
NWO strategienota 2oo2-2oo5. Thema's met talent
Hoogwaardig onderzoek, maatschappetijl< engagement en internationale samenwerl<ing

: egen themds gaan bii de NWO (l{ededandse Organisatie
voor Wetens.happelijk Ondenoek) de toekomst valr het
rvetelschappeliik onderzoek bepalen. Thema's die maat-
schappetiik en internationaal ste* in de betangstettint
staan, dwars door wetenschappeliike disclplines sniiden
en hun meerwaarde Dutten uit die bansdisdDllnalre
samenwerking. Ook de strategienota van ALW (Aard. en
Levenswetenschappen) is gebaseerd op dlt thematisch
uitgangspunt. Het stuk noemt negen thema's waarvan viif
blnnen de Aardwetenschappen vallen of de grers tussen
de Aard- en Levenswetenschappen oveaschfiiden: de
gekoppelde bio-geosfeer, klimaawatiabitlteit, continent-
oceaan overgangen, bio- en g€oinfornatlca, en walet
Deze thematische aanpak biedt weinig tulnte voot de
open competitie, de ond€Fzoekaanvngen die niet
blnnen een thema pass€n, maar, op tennlin, wel
baanbrckend en vemieuwend kulnen zlin.
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De negen thema's van de
ALW strategienota
. lunclional genomlcs en

. Van moleculen ior cellen

. Van neuon tot gedrag

. Biodiveniteit (in rclatie tot
global chrDge)

. De gekoppelde bio

, Klimaalvariabilireir
. Continenr oceaaD over

. Bio- en Geohfornatica

hcbb.n.nihousiasr gffc!gc$d
op onzc rnlcnrafhar'c. (,{l
kaD nici icdcrccn zich dat gocd
hcinlc.cn: "I rag!el! remcm-
be. sotuething !b.ui thenes.")
\,hrks kan 2i.h drn ook nier
lnrlen j' de klachr lan \rSNU
loorziricr D Hondr dai dc
N\tr'O probccn ccn nccr siu-
feDdc L<mcht tc $ardcD tcn
koste \'!n dc unil ersitciten.
De ALV'heeft drt jad. een be
gr.ring !!n 5- miljoen guldenl
een bedreg dli de atgeloper
ijcn iaar rclaiicf consianl sc
blclcl is. In dic !criodc hccft

Ferk l cn hei .tlr! geld dar
N\\'O Dodig hccfi om arn haar
Joclstcll gcn ic loldocn. Ll dc
wercnschapsbijilge yu t nei
rulde een inLerlieN ner \-\ro
roorzlirer Vln Dnln bijn! een
hele paglne. Geibnrgrataerd
loor h.i Huygcn$nuscum
HonrijcL u Voofbufg, rcrdc-
di$ hij dc nccr stlrcDdc lisic

De negen th€ma's van de
NWO strat€gi€nota
. Cultlreel ilrfsoed
. Erhischc cn Maatschappe-

lijke AsFecten van Ondc!-
zoek en Innovrtie

. Bestuur in Beweglng

. Cosnide en GedJag

. Iundamenten van kvens

. Digitlliseling en Infof-

. Nanolvetenschappen

. Opkomende Technolo

lan d. nom cD i; hij lan rnc
njng d.r c. nog roldocndc
ruintc is loof rdj talcnt ( $:c-
terschali krn op tdllore huie.
hur institarle !lnden, d.or
nieuwsgierigheld gedre!en of
door maaischeppelijl<. behoetl

rcnschap zijn, gedcgcn. on.f-
h.nliclijk.') Hij bcD.drukr dar
cle thenrr'\ gek,,rcn rijn in
nau\'.rerleg ner hel \'erk
!el!t Ook hii onden.hrlilt dli
er oler rllt iaar eeD heel andere
lijst 

'nci 
ihc'na's moecl'jk r cn

\raarschul dar \rij in \cdcr-
laDd nier allccn Duar tcvredcr
noeten ,ln mer onTe goeoe
narm nu, m!!r d!a. hltd lan
moeren blillen werl<en. "Hei is
nei lls mer hei saldo lan re

ook mccr jc lcrlcdcn dln jc
h!idigc insFaDDingcD. "

