagt zich tcn nif,ste tan keer
pcr dag af waar het pr$ies
over gaat, ofdit1rvel de goed€
benadedne is, ofwe hier wer
de iuistc peGoncnbij bet project sezet helrbcn, ofer geen
invalshoeken gchist worden,
ofwe de data w.l op dc iuis.e
wijze analysder, ofwc de paramete.s van de dsicd-snabsc
wel iuist hebben ingeschst) etc.
H€t doct er niet toe ofie jc in

of

een tcchnisch-inhoudeliik.

in cen managemendunctie

end, het houdt de geest aan de
gang! en zo probefen se rret

nation.l gevoel alsmcde een
veg 'dit kan nooit goed voor
het milieu zijn' geloel, wart

het drnaiend houdcn van dc

de consequertics

Ik bcn dan ook altiid verbaasd
als ik hoog opgelei.len tegen-

dci. Meestal bliike!

koa die weinig wgetr lijlcn

te hebben. Hoe Lan dat? Mensen vol antwoorden, zonder

fasen.

Deze

k4kteirrek

is

onafhanlelitk var professio-

- er ziitrprofessionals uit de olie-iDdusftie
nelc omgeving

di. vinden dat aangetoonde
rcs.rves ov$al en altiid se..xploiteerd moeten worden,
zonder zich afte vrasen ofde
wereldrvide encrgicwaas cn
de lo&.1e situatie op lansc termijr het eeu dergeliiLc benadering scdiend is. Er zi,n
mitieu-activisten dic qq tegen

zooktiena s *ilALW e€n bed..g

gisdr onderzoek nair het paLeo.

0e l.lWO-ALLt niai€Cieiotr 2o.:2oo5 ! ,oju st veE.hencn. Genrol
vcerd door s.tenschapDoiiiie
doorbrak.n en de urg.nte maat
!.haopc k vragen op het seb ed

ran Jo m l0.n grLden p.f iaar be
scf (baar srcLrf Daarnai!1 l! 2o

kLrmJat Onderzock n.;r siclc
natuurLllke ( maatvhrlat e3
h.c..n en vencden slaat c.ntdal.

vai ile iard en

Levcnsyretens.hnp

de sah.nLelrng nre. se.

roifr.neerd {o

Cen,

vnaet

ALW

in de .ola om .€n ve(uini.g van
h.t budget rol 87 n Ljo.n pef laiv

m

lioer g!der.odi9 voor het 0p

Pr.grann[ voor verri.!

€n ALUI

l.lc koneide

periode alLcr

{et.l

iiet..n

!oorrf.

!.he pro.es5ei. D. korpelidg

EodreLade bed-ag

aordt

! lgeirokkf 1 v0or petroonlger.hte
De voLgend. n

eule

ALW onder

5 l\ebbor een

dardre

len.chapDe ijke (omponenrl

ir

rnterninoiral ei nntionael niv.ir

ahanse rei thema r.ht zi.h op
d€ rol!in biod ve6itcii in relali.

s rel (lmanronleroc[ €f
o.€anogiati. rs ir toe..irende

n-te iiteflrationaai ing.bed.
raasl r0ckt AL\{

blh.t

de

Daor

opzettei

ritvoo.ei van progrrnoa s or)
rat onaiL niveau sim.n$erkiig
nret !r !eE teitcr, m n sterles €l

russen processen tr de nranlcl

ei

B

zoa

Coarineir o.caatr ov.rgnnsen
dir zji synonen
n.
t€nse a.riv reit vai g.odynami

ei 5amcire|k iSsv.rbanlen op

stiruleren. flet ALlv onderoek.

i

s.hnosinhoudeliikc voo*ranrden

vre d ordetroe(,7order

zoecthcnd
ALW w

odivE|3itet

lo1 het

len€n

eate tot

lurd oi€/ef

.n

hoe

!i.

cLobaL

van ecosys.

biodive6i:cit

veran.ierl oider inYLoed vrn,€
reLdvr de verando nsen i orde'

oppefrlaktepro.essen ie cei
ve.lbe o!.id ono.rroeGg.bi€d.
r,!ite. dlt thcna s gerl.hr o!
vcrdiepinC virn hel nzichl in de
zeer ! reef op€n.e Dro.essen
vuLl. Towel

or

geo ogische t jd

soraa aLt n a.rueLe p:o.esccn
rn nr n!dr0st.cr en de ntino.
ccoinformati.a er iron

t.r

rgl

en

bcdriilsleven- D I met a€ bcdoelirg
om

v.or are parneE mocft.raarre

ALW hcoft in

lan hun
Leues ziin hc! niet vrak helde

ver-

schiuendc goepen eisenliik
niec wezcDliik het c|}a* te
communiceren - het liiktscl
Koudc Oorlos. Vcel verder
ftont die discussie niet.
Het KNGMG probeert, .ls
onafhankeliike beroeps- er
wetenscbappeliike olganisa-

tie, een biidrage televere! in
het org6liseien van dit debar.
Het is c6n lan dc meest actuele problemen van onzc tijd,
cutijd die gckenmerkt wordt
dooa onge€Gnaarde riitdom
en nav€nanr corsurnpueniveau cn een slsmaar grotcre

druk op de schaarse ruimtc,

ilVGr,&{1

:{WO-ALW stratcaienota

!n

als ie doorEagt eaar herd.n
vaak om e{ vaag @ti-mulri-

el}a.r op vqantwoode wiire
ode biidralre te lev$en aan

Al"trV

pen

exploratie-activiteiten ziJn, en

!arensorna( net oi

de/oe(.rs negen onder ig !amcn
tieigcnde oiaerToekthenra'! g.se

eii.crd, die het in de pL.rnpcriode
wl .tliuleren. V.or fe?e onder

Do gekoppelde
s

bi!

eei geTamerLii(

geoslcer: dil
b o

ossth

en

geologis.h rheflia. dit zich cht
op de ni€ra.lie!c pro.e9sen dl.
de aard{ €r de bio+eer op ler
schiLlende tijd .n ruimtes.h;len

n ng voor

!ee aar.rei€ns(iap

pe ik onderzrel. fot Baat aair
bijo d om aatnbrses en tc.h
n,ck€r v!0r datamining en

imaarvarabi leit: dlt tlrenra
verbindt studies naar hcl huidige

klnaat nrot geoL0gls.h en

(Nc/vlc op 6.pr l, \Y€rd ook de
l:arvergad.ring vai ons Genoor
sirap gflrouden, fet HoafdbesluLrr
gaf iitncns de laaruc€adering in d€
ora.ntige Gehoorir !an lret TeV-

€tr Museum in7.rt ii fel re Ler en
Tcilen van hci 6enoots.hio. D€
b. angril(st€ 7a(ei rijn trcerseLegd
li rel jaarvErslas van d. ser:etare
cn dat vlnr de penningmeeller.
rl erond.r v ndr ! er o. ve&or1.
weergaver v;n Bov€ndien is.er
ingeko ve6lag van de kn5.om
hls5ie to€ge!oegd EL.lers n d!
N eursbrlel ireft u een v.rstas vrrn

\!c d hel 5err.lar iat van
het Hoofdbest!!r door ldn.An.c
3oswinkel .vergcdrrgen a.n Pieter
rong.r us (erenccne zonts t. doef
Vaorts

g.bruikeljk v.bonden ran rN0
NrIc, vesi gi.s !rr€.hrl. Er ias
geen reScnkand

exenrDLaar

vir

de

daat.n

oe

loor

s.rd

door (rc voltalLige
e.en!.f grder n8 olersenonen.

dra.ht
Voor nreer nformai e of een

(

Jaarversadcrins IC\cMc
op 6 april i.l. te Haarlem
Tid€ns de Buit.rdag !ai het

nritcg€nolal

b olo

knsmg lar$.| nieuwsbrief mei 2oor 6

tor.( v^N oooP\. HoororrDA(rtr:

niet aleen bier in Nederlmd.