DageLijks bestaan
(jelijkLlidig m.r de NV'O sira

ccD noia gcpubijcccrd .n ook

dc AL\\' hccii ziiD cjecn inrrul
ling .aD dc richiine ran lici
tuckornstig onderzoek gegcren.
Oide.roeksresuhaten blj de
Aatul erl-elen$lerens.hal
pen ziin bepalend loor ons

noiej dc ircrcldlvrrd spccracu
hifc $cicnscLr.ppclijLc ro!dc-

igcr docu hci ondcvoclt
we.eldrviid n Lle s.hirnse.pers
sLrln. Her.n|fulelen \an her
geno.n !!n de planr Aradop
sls .!, lrec aardlrcrcndschlp
pcliik. Ilct khnariondcrzock
wordcn als !oorbccLdcn alngc-
hd.ld. 'De ALU'is andcrhdlf
ldrr nrer s ercnscndtte.s en
onderr.ekers ran unn,ersltel
ien eD onderzoek*cholen ln
dscusic g.w.csl . aldus dr.
John ltarks, drccicu. lan Dc
AL\x' "Dc dicru's dic cf nu
liggen zijn de thena's die ef i.
dle !ndefirlfJr!r ove.leg uir
gekomen 7ijn. De Nede.l!ndse
onderzoeker en $ eiens.happer
h.bb.n dji zclf eangclcvcrd.
Dc dccancn lan dc faculicircD
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b€draagt fl. 50,. Lorse abonnem€nten ziln n et

V!or het pLaatsen van adlertenties kunt.onta.t oFienen fret
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.\1.\\' \ eel djdcljrlt s!ld \et.n
binn(D Ir halctr. J:'l .te konr.D
.le rrr.! z.lsnr|Iien. \la.ks:
"Als cf gccn dtr.r gcldcn r j-
konr.n. d!n zll ous Lr!dger
t.n'gi,,pen naar l+ miljoen fcr
j..f. D€ tL\\' h..lt J.dr..l
roris rrlrh.r bu\lStr \an h.r
OrcD AL\\' pnrg nnna icrus
gebrrchr ran 2tl nr.r 9 nllto!tr
guldcn. Dc c.nscqucnric d!!r

De begroting van het Nwo per iaar

Malcriele iifr,rsructuur
Optf cdcn rh ondclzocksinrermedi.ir

(ru, r! !ufien doorhd ii,innkr.vm o(l!o \i!

\an is dirl (lcchr l: \!n dc
rxn\ ri!.r) glhon.reed \rordr
Zel1; ..n cxcelleni !oofsrcl
ho.li nirr ruromaiisch rc rek.
rlcrl ot hrr).r.rcD m.r z0 n
kfaD buJset. ,lL\\'h(eli in
hur sLrir.sicDorN ccn he
grchng.pgcnotnen d'c op iaar
blsis ruiN 90 diljoen euldcn
bedr!ret. xrnrenlijk Inccr d!n
nu bcschihbrar rs. Lf s(rdl l0

HdbuJ3d !r.AL\\',s.u 5j llr !n nl bir iD!L,ri/sd b.leid ni!.rljk s!id.,

De begroting van het AIW per ;aar

I'ersoonsscrichte ondersreunins
Tbemaiisch oDderoek

InrclDar'onale co6rd'naiie

!)liljocn !irgethkkcD roor the
r)rrtiscb .ndcrzock. 20 nrilj.en
loor oPe. .or)rpcdri.. ?0 r)iil
i0en \oor p.bnoncen.htc sub-
{idiei, 7.5 niljocn foor i .s
tering.!. icdcr 5 niljo.n !oo,
hcitilc'rcn en internainnrxl(
coordnraric cn $at poncD on

,\1ric ls rr!] muiing drL er.
ondrnks d. thenrftis.he n(\ra.
binnen dc N\\'O \.ldo.ndc
nNg.lijHrcd.n benaan loor
liln.lancnteel ond.rzc,.lt. E,
rll! pcf soonsgerlchrc $rbsidies

20 trf
20 \'1f
t0 r.lf
t.5 Mf

5Mf
5 \tf

ruim 90 \lf

zorls PIO\IER (r) SPINOZA
cn in l00i) is d. !!nricu$in!:i
imfuk g.slarl. Fr is o.k bn!
n.n d. rhctn. s \(ild.endc lfij
heid is oni eigen uririaricfic
.rqtooicn. Dc cnDsraicring
.tar.r nrce. geld !)odis is r.,r
s .icns(hrPP.l'jk .DdcrrocL i\
rcrs nx.r ied.r..n hft ftee e.ns
is l)e nr€nnrg.r vc^chlllen
e.l)!cr sicrk hoc d!t geld daD
bestccd nNcr srlden.

450 n4f
2,l0 rtf
160 rtf
125 NIf
100 tlf
.10 Mf

I 125 rUl
225 Mf

f{ | tiJ

Alsluitins NEESDI
,nci ocn 5.rroosiuo *crd 19 dp,iljl
her N!LSDlprogfnnna rlhe Nerhc'
Lards Ei!lronnrcnra EJrll S/nem
DVnrn G nitnllveJ fornreeLatgc.
r0nd, 0p dii 5/mpos um rerd c.n
over?iaht gege'ren vun het onde.
zoek dirl door TiLESD ! uiteevoefd.
De (onende lijil wordt ..lrter nog

orr( tenreLen, gcila vseerd ei
ge rlerprcteerd. 0 t ondat oLiem.it
s.rapp ren n'cu!!e l0.eeismisci:c
sutueys b.schikba;r f ebben g.steld
ei e/ b.sLoi.n r onr op de luaar
extra scGns.re rnen te {h erei.
Hci NEE5D onde/ocI ri.rrte z]Lh

op dc relatie lussen dicD€ seologi
v.e ei opp€frakr. proretsen nct
Nede.rnd ei hci Noordzeebek(.n
a ! n;rtuunilk ab. rloflun. B nn.tr
ret Drograrnrn h€obe4 aLle Ncder
la.ds. nirdB€ten5(haDpcliike on
oe170.{s..oLen 5u(csvo samenge

lcrkt. Dez€ saneir.rk ng \! L niei
griiS roirliuere r. l,ileteis.ha!pe.

Lii{ heeft fet !cc, n eure .lata ei
Todellei voor biivoorbeeld dc
evolutie van de afwal€rlng vni hei
RjibcIk.] opgee!erd.0ol li er
eer iaiiaL njeu$e (nc.tlt€.hn e(en
ont(lk(eLd. Re5u(air var onder
7o.i narr de mog. ikheden vai

'opil.rl \1 flJlated u) nes.en.e
dniin3 i3 dal er pln.r€n ?iir on
€en Ne..l€r nncr .enr!rr voor l:mi
n€s.eite datc,ng .p te riaht.'
Fet ond.rock s neergecgd n zes

p.oets.hrift. r, 55 reteisdriippe lke
adikecn. cen uiLgave vrf GLob.:

and Plane:ary Chaigc. spe.iaal
ge0ijd rar NEEsD .n een lhenr
rummer va h.t poPULalr freten-
s.happeLlk ilds.hrii Aarde & &lers
Een vetoolg op NEESD zil in .ic
pen. lr dii cv€niuele ve'!o gpro
granrmi 7a de iadru( Lgecn oP

data a.'tu sil e Tjlens NEESD s

geb€k€n dat er te d.illg 5e snl
s.lre oata ?iin om dc g.ren russen
bo;insen tc di.rrien en blllken cr
8ee( DrLr oar. gegevens over de

zeer di.po ondergroid bcs.hikbaar
ie riln. E.n.Dn5onlun !an lrs,'eLLir
gen lrvnironder TNO NlI6 €n KNlvlll

!t een diep€, seismi5.he iin over
N.d€ran0 5.heren, om iizl.ht n d!
ssmenste ng.r nru.luLr!an d.
IoEr rot dc i oho te krijgen.

samenvnitiige. yan ac lcTingen

iunn.n fntrden opgcvriatd b j
NWo AlW, r nalL: s.lro noci !o.nL

Call Oper Competitic
subsidicronde 2001/2002
I neiziin ..'chrliire. ve6.honen
waarir rordi bes.hrelen ho. oider
roe(etr Froledsrbs die ku!ner aai
vrager voor adrd. en .!Pi$!e1-'i
s.happelijk ondezock in hel regu

I'cre open .ompctitie progrrdna
vin ALlll. 0p ho{]fnLinen zj'i (e
nieuwe rl.htL ic1!oor het iidonen
v!n sub5idlcra rvrasei vere. likbaaf
nret die vnn de vorige rordc. E.hler,
bii d. beoordeLing kort Tea. .a
(ruk ie llscen op h.t rsped or gl

nlLireii/ nndvaLQf kira[ref door
ioepatsrig !an f€egrad0rei v0or
d€ drie beoorCciinss.rlleria. Vcrdcr
?uLlen m.de op ver.oek van d€

heoord.llrgsconinr5sies g.ri af
wijl neer !an lrel indl.n ns!lornrat
g.i(ePteerd \!0rder. Jrto.rl ret
ianraL ingediend. aanvrasen oi
.venredig groor Tiin ren op, drtc
vin het aanti r. veryra.hte lr000r€
rngen, dan knn ret bestuur bcsLu

1en tot cer voo6ele.tie- op bns 5

vin iret.rireriurn nie!$-,h-"ia De

dcidline roor de Opcn compei tie ie

l1 rusustus. Dc ainvraasfomuL ercn
nlet nalere rdrtLiiren zili sliis hiLf
nie bes.hiibnar. Naar vervri.ht ng

?31 pns rond hci verscnijnen v.n d€

vo eende n eulsb ef dr venierlvdo
samensiell ig van oe )eoordelrnsi
.omd stlc; be:l€nd ?iin.