Tiidschrift Aarde

\lest.nc buigers nmen

het lvaddenslmposium en

primaire economische pro-

-forum georsaniseerd. Getui-

ducten (llndboutr?roducto,
water, enersie) als vanzelfsprekend en denker nict na
over wnt her kosl 011 die
vanzclfsprekendheden op de
schapprn cr uit d€ (sas)kraan
te laten komcn. De huidige
crisis in de vcetcelt malc dat
o.a. duideliik. In miin rol als
lid van de mioisterialc Wad-

dcnadtiesraad spreek ik regclnatig ve.regenwoordige$
van vissc.ijbraf,ches, en de
pelcepues van vssers veF
schiuen vaak uict zoveel vaf,
die van petrolcumproduce.ten (maar in de waddcEe€
mogen ze nog ner reis D€e.r.
Als bijdnge aan dit i4e*tkleldc d.'bat - vol lragen,lang
eeen panlJsrc anrq-oordetr hebben $e voris iaar juni in

en Mens,

se de opkomst van zo'n 200

m€nsen met zecr uiteenlopende achergronder er gctuige
het niveau van de discussie
*as di. gebeurtenis een
succcs. Zoals u in de vo.ise
Nieuwsb.icf hebt kuf, netr
lezcn, $as hct de bedoelirg
dat we dir jaar eo ven'olg
agn dat sydposiln zouden
sclcn, door her debat in ecD
wat internationalei kader tc
pl.itsen en door het- als gebeurtcuis - te koppeletr aan
he1 EAGE-consres, waardoor
eed delgeliik cvcnement ook
toesgnketjk zdu zijn voor veel

petrcleum-professioMls en

w.lrdoor KliGlIG

als

utio-

nalc organisatie een bijdrage
zou lclcr.n aa! het EAGE.
Helaas hcbben qe de samen-

Naturalis, satDc! mct het

werLing met EAGE moeten

Jaarvcr.slag 2000
van dc sccretaris

ileriig p eair. wiarbloo( ee. wij
z g n8 n de sanr€nst.L ng ran het

ef rooo 2 haart
zoo.l hccrr (e v00rr 1rer ee- 5a
Ten!.Ii.id 0!cz.n: gegeirer van
de a.iivnencn viin voorjaar l99i
:ot voorja;r 2ooo. Hel Hoofdbe

llook resruL r Nerd ge-..ordc.rl

n

i.

N eulrsbr

stuur
rend

.n i

2

iel

6dal .er l!nr con5ulle
ce cefoor\.hapsriad

overeg mei d€ dlverse Krir

g.n .n aonrn ssies, s ook lr 2ooo
wecr.oor8cgnai onr Le pro!€r€n

v.or

lriir

L.dcn een ndequate b€

roepsv€,el sdg nc.r te zettei.In

2...
spe.

is ren
aLe

iinti

Ad

lon Nijnnn ioctrgonrSheLl), en iiet.
petlo ern bcdriitsleven besiuu6Lid
Pieier Siien5lrn iZ!ivcringes(hap
Zf E l!fldenl werd opgcvo gd do.r
leroen van Donsen (Fusrol. Voo
het eelst lreeft het senoot5nrip
..r Dcrn nSmeester van buiter de
iLlD, on re do..eei!oudige redel
dar er b

ni.n

a(t!ire ten.n bii.enkon

de TLID niemand te
.r crarbuitei *eL

Buitendng

D

nnts. georganireer.j

I'

sameircr< ng mel s1!iievererigifs
Pyros var do WaSen ngse Lli veBi
telt. De €xr! s o elnq naar de BLa!

,!e (arier er d{ 6f.bb.ntrerg (mel
heLaas

ltofd

niet a Le r..ir.c, cn
n hel Le(en vdr de r€ate

t!5scn LandsdraP en arrdretel
r.happ.n, wnrtun r r.*eL .o.r
irhera als d. W.rg€.inge. Llnive.s
leit e.e.a. ovor hol vocrli(ht *era
gebrachl. Iiidens dc B!itendag
!onrl ook de jarnijkse .dcfverga

paniten, loor een r.dcliike
prijs. Toen ik opperdc om ols
srmposium als paraUelsessie
tijdens het congres t. organiseren (mct aParte toegans
voor niet-EAGE-congressa4efs), wefd mc acftcld dat
EAGE een te.hnisch congr€s
is, dat ie dan geen maat-

schappelijke sessie paralcl
lon organisere. want datr

moesten mcnsen kiezen (Stel
ie voor! Kiczcn!) en dar de

trAcE-organisdtic nict ver-

hoge toeganssp.ijs te mocten
vrascn omdar we in de RAI
zaten (zoals bekend organiseren we dit soort evenementefl

wachtte dat die conSfcsg.n-

llefst in natuuNetenschappe-

woordcn, geer vragen. Dus
roch een bcetie (oude Oorlos.

Itlke musea, waar wc als aan
het museum veruantc vercniging tonins tiiigen). Hei docl
van het rciGMG srmposium
scrd hi€rmee niet bereiltt,
na$cliik cen det,at met participant.n van verschillende

voo Aard..n kLinna(

0r

12

GradrtF€rn ng is til.len9 €en spe-

de

runirer.ldoor het (NG$C

h.r stnposium "Wadlerzce..;rd
;rei.ns.hnopen ei naars.happii
georga.i.€erd Hcl KNGI\4C, !Ls
onal-lank€lljke ircro.ps. en f elen5lhdppe jke vere:ls ns h.cft ook
ean lna( in nel pub e[e d.bi]r cn

lond de rld rjp

!n

gers voo. dit debataecl bclangstelling zouden hebbcu,
KiiL, dat bedoel ik dus - ant-

danrlr.ht to

b.stcden aan dlt .ontrov€rs € e
oddoNcrp Fet sjimposiun. nge
h d doo, d. Rlud Lubbe6 i riin

sai.r

nct (e PG(
georgan seerd Siar neryftPosirm

. aaldaarto.

oler " ilerted Bas -s 0r I trl
r.Dber i" ilalLraLit ui:srr.iIi nin

.r.
fu

Frinz Koclel iei Buidesanshli
Gcoloeie und Rol,siorle), die

ook ce 5tiringleziig v€(o.gde.
De tuJe€d€ aaidvctenrdrappeilrke
Loopbaan.aS 2..o vr.m 0D r0
iovenber s€.rsanis.. d doof.e
nrdlerere. s ns Geo!!! c ran d.
Vrle Unive6 reil !ar Anstrrdnn 4n
h.r (NGlllG. Tijdens leze dag.

ee. (apabeLe kandldant besihik

hoedanigheia

roorzitler yan de

o€ro.ir ooor ca. 2oo :le ei 4e
Ja;rsst!d€nlcn uit h€eL Nederland.