Ertfa cremFLaren ziii op re !ragei
!i. .ei spe.iaaLcnnlidres aai
o. ilYiih.ro.nlot v'i de e?ebsiie
ilipiiiit.nwo.rLiihnsubsiiliesico
wnLodd Ll h.cft dir iaar de keu7.
on Dc posl.r ele(tron s.lr ulv
ainvrnae r te ieiel. lanaf raJ
juLi kunnen aaivrag.n clekronis.h
rorden inse.liena via de,lLw vreb

s le. De aandilzig.tr h€loorror
der ook oD ne w.bpdSia gezet.

0, 1t runl vrrhuisl AL!t,naaf een

nreulv gebour reger0!.r het
st.t on vd. Laaf !an N euYr 0ost
ndi. Het kanroo za !p d e dig

ge5lolen zijn. H.l nieu*e adres r5:

Lnan lan N euw oosl rdie loo

kngmg I alw I nieuwsblief ilni I 2oo1 3
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Het Staatstoe2icht op de Mjjncn rs ccrl van
de oudsre Rijksdienslen. opgcricht in het
kader van de (Napolcotrtischc) rnijnset
lan 1E 10. Bij dc siichting !!D het Konink
rijk dcr Ncdcrhndcn nl 1810, kende ons
laDd allccn nijnbou$ in het gebied rond
Kcfkradc. Aan de (nu) Belgis.he kani
wdreD veel nee. !.rilirelien. Die srcck
ml}likLe ror 1830 deeluii van ons kon'nk-
.ijk. Tljdens de riendaassc vcldtocht in
1830 meake Bclgi.: zich los van Neder
land, een schcidine dic Degen i.ur later
dcfinirjcfbchachtigd werd in hei Verdng
var Londen. Na de lfscheidlng lan Belcii
blccfer i! Nederllnd €€n mljn over, dc
Dodinille bij Kerkrade. ljn dar was de
nljnbouw in Nederland. En voof dic mij,r
bezar Ned€rlaDd hcr Sialtsroezicht o! de

"Dc stccnkoolwiDniDg in Zui.l Limbuig
kwam pas werLehjlt tol onisikkellng ln hei
bcgin tan de tFinilgsre eeuw", aldus l'dii-
genn die uit Kerkrade alkomsiig is "Ik
kod un een thmilie dle gcncmiics lang mer
de kolennijnbouw vcrbondcn is geweest.
Il< heb echru allccn dc teloo.gang meege
maaki. Eind vijftisef jlren werd Nederland
olcrsDocld doo. goedkope olie. onze ko
lcnnijnbouw koi daar nlei tesen coDcuffc'
rcD. Dat wcrd helemaal duidelijk rocn dc
giganiis.he gasbel in Siochicrcn gcvorldcn
s,er.l. In 1965 heeft de tocnnuligc minisrer
len EcoDomjschc Zakcn, Den Ull, de slui
iins lan dc kolcDmijne! aangekondlgd."
\ict allccn de kolen{inning vlelonderver
anl$CDrdeljkheid van SLllistoezichr. Al
ceuwenbng$!rdi er ln Zuid Lnnburg
mc.gel genllrd. lroeger loor wodngbou\r,
nu alleen nog lileinschahg roor rcsraufa.e.
luaar de rnergelgrocvcs I'ggeD ef n,e! lerla
ien bij. Zc irordcn inleDsicfgebnLikt lis
roc.isiischc aitractle cn v.or Ke6tmis
\rofden nr l$ee eroeles bij Valkenburg
ke.srnurkten georganiseerd. Gcdurcndc
d.ic toL vier $eken bezochicn hondcrdduts
Tend mersen aigelopcn iaar dc gfocves, op
zoek naar pasendc kcrsftersicdngen. Ook

zo." Hijwerktc bij dc afdelingen onde.
zoek en auromarisering cn $etd in 19?2
gcvra.gd om bij het StaatsLoezlchi op de
Mjincn ie ga.rn we.ken. Tiidens bljna
dertis jaren Stlatsroezlchr he€ft lijzich
gesFeclallseerd in bodemdaling vcrooF
,ukt door wlnning ran dclfstoffen. de
s.hade die daardoof kaD ontstaan en de
anlrkkeling ran die sclade. Kennls die
hem dc niogclijkheid bo.d on zi'n maai
schaFpclijke betrokkenheld in ie zericn bri
de bemiddelins bij schadeconfl ictcn.
''Al in de zesLlger jaien werd cr gcd'scun
sieetd over bodemdaLing in Noord-Neder
land door Fsproducric !ir het Slochteren
veld. Dji gcbcurde onder lndeie op
aandrjngcn van Ir. Nlarlenn toenmalig
irspccrcuFgcnera.l dei Miinen. Hcr
KSEPL van de Shell in Rriswijk hcctt
onder lelding ean ceeris.ma in dic tijd
een modelgebouwd dar cctr bodeDrdaltug
voospelde mn aan Dcicr iD 2050. Ii
19?2 was dc wcfkcLijkc bodendallng zo'n
lijf cctrtimcicr. te.$'ijl Ce
spclling uuging vai ijftlen cemimeio.
Wij galn Du uir yan een bodemdaljng van
mrxinaal li,ltig cenrimeicr in 2050.'
Bodemdlllng beperkic zich n'ct lot nro
delien en !eienschappclijk oveieg, mar.
mondde jn dc jarcn tdchtis uir ft een

maarschappclijk beladen onde$e4r dai
aa!lcjding gaftor verhirte dhcussles. Pdii
gcds is t!!k als deskundige opgereden cn
hceft als zodanlg teNchillende Siatcnvcrga-
dcringen bljsewoond. "lkben h Fricsland
al rond 1q74 gevmegd on tc lcbchi)nen.
Her begon om half i'ju cn dlt is natuurlljk
al yerdachr, n.ni wie gaal cr nu om die tijd
vergaducn. Ikbelde voo. aue zekerheid
nos cvcn mel lu.]rLens en dle zei ioen:
'Benr u $,el vo..zi.hiig? Toen dc Srarcnlc-
den vngen mochten sielien ord dc
bodemdaling op Aneland, lrocg rcDlnd:
'Ik neen aaD dai ik dc hcer Pdttgens nieL

ieis in hei Fics kan rrlgen.''Als lk ln her
Limburgs mag altwoorden'. heb ik geant
s'oord cn toen $,rs het i;s gebroken."

Kerstschok
Bodemdallng door dclfstotuinning w.rs
voor Nederland gccn oDbckcnd fcno
neen. Ook dc winnine ran zout en kolen
veroorzaakr LoL<.al bodemd!ling. Dai sas
wjnnidg de !!nleiding kon zljn tooi aad-
schoLken was nlei voorzien. lD 1986.
tijdens de Keisidagen. ivcrd Asscn opge-
s.h.lki door de ee6lc NcdcrhDdse gas

serelareerde schoL<. Drs. i\'t.\V. vln der
Sluis, Sraicnlid van de Frcvincie Drenthe.
sociaal gcogra.feD fel legensLander lan

Ti T1"T \r {} F."T', f.- 1 t T1" T

Piittgens neemt afscheid van

lr.,.l.t. Pilttgen5, adviseur Geotechniek bii het Staatsto€zicht op de

Miinen (sodM) is 55 iaar geworden. Hil nam op 31 mei arscheid net
een colloquium, dat een weerspieg€ling was van d€ erpertise die hii,

van huis ult mijnmeter, opgeboswd heeft in zijn derligtadge loopb.an

bii SodM: de winnins van delfstotren in Nederland (zout, olie/gas en

kolen) en de schade die dat kan v€foozaken. Ee. Lihblrgef in hart en

nieren, opgegroeid in de Miinstreek, m€t €en brede, intehationale

belangstelting en een groot maatlchapp€liik beset Erkenning hiervoor

werd o.m. tot uitdrukking gebracht door het bit hen opspeLden van de

veBierselen van Ridder in de orde van Oranie Iassau,

lic. is Staa!sioezichi
veranL(oordelljk voor

Nuttige tussenstap
Na zcs jaren niinne
rcr bij de Sta snii

hei noodgedwongen
bolengroDds cn maal<-
ie hjjin 1965 dc olcF
siap naar dc Heidenrlj.
"Ecn Duttige tussen
siap", noernt hij deze

zijsprons, "ook alzas

nieuwsbricf iunl I 2oo1 1



Staatstoezicht

de gassiming, $oonde in AsscD en voel-
de dc schok relr. Hii legdc als cersre bet
vcrband russen de gaswinning en de aard-
schok. "Ik heb vaak n]ct Vrn der Sluls
gediscussieerd". aldus Piittgens, "hij had