\ras ln.orblffitie mcl de
beCirrdignrg van de onderrteuning

mer 2oo dc. ne4le's
'{iiiraad,,as
en een ielle dis.rsrie beslist .cn

yrera de iaarLijkse Esdlcrprirs voor
de berle a.rdlreiens.hnpp. iik€

bnar

0p 2a mra'r vond de jaaniikse

duis (scefze eens ongeliik).
Er *aretr dus bijna geen
eanmeldtugen vmuit UAGI'!,
maar wii dreigden *el ccn

Raad

oPgevoLsn door Llad€

rlnden v 3 .,r

rcguLiere en

kcn, op tiidvoor het weekend

lre(ker vdn !as. KNCtulC c.l0n
<0iaei h er loor lret e.rSl frct

ihtcri peiiincneester Geri lin

w. tlr *cd

kiisl uw symposium, we proberenhet nu in
de herfst, bericht volgt. De
redctl was dat EAGE onze
bljdraee had gcplaatst op de
.tag nadat het EAcE-congres
wa3 afselopen, nl. vriid{g
15 Juni Gevolg: a e EAGEconsressangels ziin verkokalbreken. U

aLs

s.iiptie uitgereikt.an Rena jont ei

inn dc pennxrgdEetrer door mv.

s.noulci

orees teird€ 19991 is
r€r gc!og hlc{an rlat de voied 3e
f ranr ccL-irl ri rlstrarle!e oMler
steudlr,r, fl.rdt uitgcvoed door ei
1er tanlore van ciro n. Stamhuis.
O t beLe(enl dat er !.or d€ L.dcn
m.er he (erheid en transpirantic
b.sr\rursoroces (NGi G z jn.

i

Hcl cleiemenl rerd voll€die ge
\por!ord door EBN, lrl]iitlere van
EZ, NA[1. cn NaturaL]s en (N6t4G

lcnCril B€:ktma, b€lden vin hct
nnitu!t !oor Aarilleten5chtspFcrl

Door deze flnan( ! e
ondersteu ring Na5 lr.t symD0siLrrr

irsr!deers.riptle. De rloor Sre
met fi 5..., e.sponsod€ prijs

gezanren

lr.

!.or

het symposlun

2: iprilPerd al*eer hei vijf

!vc(, aE spe. aaL irmmer vai
iikir(hntl Air!e ei l,'le4s, een

de en

Fr.d.ron geslaagae Neler

boekje uitg.gcven met

geh!uder,

{n.r

dirmar: (NAWi

VLl, voor hun gezamenLike
L

dr.e5t do.f lren we e.dccL(l
tocgdikeLiik.

h.i
2..n

Lrnds Aardku.dlg Congres INAC Vl

v.n dc

gen

ncr

le bijarr.

!.n d.

vc6chilLende spre{elg.
De Vaa Watersdroot vnn der

knsmg I alw | trieuwsbrtef

nei 2oor

7

!rordenl Fet rlooida€sruur dinkt

ic

Es.rrerprijs Ju'y

(tiarierii Vroor

tcn Ho!e; Cerard Xhver ea lni
BrooFrer) voor hun inzel.

ffiEffiffi

Mounie Cottage, near Daviot
Ik heb ccn huis gekr)cht, nct buucn Abe.
deen in SchothDd. Hnc lnns $c hicr rul
lcn \rorcn seeL ik ric!. nraa. na de rwin

waard is heb ik zelfmogcn oDdcnnlden
rij.lLrns ijn rier laar bij Shcll in I-oidon

rigsre rerhuizing in dc rfsrlopen 25 jaar
k..cg ik de behoclie lr)D cen eigen stclkic.

I-ricn $e hct lioudcn or een gelukkigc
slnrenkomsr ran omsrrndighe.l.n dat
Hans 0nijn mrn) e.n goede posing krccs
in \tiinchcn, ik in \ e^rachting $as uD
oDs rwrcdr kind, en de olicprijs /) kclder.lc dat Shell snelmcnsc! kwijr Nilcle.

('9i- qq).

Her n een pi.pklcin gr.nieren huisjc miJd.n in h.r bo$cnl.nclsch.t, zondcr hu;
numm.r. Dict.cn\ een slraamranr. g.
itoon Ncntun of lloun;c Cottagr, near

Ilans !n ik rodn.n ccn {ij fletibel reamj
oi,k nu )cr r$cc knrderen wlssel.' !'c

tllicn al ilnacf gclung

sre

olic accun!hrie iD (;roor-Brirannia,
ir I q ? i en r)og srccds nict .nl\rik

orrdckr

ii

Utrecht, het vooEitter.
van
de
Utrechlse
Geologen VeF
schap
jaar
vier
bij
de University of
enlglng, en
in
de
VS, de Shell en
Wlsconsin-Madison
werkt
Debora
Rodrigues
de
Duitsland,
lllranda .u in Schotland BP aan Ctair, de
groolsle onontwikkelde olieaccumulalie in

lla haar studie

Groot-Bdtiani€.

onze persoonljjke

behocltcn. Zodoendr belandd.n $c in
Beiclcn (11)!9 2001), Hejtn laD orze
klcin0 rricnd meL de l€dcrliose. Gek, !,ch
blijii zo n sreek een ondcfbc$u{ r.rbo.
Dc gcsehiedenis grijpt diep. Zelfs r. dicp

Sinds ltbruari lvcrk ilt bij EP Lxploration
\X'esr ofShcrhDds dls subsuriicc ecologisr
!.n clair. ClNn is een monslcr, de gnntr

k.ld- De nogll onfoorspclbrrc Foducric
ku.cn hebben dc h$cn ditmralniet afsc-

dNr onze kindcrcD mijD

schnk' orn h.r (Nccr) niertrf lelcn in rc
blazen. ZofgNklig $1trdt ook sc\rcrkt aan
hl.r bij BP ho(is in her !!rndcl stadrl

!tic g,rschicdcni\.
'ne(
Dc omgcling is lv.nderschooD ro

'v!i
Hs]-

lll..hh.

SNier)

lch'emx.Irl dr.rgcn. zodil ook zij zich rerbond.n roclcn

rhk

bir

d. Ahotr, cn het iandklim.at ifok ()ns ro
.atr, dai we in de'Ijrncs Aths.p lle kli-

tn l-Drnonmcnt),

D!rrl

rncr dc S vo(ir.rJ) dnn dc l-. dcr de H.
rlP is ccn FreLllg hcdlijU opcn, effi.ieni en
olenuigend. Zc zcegcn srr ze doen cn zc
docn $ar zr zcreLrn Iliischlen uagcn de
finan.lalc .xlrarrtcs $!t rneer crgcn irrlcr
dan sat !k ecNcnd \!s (oI lt'ra en hei
salaris lia boDus), ulllirr dc Ncrksic.. is het
dubb.l cn d$urs sr.rd. l-D drl drr \eel

drr

nr.r oMc idc!le

1,)ca!le gczocht

h.Lrben Z$edcn ofVest Crnld! - nu dlls
Der tusscnsro!r in Schodand. Ni.r ttllocn
her \ccr cr) dc seir,)enen zlln bclansrijli,
ook hcr cukurele khnaar tn

lcct\tijl !r ha.fton'e,ijn. Groc,i-B utlnil
is andcrs dan DunnaDd.

.an

!lk..r

Drer brtriD

lllcs

hdngr hicr
\laar cn

plakbunil

KNGM6 (VERl/016)

Gq@
H.r ccrtre numner van hct Nelher
inds lournrl ot 6eo5cicn..s {her
vehieurvde Geo ogic en MiJnbourr
s !e6cheien In n.i vro€ge vo.r
iaar!an rooo cf ho€!eLher (ii
gef van ad.quit€ [api] n et van
re 18arr, Lijh de reri euwde ain.
pa( vil rer aLoude GeoLogc.n
[4 irbouvr e€n 5u..esll]uL.l. a;l
3.sr!ur van de 5tlcht ne Nlc iEverl
van de Graail, Nenk !an ['lonllrr:r5,
Win Steefken er jan Ridde. .
her Laalsl van 2ooo oogevolgl
door P.icr Koers) en aan ae
Hooid,.da.rie ilan 5nit, Theo

0c Nieur6br ei veE.h€.n nesen
ilai ei Doo. weceron €en onge
keide variatle aan intereisdnte
a.htergrond iLrnrat.
op bfeed iirdw€tens.happeLil (
ter. i Ho.rdr€dadeur D.( vin
Door tcr ide sestaan door. fd
rcd..t€ur Auklen NauIr cr t.roLine
ar1 (eLen en

Slanihul5 iunnen

i.!r€den z ln 1el

!oor her

KNGtlG en

Ecn nzder

0e XNGfvlC vebtite wlr$.kngn8 nl
werd doo. webmasrer Pierer Sri.ns

tn v.rder uiiseioorr'd tot e.n profcss oneLe slle. ale aLLe r..vartie
iirdreten5chapp€ jk. in.rrat e
vonr iedereen to€gankcllk mai(t,
0e s te frordt r.g.Lmar s bero.h{

hair

rlnger aar te brensen

L.^den

oveai.ht v.n de ver

ciilc situan€.

a(ivitciten is le vinden
in hel .omoletc jaa^,er.lae.
Hei (omplele jaaruerslag va. d.
9e(ret.ri! en de

.eii

ngn€encr

rs

tc v.rkrirg€n m arleLs een votr.e(
dranoe, ie r.htei aan hct KNC[4G.

ei

.onrr.ter ne1 .rldcr. i..dneren
{hirpeLijke rusrenerenisinsen !o

]AN ANNE 3O9WIN(.

sr.RrrAR s KNC I6

Financieel jaarverslas
2000 var de pcnning.€nnnign€est!rs.hap oversedra-

8.oerrfie lKrFGl rij^ voortg.T.r ei
hobben o.a se e. tor..n lv.orals
1og tideLlre) bldrag. var de Nf\r

iaast h..ft het

ei

(r igei hebb.n zl.h o.( ii fel ar
geopc', iiir rr€er blrronder lfeoTcr

niei rooski€Lrig g€weesr. llet laar
:ooo fras daarop g€en uru0i(ic
r ng. Ook dlt laar zijn er begro

t ngsovcrs.hr jd nsen opgetr..rcn.
D. fnar.iele.ondltle van hct
ecnools.hap is niet !.rboterd

ten opz(nre !an voorgasr0e laren

j eei aantaL posten zirn ze€r
grote o!ers.fritdlnsen vai de
B

Degrotng ge$eetr, Yiaaro0or.cn

n 2ooo heeft Gen.lan welrje her

Booenrkundiee Verenicins (NBVI cd
ce krirrg voor io€gepaste Fvsis.hc

De vetr.hlLLence commiss es

De financiELe sirunric v;n her
Genoo:s(hap i! d. Laalsre iaren

,rntal m€ev-llers dne( vic.r

rl5 ae N€de anase Hvdrologsahe
Ve,enlgi.g (NN\4, de N€ce'laadse

de iina

begrn.cb

schilLende

s inmiddcLs verlkt nel hypcr
Lln(s naar vee bedrivei en voor
aa dw.icn5.lra.pe6 reLeva 1t.
Dc

ii

meL tlYee

g.i

dan [4a.]. on NijEan. Daa.

DeLft

i

KNGDlG

lr!reir ir

7.h over de fnin.iiiL. ndnl

strar e

.rtfennd

Voor Tofre de

p.rninsmeester aLs i. n rn rcieLe
admin nr;le lras dit dls rer eer

a las iel dus
noelLik oin ln 2..o veeL verdidc

\te jaar.

AL

met

kngmg laltrl nicu$sbrief mei l2ool 8

0c inkorsten !an h.t g.noors(hap
voor wal beireft dc .oniibul es
zijn vril eL o. het strealbearag v:ii
15o.ooo gu nen uitgekonen. Dit s
dii
een plsr eve ontwi[kelng

.l

kir
!o0r 4fl.

lrop.n dat d€z! voortgercl

!o

den.

5pon50rng

^an ce (NGlrr6 b
!ire ien heeit
ina
guLder
ont!.ngEn wll kur.
4..ooo

kan ei hier om lechen en de dee.ls goed.
mcr dc foor and mourh komi hei l<a
rakicf vaD dir cilardlolk socd Daar buir.!:
eeD ero.me cornmlntr! sprftr.