selijk dar ei een rclatic besuEr russen dczc
fenonencn cn gas\rinning. Maar \:an der
Sluis saf dc gas$iDning o\.eEl dc schuld
lan cn voorspelde de ondcrsang ran heel
Noord-\ederland. Hij lcrsclcck de in
sroning Lan de kerk aan dc Heerlerbaan
in Heeilen mel dc rockomsiige schade tr
Croninsen."
Maar schadc vcun,d$kr door sa$vinniDs
in Noold-Nederldnd is niel Ic vcrgclijLeD
mcr mijnschade in Zuid-Limburg ofbo-
dcmdaling door zoutwinning in bijvoor-
bceld Oyeriissel. Bodcmdrling is ook gecr
fenomeen dar unick is roor Noord Nedcr-
lund. "Zuid Limburg kcDl bodemdaliDg
die pl.a$elijk oploopt tor tien metcr. Bii
kolenwinninc wordr de hele laag scgge-
hanld cn stoft het dak in. ljodcmdaliDg
hicrdoor heeft aan hct oppcn'lak de vonn
v.ln cen kom en is altrankcliik van de dikrc
cr de diepre lan dc kolcnlarg, de aiitmd
\raarover de laag is $rggehlald en de bc-
memde snshoek (15 srlden) $aarlangs
de invloed naar hel oppeNlak nog mcrk-
baar is. ('ordr er, diep€r, ecn twccde laag
gcnrijDd, dln lellen dc cfinctcn op en dat
hccft plarrselijk tot cnornlc bodemdallng

De eiie.retr lan zoutlrinning aan her op'
pervlakziin aflrankclijk van de dicplc
\Harop hcr zoul gc\ronnen lrordt cn hcr
soort zour. In het zout ilordl ccn caveme
gcloogd en de pekelwordr naarboven ge-
b|acht. Zour n phsrisch cn drukt de .a-

vernc iD clkaar. Hoe diepcr dc zoullaag,
hoc grotcr het drukverschil. Alhankelijk
van de slnensrellins (K- cn Mg Touten
zijn plrstischer dan Na-zout) en djepie
vrn de zoudaas. zullcn de effecten aan hct
oppervlak lersciillcnd ,iin. "ln l99r is
een sinkholc ontsrlln, het zogcnaamde gat
van Hcryclo. Ik logeerde daar alriid in
hcrzclfdc horel en ik $as dc man ran her

sar l:rn Henselo'- ljcn lrij ondiepe carer-
nc is daar ingesron cn hcclt een cbimne,\-
vercor2.aki die tot aan dc oppe.'lakte
doorgegaan is. tsinncn tw
vier rneter dicpe krlter meI een djancrer
van 30 ncicr. Hij j$ ontdekl door eeD
automobilist die m€t dc uitleat van zijn
auto olrr de grond schuurdc. Een link
hole is een directe bcdrciging- El is geen
cnkele conrole moscliik. Voris jaar is cr
in her Ruhrsebicd ccn sinkhole ontslaan
!!n de mnd van de lfsluiting lan ccn
mijnsch.chr en zoiets is in pri cipe 00L in
Nedcrlard nogelijk."

Bodenstjiging
Bodcmdaling is Iidrtgcnt specialiten gc
lrorden. tD 19r-6 $arcD de mijneD al gc-
sloten, madcr heerrle nog veel ongcDoc-
gen over dc albandeling van schadcclains.
De rocnnralige mjnister vAn ljconomische
Zakcn, Lubbers, heeft cun commissle in
gcstcld om te berniddclcn. De c.mmlssie
bc$tond uir mlinbouwkundigen, mijnmc'
terj en bouwkundigcD en hsd Pdtleens als
loorzifter.'Dit werk deed ik sraas cn ik
geloof dar ik daar ook nier onscschikr yoor
rlas. Mijn erote \arordeel was naruurlijk
dat ik dc tall spmk. \laar
vast. Toen de mijnen gcslotcn wdren, nam

dc mccrkundige diensr Rijkslrarc$raat de
mcringcD orer, die rot dan roc door de
nrijnen zelf waien uitscrocrd. Rijks{ater
staut wilde zelfool< allcs ccn keer meren
cn in 1978 !arcn dc rcsultaten bekend.
Ik werd opsebcld c! hoorder 'Jan er klopr
iers nier. $/ij metcn bode'nstijgiDs.' Dc
meringcn bleken goed uitgeloqd ctr roen
krccg ik de besr ingeling un mijn loop
baan. Ah mijnen sluitcn, $ordt er nier
mcergepompr en ik hcb cen modelge
bouwd om de rcladc rc onderoeken ius
sen stijsend miin\ratcr ('1ee, seen srond
$rter, Carboonw!ter) en bod€msiijsitrs.
Door hcr stijgende rvater wordr dc druk nr
dc porien lerhoogd €n gaan wc omhoog.
Op dit monent is dc bodcmstiigingin
Zuid-I-imburg grotcr dan dc bodemdalng