Uitwisseling

D!1 het !itwisselingsjad.
zo'n su..es rfas daL nij
daai een (beialld) prono
iic projcci werd aangebo
dcn. is roor ccn srooi
deel toc tc sclirijvcr aad

Mlln studie iiid heb ik ner meer plerier

de

\u

dan ioeirijdlng in Uftechr doorgebnchL
('81.90)j ccn jaar scolLsica. vijfrlar soii
fock. Er gine lccl iijd zjitcn in h.i voorzli
terschrp vln de Ut.echtsc Geologen
Verenlgnrg en tevcelrijd in lDircrsitcit!
polrrieke anbiles. Toch wr.en hiji.ij
inN voldoende om gesele.reerd re r!.tden
roor cen eenjarig uliwlsselingsprogranm!
sscn dc RUU cn de Unirersii! ofN is
consin-Iladisc,n in dc VS ('90 '91). Her
u,rdrukkclijkc !crzock v.n Poppc dc Bocr,
ftijn btgcleider nr Utrechlj \r!s oDr Diij r1u
nler re bemoeien mer srudentenzrhen.
Llesbeih Kosien vooispeide dar lk nieL
naar Nederland rerug zou komen Ze
l<rjJst nog eclijk ook. lk had in ltadison
aan!.nkclijk ccn irildcard siaius cn hcb
mij moctcn b.Llijzcn. Inzct, cigcd initia
tief en vo.maheliik ondftankeliJL denkcn
$ordr beloond. En dat is een ,ndcre r!npak dan ln Nederland, !ra!r de re!.tie op
ccn onreNechie vraag uir de collegebenk
is: (a) zc snrpr hcr Dicr. of (b) ze heetr

ner r €ruil .on. lderen dar

onze

sponsors het KNGMG e€n warm
ha toedagen Deze sponsoring
heeft etooor geuorgd dat lvil e-"n
aantal actlvteiten, zoais het NAa
cn het Waddenslmpos um, vrijweL

kostende[kcnd hcbbcn k!nnen
maken Eveneens gaat dank u t
naar S r€1, vo.r het vrederon
sponroren !an de Es.herprls.
De (osten voor de Nleuwebrief
zijn loE over de begr.ilng heen
gegaan. Dit l3 gedeeLteLilk het
geloLg van dc lerborgen'ver

zerdkosten, d e h.t gefoots.hap

betaat.

Een andere post waarin

de besrot

het

ns

KNGIVIG

s avers.hreden

s

Bureau. Deze post is

mogeLij( velk-o-Ard nges.hat b j
het opsteLlen !an ne begroung

Fet NIG is n€tles b nnen de begro
tins seb€ven. Dit s e€n zeer pos
tief resuLtaat, gezien de vra€gere
hoge uitgavei voor Geolose en

tlid dle ik

l<aanse

als jonge

inrernaiionale

school doorbrachr in
Jrpin. Dc sl]ilran oDdcr

$rjs e! dr

m(nrllrrcrr.i! {

de nrensen was hcfkcn-

proje.r $aar ik aan r.uwe.kcn ldg o0L
voor de hand: welis*axr cltbona!!geolo
gie, maar in de Pyrenern, dtrs elgenliik op
bckcDd rcncjn in liernp, rlekblinijn et:
siudccrscbicd id Graus. Dar il< nog nicis
\'!n clrbon.atgeologic afq'ist was sccn bclemmeing om rnij netccn het veld i. tc
siuren.m de.r.ll.ireit vrn een ondiep
maiiene .arbonare ramp

Le

v.n buircnldDdcrs. ncs ik da.. gcblcrcn.
Ilt Frs lrij!e. gevordcfd nicr gcsprckkcn

Ano.., m,ra.ltoos tocl voo. dc zcL<crhent lan Shell. \X'!a.om wee! ik nlcr, aan
de korre rermiin van de Amerlklanse
ircrtgclcgcnhcid was 1k toch ge\rend ge
ra.kr. Borcndicn wildc ik ciecnliik ln de
s'ale.expldatic rcfeclir koncn, lia dc
bij

Uniled Nrtiinrs Yric $eer gebcun

garn onder

z{reken. Na drie laar hlrd (erken (l991
1994) rjepen d€ conclusies len dii onder
zock los rrccr vfrgcD opi naar voor nij
$,s de ki!s gell..fd. Hcr grorc ci ir.s in
ieder ge'dl bnren de tijdshnier gelegd.
en ik kon lan de slag.

d!i

nog eens. \ha. nu Lrcn ik cersl $eer tcrug
in de olie, bljBP. En n.g dlk ler.edcn

DEBORA ROOR CUES DE

[I

ORDEM RANDA@HOTMA

bestLuf ve€l a.t e ver€lst. D i jaar
lve goed op onze uitRaven
moeten Letten, en daalbjzLLLen we
oo( enige beruinlg ngen moeten
dooryoeren. Er staat een positel
saldo op deze begroting, maar dit

behoonijk bedrng aan sponsor ng
op dc begrot ng. Fet Hoofdb€stuur
uaL hier hard voor moeten werk.nl

staat rood op dit momentlL
Het beLangrjkne punt loor bezu
nigingen s de Nieuw5br ei Eiiedief
betekent dit dat w€ m nder pngl
na's kuntren produ.eren voor onze
€der. E!entuele extra a.ti!ltelen
zoaG een [ve€de ttradd€n5ympo
sium kunnen al€en nd er we €r

eei sponeor loor kunien ! nden.
0m onze contrlbutes d t jaargoed
binnen te djgen, h€b ( dan oa(
voorgestc d aan het Hoofdb.strur
en de 6enoot5drapsraad om dit
iaar hee slrerg te zln met lrel
b nnenhaLen van de.ontrbLties.
Daariaast staat er d t jaar een

De

(asconnlssie heeft de reeulta

ten vanaf 1997 t/n heden doorge
nomen en ge.onsiateerd dat er

199/ ed.r iaar sprale is vnn
e€n negatief re5uLtaar (1999 ver
Ioonde w€ een positiefsaLdo val
n. aoo.. naar er moet nog ste-"ds
fL. 30.ooo, belaaLd worden aan
KLuwer voor GeoLogie eo lMlln
s nds

zuLLen

i5 s€he€ fodlg om orze tcloten
aan te zuiveren. H€r Geroots.hap

L

'OM

Als de Ameiikaanse ollebediijlen $at s.e
peler waren geweesi in he

Voor 2oo1 is c.n sLuiten.le begrotlns opsEsteLd. dle van het hoord.

RAND^

IllADELON N lMAN,
PENN NCMEE9TER KNGI.I]G

Verslag
kascommissie 2000
Door dr.l.A,oeLe en drs. C.(4
(oor€r s e€n .ontroLe u tgevo€rd
betreffende fnanrian van het
(NGI'IG over het boeklaar 2ooo. De
kas.ommiss e heelt de boeken na
enige corie.tie n orde bevonden.
De commiss e wlLhierbiecht€r yre
enke e kantt.kcnlngcr na[.n:
De kas.ommi5s e i5 uitermal€ b€

zorsd over d€ finan. dn van het
Geiootschap. 0m een fa L ssenent
van het Genootschnp te loorko
men, dlent een sLuit€nde begroting
voor 2ool opgcn.La re worcen en
ook op Langere termlln d eref de
uitgaven .nder slrikte .ontro € 1e

kngmg I al$ I nieuqsbriet

m€

2oor

t

Positiefls in dit o!e17i.ht lret NAC
.ansret, dat n. 9ooo, so€dkoper

it

u ts€valL€n dan besfoot en het
felt dat rle u tgavei vai GeoloR e

en 14 jnbouW/NetherLaids lourial of
Geos.l€nces b nnen de begrotlne
gebLeven zijn. ce, en de iunde d e
het tlids.hrlft nu !.rvult, suggereeft
de .omnrls5ie te o!.rwegen lret
contra.t nret TNO N TG te lreronder
haideLen; zodanig dat TN0 N TG
een hogere bildrage le!ert.
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COMMISSIE BEROEPSBELANGEN

Weten, kennen, kunretr
n de eerste pLaats wi de camnris.
5ie BeroepsbeLangen (cBBl u her
inneren aan de a.beidsmarkt moni
to6 (M.knsmg.n0. Het betrcfi
een seflice waamee twee onlwik.

kelinsen wordt Sevolgd in voor
aaidw{enscnapper9 reEVsnie sea
toren van de afbeidsnalkt. AIL€i

e€6t wordcn reLevante sectoref
eemonitored in te.men van groei of
krimp Een tweede inte6ctieve mo'
nitor zoont in oP de vraag naar
bepaalde specialisaties. Er zijn 3r
spe.lallsaties benoemd waatoan de
respondertcr aangeven oier de
kom€ndc iwee e dre jaren vecLof
weinig vrang naa. zaLzijn. Allc
KNGtulG leden worden uitgenodigd
om de beid€ nonilors, op de
KNGtu1G site, te be2oeken. We hopen dai aLLe bcToeke6 de eledro.
nl5.he enquates wiLei lnvulLen.
Daardoor za de lnfornatiewaardc
van de monito.s aanzienliik
Deze nieuwe

monior is een ver

dere lnvulLng van de taak

vai

de

BOEKBESPREKING

Commissie: het nan€ns de Lenen
van h€t (NGl,4G verzamelen en
w€er aan hen ter besrhlkkins steL.
len van voor de beroepsuitoefening
retevante intormiiie via de KNCll 6.
site. Het is voor de (ommissie
iispnerend on le zien dal de
belanssteLlng voor dc site nog
sreeds sroeit, Een lndruk: nmld.
d€ls ie h€t aanlalberoeke6 op d€
index bladzijde (zeg maar: de bin.
nenkomer) gestegen tot zo'n 1oo
perweek. Nier gigantisch maar ook
niet nik5. Een kleine driekwa.t van
de bezoekels is Nedc.Lands, maar
het percentage bu rcnlandse hlts'
Al met al drailt rLle. om weten:
kennis hebben van inlomatie dic
rclevaft kan zijn voor het beoefe'
nef van ih€t vak' Daartoe b€hoort

ooI het keinen'van colL€ga s.
h.oLlesJs werk

Warun vroeger 5
u

Evaporites - th€ir evolution and
economics, JohD Wanen

t onze lnvloed in
werkoiigev,ngen 70a s

Daarmee groe
n euwe

milleu. (srond)walerbeheer. ru mtelijke ordening- Tercchr, want we
kunnen ook wnt: we hebben wat te
meldenl Hel is de meeRaarde van
een Genoots.hap als hel ofze dal
we info.matie over wie warr wefkr

rn$ eLkaar delen. op

d

r moment

s

de vernie!wde centraLe edenad
minsilratie van hcl (NGilG nog
maar beperkt en onvolledig. De
CBB heeft biigedragen aan het
ontwikkelen van een verbeterd

aaimeLdings/irurat eiormuller. Bin
ncikorl zal d t iormuLicr in ele.tro
nisrhe vorm op de sic vets.hijien.
Hou de seryicerubiek op de site
in de gaten en aarzel niet om het
Iomulier in te vullen en per e mail
te verzenden, Door een grote re
spons van de Leoen w€Ien, k€nn€n
cn dus kunnen we a s Genootschap

aan bijor5heLLofde uiive6ite t

(gechargee.d. ok€), lesenwoordig
werken steeds meer aardvreten
s(happe15 eldeG in aan bodcmgebru k en b.heer gelieerde banen.
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0e auteur beLichl ln dit boek eva.
por eten vanuit een ongebruikellike
hocI door voolaLaandachr le g€
ven aan lraL er met claporieten in
de ondergrond kan gebeur€n. ld
me6, bijna alle evaporiel in de
ondeBrond is diagenetisch v€an
derd, zo niet van secundaire ot
tertiane herkomst, Voor de meer
scdihentoLosisch ger chte asped€n
bestadn andere handboeken, al
komen ook de nodige sedimenloLogi5che en stru.turele aspecten in
de ee6te helft van het boek aan
de orde. watr€n , cht zich nd.
twecde helft vooGL op evdporiel€n
asso.laties. djaSenetische €n m€ta
morfe aspecLen, op hvdrorhermale
beinvloeding en op evaporieten alt

CoMMrssE BERoEPsBrrANcrn

.MA I]

CS3@KNGMG.Nt

0e negen hootdstukken rijn ruim
vo0rzlen van iLustraties en scheirata, Naast theoretische bes.ho!

nlngen komei veeL pmkljkvoor
beelden aan de ordc. 0e eerste
twee hooldslukken zijn vooral inlei
dend van aard. omdar evapoieten
in b€langriike mate lnformau€

INGEZONDTN BRIEF
clobal Change

dit debat is de dlscu5sie die op d r

atriosphere innease temperature,

Naar aanLeldirg van iwee artik€etr

moment in de ll,5.A p aate!indt, In
het Laact€ nLrmmer van de AAPG
EapLorer wordt een zeer lezens
waard, gebalinceerd ovePicht ge'
geven van her geoLosis.he standpunt aan de overzjd€ vrn de
0.eaan. Flern wordt gewez€n op
h€t nos aLtiid grotc gebrc[ aan
duidelijk€ weicnschappel jke i€iten.
fer debat is in dir sradium hooha.
kelijk politiek en econonisch, een

The same Laws requ rc that...the

situatic die lrij heLaar ook in Ne

Tenslote: "i/t.ny public policies
and Laws have unintended.onte.

in Nieuwsbrief l, april2ool zou ik
gradg enkele opflerkingen maken.
In de inl€ressaile beschrijving van
de aanslaande GLobal change Open
S. ence aonfercnrc ln Amsterda.n
staai We wctcn dat de C02 con
.entratie nu alrwee keer zo hoog
is d.n de hoogst bekende waarden
in de afgelopen honderdduiTcnden
jaren-- Er ziji eventreLook uitspra.
ken bekend waarln het C02 cehalre
n de atnosreer t idens het E€dr en,
zo r5..oo t0t loo.ooo laar geLe.
den, hoger was dan het huldige
gehaLte van t56 ppn 2oals gemc.
ten op Mauna Loa. lk heinncr mij
niet de waarden voor hct Eemien,
welli.ht kan iemand opheldering

i

i

hel volgendc nterview net Ger
brand Koincr wordt vemeld ondcr

Vulkaanuitbarstngen: Erupiies
hebben €en koelend etrect op de
atmostu€r" Ook dit lijkt mij een
sedeehelljke waarhcid; de unstoor
van C02 tlidens cruptes za! luist
eei vetrvannctrd effe.r hebben,
over g€ns a e lof vDor de aandacht

die in dc Nielwsbrief sordt gcgc.
ven aan het klimaatsveranderings
dcbat Een selkome aanvulling aan

dcrLand kennen betreffcnde het
boren in Waddenzee en B esbosch.