Her oDdezock naar de invloed lan stij-
gend rnijnrarcr heefr Pdtrgens itrrcrnado-
naal crlcnnirg gegeven. Hii ondcrhoudt
nnuwc coDtactei m€t Duhslnnd cn heeft
ccn bezoek aan de uraniunuijnen in
Oost-Duilsland gcbrachi. "Oos! Duits
land $!s tot 1990 ccn belangiijke uraru
umproducent. Hct is onbeschrijfetiik !*ar
daar Cebcurd js. \rcel mensen lijdcn aaD
de 'Schnccbereer Ktankheit', ccD combi
naric vaD silicose en kank.!. Al het water
dat omhoog komr is radio:rctiet De steen-
stor.l bestaat uit sFalcnd muteriral. Ook
die sspecien van dc mijrbouw irieresscrcn

ii zeer en daa! hoop ik me nos lans in Ic
rerdiepcn. \jissen hcb ik nooir lcuk gc'von-

DIVERSEN

Doctores Honoris Causa
0p donderdag 29 maat il, ontvins
proldr. lacques Iouret op voorsteL

van de Faculto d€ Science van de

Unive6iteit van Luik in een ptech

tiSe bijeenkomst een e.edoctoraal
fiet de daarbijbehorende veGie6e.
len. Tegel k mer hem onlvingen
nog 2even andere inlernationaal
gerenommeerde wetens.happe6
een eredoctoraat. Tevens kreeg

de Konlng der Belgen, (on ng

ALbert eeneiedoctoraat,
Jacques Touret viel de e€r te beu't
on ndmen5 de gelauwerden een

dankwoord t€ sprek€f, dat hlj
net veeLveNe deed, dat b€Loond

werd met een donderen.l appLaus,

Proi.Iouret s drager van de Vaf
Waterschoor van de. Gracht

In deze zelfde week ontvins proi
dr. Sierd Cloetingh het be.i.hl dat
de senaar van de Ei'ivits Lor6nd
Univ€rslteit n Budapest, Hongarije,
besLoten heeft hen de tit€Lvan
''Doctor et Professor Fonors
Causa'te verLenen en uit te relken,
wij w€nsen ook Si€.d van harte

seluk met d€?€ eeflolLe uilverkie

zing. Dit is voor Sierd reeds ziin
derde dr. F.C. titeLop ri.

Nieuwe hoosleraar
op de VU
Per 2 april is proressor okk Krcoi.
de nieuwe hoosleaar in de Paleoe

cologie en Paleoklimatologie a.n
de taculteit Aardwetenschappen van

de Vrije Univ€6iteit ziin werkzaam

Nleuw bestuur Ingeolring
d6. Rich.rd Riike6 (vooairt€.)
ir. Willem. Bieman (Eecret.ris)

ir. Siefko 5lob (penningmeester)

n. cissy Lehnen.de Rooij (lid)

PGK: kst Ca[
Cantrabria Excursion
Details on lhe field t p can be
found at the PGK web site
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VAN DE VOORZITTER

Miin ccrstc AAPG Consres
was dat v.,r 1983 in Dallas.
Terwijl ik mijr kotrer klAarzct
om zaterdag naar Denvef re
veft.ekken voo. het ,$PC
corgres rar dir jaar, \aaag ik
ne afwst.r voor wezenriike
verschiletr zoudcn bcstaan
tussen de progrdrnas var
deze twee congessen. Er tigl
16 iaar tussen, in een mensen-
lelen een belaqaijke periode,
en ccntje ivaar ikzelfdit iaa.
rnct namc met de neus op
gedrukt $ ordt. Naar hct con-
sles lan 1983 nam il mijn
dochter (6€n maand oud)
mee! etr ikrende dus alsmaar
heen en iree. tussen congaes-
ccntrtrm er hotelkamef om
haar ie tunncn vo€den. Als ik
a.s. zaterdag verirck, is dat
€6n dag na haarlaatste c'ind-
exmeNessie. voof haaf - en
roor mij - dus een heel men-