.ltaren uit hct artikeL: lln.
forlunat€ly the debrte was initiated
by political dction belore scientilic
EnkeLe

Ionulated, conslraiafd dara.ba(ked the concepr.

research had

ned

olt tesenover d egenen dl€

seLoven

''Thal eartlr dynanic systems are
too Large to be 5 gnifi.antly iniLuen
ced by hunan dctivities Een be
hartenswaardige opmerking over
een belangijke basis voor het be.
palef van de nenseLiike impa.t op
hct IL]maat, de Beneralc r.uLatlon
nodeLs: "Computer rnod€ls resuLL
n hyporhee E, not nformat on
Over de invloed !:n broeikasgas
sen: Laws of physics requne lhat
increases ol greenhouse gas in the

kDSmg

kunnen aanrelken over de

.hemi

eff€rl frust be seen fii5t in the
upper atmosphere. satellite data,
notr vened, do nor show rhat

wat de €.ononie betreft: Eufo
p€an govErnmenrs pLrsh |re Llnited
Stares to reduce energy consump.
tion no1 for €nviro.nentaL reasonE,
bul for competilive economic
En

quen.es,,,. iiequently makirg pro
bLcn soLll ons nto ne\! probLems,
Th€ unintended consequen.e of
rhe human induccd clifrate.hange
lheory is to make people believe
lhal humans can rontrolclimate.
By ralslng faLte hope, the resu t i5
that people w L be eve llrat .lrangng ene.sy use habte.an ameL0rate the rising sea lcvei and a fu

AGEilIDA

Viiie Unive6iteit Amsterdam, NSG
cou6e U series Applicalions in the
geological envtonment, by: Dr. TElLiot. nfo and reg5tration:
www.geo.vu.nL/-nsg, KNG]llC ledcn

0isrdbution and lvtigrarion of
Terliary Manmils in E!Dsia. Ofga
nieau€: Fa.ulte I Aard,!etens.hap.
pen/ PPL.l, !n veKite t !tre.ht,
Natuurmuseum Rotterdan cn de
Unive15itel van Athene. nfo:
wessels: eesscls@seo.uu.nl;

!!ilha
De volledige teksl mel reierenties
van "The G obal cLimat€ changc
Debatej what s t (hnt we .rn
controL?' s te v nden op de AAPG
webs|te www.aap8.0rg,

hrtp://mw.geo.uu.itResearfvstot
Paleonlologylconferencet

I<TFG
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VErn

ex.u6ie Drente. s1nn r!.uo

siation Assen, finish 17.1o slalon
Assen. (oslen: fl. 4o,-. Aanmelden

cao
eche sanenstellins van vroeg€re

(oceaan)wate nassdt wo,dl ln
deze e€fste hoofdstukken ook aan.
dachl gegcven aan bijvoorb€eLd
Precambrlsche oc€aanchemie op
basis van evaporitlsch€ gest€enten

uI die rijd.
Hoofdsluk 3 beginl met de vraag
of het heden eigenliik w€l de sleu.
tel rot hel veieden is bii evapoie.
ten ondeEoek- Ondezoek van
v.oegere evapoietbekkens en hun
stratlgraiische evolutie leidl Waiien
iot de concLusie dat het uniformita.
rlanisrlsche p ncip€ hler maar be.
perkt van toepass ns Ian zijn.
ALeen alde grootte en vedreidlng
van evaporietbekkens is in her
verLeden aanzienliik grorer ge

weesl, ln dir hoofdstuk komt ook
de Messinien salinileits crisis van
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lntegrated reseNoir chatacterisation studies nnging from single
well reseruoir studies to multi-well freld and regional studies.
o lntegrated Cote

Analysis

Conventional and Special Core Analysis.
o Geoscienoe Saa,t Secondrrert
Providing qualified G&G pqed staff for assignments to wotk aI
the clients' affices.
Please visl our web site to view our sevices. an-line news and jab oppattunities!

Fanlm GeaMetLnts
Iet +31(o)713019307 -

BV

- Werp.tet 5, 2361 XX WMd, fhe netMs
- Emit:in]h@pant{6.n1 - web4te:wp

Fax. +3110)713010302

te.ht

de MiddeUandse zee aan de orde.

2iin in dez€ relatiefjonse evaporieten oplossingsvel9.hijnselen al een
veelloorkomend fenomeen, in een
verder vededen is dit ln nog ster
kere nale het geval. The evapo
rite rhat was" komt daafom in het
vierde hooidstuk uitvoeig aan de
orde. VeNoLgens behandelt hoofd.
stuk t de rysica van zoul systemen
en het zoltgedrag bij diveBe de
lo.malie stijlen. Hoofdstuk 6 saat
in 0p war er kan gebeuren als
gore zout systemen metamorfose
doomak€n. Dil it e€n relatief

en info: Hann€ke van den Ancker.
Oude Bennekom9eweg
6717 Lt{

lr

tde. of iuan-GenL@inter.NL.net

laar ikse GAA ercu6le: rVaan
r cht(ienl Ve4e 9:ro vanaf
Utrecht C5, rondLe dins Nat!urhls.
torisch lvlus€!m Maanr.ht, excur

onbekend teirein, met soms tegen.
gestelde 0pvaitingen. [,leefdere
mera.evap0 et voo(omens
worden besproken. wst u dat
somm ge edeLgesteenten. zo.ls
Lapis Lazuligekoppeld kunnei 2iin
aan meia evaporieten? Na een
teruSkeer naar'gewone' evaporier.
voorkonens, maar nu in het kader
van hun betek€nis als minerale

grondstof (hoofdsluk 7), wordei in
de katste twee hoofdstukken
evapo.iel.fr €taal associalier behan

deld. Eerst biitase remperatuur €n
diagenese en vetuolsens ln de brj.
ner vdtr de Rode zee, resp. n reLa.
tie met metamofe vennder ngen,
dan weL masmatlsche of hydrorher

Hel bo€k is overz'.hrelijk mel een
uilvoeige inhdudsopsave cn index,
Slechts 6€n merkwaardise schrijlfoul komt voor, ook in de index.
Dat geldt voor de tanelijk onbekende term endoreic waar in hei
bo€k st€eds over endoheic wordl

www-vrouwen.nevsaia. aanmelden:

r

AMSTERDAM)

9th CoaL ceology Conh.ence in P.a.
que. ConfeGn.e addre5s:9lh Geo.

lo$, Conferen.e, Fa.Uty of Scence,
Gaia Nelwerkd ner Amsterdam,

Illeer nro, www.vrouw-"n.net/saia
of

ELs

Llll<es.lel:

o2l

5ltlllr.

Charles Lln ve6ity, ALberlo! 6, CZ.
128 4l Praque 2. far: oo42o 2249

21716i e mail: opLusti @nalur..uni.cz

Adnm€Lrlen: gala@vrouwei.net

Geologi(a Belgi.a Fieldmeeting,
Westem Coartal Plain of aelgium,
h :ssociltion with INQUA Sea levcl
and ShoGlinc Sub.omnission of
North and West Europe, GCP
Projed No,437.lnfo: dr. Ce.lLe
Baeleman, Belglan 6eoLogi.aL

Two.day PGK excurion to Bent
hein, Price fl, 2oo.2to,. RegGtef
witli the secrelary, prior to ApriL
1et. For more dela Ls refe. to

A.R. FoRTUII

{V*rr uNivRstrE

wcstelijke kusLvlakte van Belgia.
KNGNIG-Nood in Assen opganiseert
een leuing'Palinspasri. reconskuc.
tion of uniaultins for non specia.
5ts', NoteL de longe, am 18.o0
uur, r: losie Kriest tel. o592
322271 (werkJ ot 06 733/34,

sle ENC groeve. Xosten: ca. l5,oo,

sludenten krijgen koting. Infor
frate: Anouk Creusen: tel: 06
2r1746804, cre.@seo.vu.nl; of op

gesproken. Dit doet verde. niets af
aan de kwallteit van het boek aLs
geheeL, dat onsetwijf-old een pLaats
verd ent in werenscrrappellike bibLi.
oih€ken €n in de boekenkasten
van hen die hetzii wetenschappe.
Lijk. dan wel toegepasi met eva.
porieten te maken hebben. 0oor de
koe6 van het pond is de p is niet
Serins. maar de lezer kriigt e, veel

sutucy, Jennel9traat 1r. rooo Brus

RAI conSres.entrum Amslerdam.

17th Internat onal rvlinins congrcss
& Exh b tlon ot Turkev
2ooi,
^4CET
Ankara, Turkcy. nlo: MCEI2oo1

\{eb

S

New Pahdisms for the Predlction
ol 5ubsurface Conditions. Eulo(on'
rer.nce on Characlerisarion oI the
Shallow 5ubsurface: lmplications
for Ulban hliastr(cture and Envi
fonmental assessment, 5p3,
BeLgium. nfo: htlp://conetrucl on

nlu.ac.uk/sEduale sclrooL/Conie.
rencetEsF otindex.htnL

te. http://www.mlnin8.

laxt +12121647.7).59; e na l:

.e. le,baeteman@mineco.fsov.be

Global Change Open Scienie Confc.
rence "challenges ol a Changing

@

Excursie: Holo.en€ evolutie van de

kngmg I alw I nieuwsbricf mei l2oo1

11

@uju

on svalbard lNotuav). nio:

http://wwqseaLosl.!lo.nohvdG/est

Eanh". op 9
,ool zijn exc!6
naar diverse wetenschappeL ikc

c,

Ukraine Qlaternary €xpLored: the
MiddLe and !pp€r PLeistocene of
rhe MlddLe 0niepcr area and it5
ifirpodance for the East west cotre

lnstelLn8ei in Nederatrd. nfol

1-t set,te,tber

http://www,sciconf .igbp.kva.se

Dovas - Switzelond

hnpr//www.ukrnet.iel/-hydro

sociarion of 5€dlmentoLoSisLs, A5
2oo1.21st rAs ri€erins or Sedimenlo

21-26

log}. Info.: httpt/ww.iae 2oor.€1h7.ch

E:

Aggregatc 2oo1 - Envi.onment and
Economy, Hel5inki, FinLand.

1- 12

assresale@rgy-fi h.6.2ooo)
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2001,
h\etnallanal As.

bet 2001

International 6eologi.al Corclation

rium, Utechl Univelsity canpls.

Progmmme, l6CP Poie.l4l7 sea'
level changes and neoleclonics',
:rrd lnt cont, Durham Universiry
with ex.ursion to Fort William,

nro: phys.uu.il-wwwit'au/
..2oo1.hlmL the Utrechl Universily

S.olldnd,llK. Info:
Ninmh
McElheiion, D€pt. oi'ME
Gcogr.phy,

aonsresr BLrreau do
^4arceLLeTC
Buna, P.0. Box 8o12t,tio8
Utre.ht, T€: +'11(o)to 2t12728i
lax: +11 lo)to 2r3585rie.maiL:

Univeclty ot Durham, south Road,
Durham, Dfl tLE, uK. fari +44
1911747to/: e ma r: c,n mce n€.

20-2] arEu.-rrs 2ttt)l
Climale ConfeGnce 2oor, Educaro-

29 anststrs

-

I sr'llirrnhrt 2ul)l

The European 5c €nco Foundat on
Progamme: R€sponsc of the &rth

Systen to lmpact Processes o.ganises a workshop and e:cu6ion on
the theme: Subma.ine C.aleG and
Eie.ta Craref Corclation' with a
special session on lcy inp.cts and
i.v ta.g€ts held in lhe !nique loca.
tion ol th€ universily.enter (tlNlS)

s.pt.nrb.r

200

3th EiannuaLlo nr Meeting oi

/ RCNPS, Salzau Castle n€ar
Kiel (D), hosted by GEor0AR, unrv.
(lel. contad address; Kaf Gi.irs,
RCNNS

\el: '49 4347 7045541tat: +49

|

k8ue19@Lanu.Landsh.de

y Pataezoi. Palaeogeography

and PtLaeobiogcography of 14/este
.en Europe rnd Norlh AfricaP.l6ogaographies et Bio96ograp
hi€s de l'Europe de IOuest et de
l'Afrique du Nord au Pal6ozorqu€
inf€rieur, Lille, France- Info.: http://

www,univ-lillel-f r/geoscien.esl
page-uf rh.lualilesllpplindex.hlLm
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s.ft.,rhe,200l

t-14 seDtetnb"t )04I

Atlrensr 9th fternal onat aongress
of thc GeoLoscaLSociety of Gree..,
dnd specd events on the o.casion
of the toth annlverary or our
Soc ety, nlor Prof. Paul G. l\4arinos,
e.malL: marlnos@.entra.ntua.sr or

r2th Meetlng ofthe Assoclaton ol

N4s Jasmine

European GeoLogl.aL 5acielle5,
lMAEG5r2. Carp.thi.nr Pale0ge.
og.aphy and Geodvnamics: Multidisciplinary Apprda.h. Info:

9-l l sepreorbet 20ol
INQUA 5ubcommission on

Euro.

Athanassia!, teL: +:lo
772)49a: tax: +)D 1772?,77o

1

Annuat meeting of Geologis.he
Ve.einigung and Deutsche Geolosi
sche Ges€lLschdft 'MARGTNS
MEETING 2oo1" in Ki€|, Germany.
hlo; http://www-s v-de/agenda GV/

Bnmingham, UK: P.otectinS
Groundwater. an international

.onference on: AppLying poLicie5
and decision.making tools lo lrnd
use planninS. conincl: rel: +44 (oJ
121 711 t885; fax: | 44 (o) r21 711
5925r e.mail: ngwclc@environmentagen.y. gov,uK, www,envronmen!

19th ColLoquium of Afrkan Geology,
El ladida - I4ororco, Department of
Earth 5clerces, 240oo El ladida.
Into: Secr-.tarat of the 19th coLlo
quium Gsaf, Cholar'b DoukkaLi
UrlveGity, faculkty of Scien.€s,
Dep!. of Eanh Sciences, B.P- 20 ,

24ooo Er ladida

-
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e-mail: cag19@ucd.ac-ma
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