Dablzii ccr uite$t anente er
snele AAPG Library senice,
heb ik het pfogradm. vaD

1983 weer lunnen beftijketr.
Er zijr inderdaad nosal wat
vcFchillerr maar ooh ove.-
.enkomstcn. D€ gehard staten
discipline var het AAPG con-
gres h i! die iaren niet gewii
zigd (en is waarschiinrijk a1

veel ouder dan 18 jaar). Het
we€i.end loorafgaande aan
hct congr.s is voor short
courses en excursies. Het
congres zelf - ibclusicf .11e

staposia en wofkshops vat
bijv SEPTU, en ook van A,A.PG
secties zo.ls de Enerer Mi-
rerals Divisie en de Environ-
mcnral Gcosciences Divisie
(in 2001 eetr gczamclijke ses-
sie) - vindt plaats dp dadn-
das t/m woensdag. Na woens-
dag zijn e. weer shoar courses
en excursies, waa.odder een-
tjc met mi, aan boord.1Lver-
httrg mc cnorm op de trip
naar de lacustrine afzcttingen
van de Green River Fdrhatie
in de Uinra en Washakie
bekkens i! Coloaado en

Een aanral inhdudc.lijlrc
themas is in 18 jaarnognict
verstete!: "Coal bed metha-
ne", "diagenesis", "structure
and t€ctonica'rr r'shoreline and
shctffacics" zijn e.hte elefga-
eens die essenticcl blijven voor
de peboleungeologie,

De verschilen ziin het in-
teressantstr in 1983 zijn eibij-
voorbeeld een heel stel funda-
mcntecl siratigafische en se-
dinentolosischc scssies, zoals
"bedfoms and bedding struc-

res'!! r'radiolariaDs'(2 ses-
siesl)J "foramirifera as indi-
cators for paleobathtnetry!',
"general paleontoloe!'' (l),
!.<liatom stratigraphy" en -
ieis meer spccificL - i'the
Mississippian-Pemsylvanian
boundary" en "the tenninal
Eocene event", Niets lan te-
rug te virden 18 jaar la.ef!
Ook vinden se een sessie over
de gcotogie van Urarium (dat
komr misschicn binnenkort
weet terug)! en eertjc over de
petroleumseologie van Chira,

w't toen ler een bee.je ziin
deurer opende voor de wes-
tc$e wereld. lvat de oorzaa}
toor een hclc sessi€ over
Egtpte is gene$t, kan iLniet
goed beder(en. InteressaDt is
ook de sessie ovea Frontiers,
waar looml deze titel opvalt:
..Eusratic control on synchro-
nous st.atigraphic develop-
menti a case for facies predic-
tion in basin hode irs!!. L€t
wel - het woord'sequence
stlatigraphy' komt in het hele
Proglamma van 1963 niet 6€n
kccr voor, maar .leze presen-
tatie zat natuurlijk w€l ir die
hoek e! *as disschien op
zichzelf een 'frontier'. E{:r
van de auteurs is dd ook

Dc symposia €n shoa courses
in 1983 zijr allemaal srrict
technisch van aaid, mct uit'
zonderins van 6€n symposi
um oler ethiek en professio-
naliteit. Verder valt ook ee!
presentatie over "Petroleum
R€source Assessment oilvil-

5I:ag neerdruppeLeid grondrater.
Nlet ro ben voor eei !uL(ianke
g.L, s d. .of.L!sie, die .omb natle
v;r tr'ts.n inpcrm.ab.l. dlke5
.pgesLoten grondvratetrcs.ruo rs n

ties en d e soorl vraterketeh !vor

den zo heer dat ze baEren houdt
de desk!ndigc on! !oor. flet !rarer
vir Fuen.aLi.nte is trouwens aL

lrarm. bedent k me, anders 7ou

het d.rp riet z. heteri het [an dus

0o( iog ne blrg ut. De st€m
lrou.lt.ns e.hter vo0r dal aLr er.p
nat e Land een (tl!.he (enpeG

t!ur bcrclkt ordt, ne pofpen
geen cens rccr tijn h.bb.n on te
dans€n Ner aLs blreer bolLeruaar
van h€t ve LisheidsvertieL niei fur.

ia(erna5sa de di[es barsrei wes
.ohes e.In een pLolzaLdan de
h.L. u!ld$esteLij(e rand !ai La

Pa ma b.zlvllkcn. Ve c kublcre
k Lom-"ters !aka xieb€stem nirg
s.huven dzendsne de d epz€e lr.
!:i 2ooo m noos iaar 2.oo m

nlep. a.nrputerireeL.lei toien hoe

!etr,orgens een sootr rnpeLoler
7.e tr.kt. De !ten !erteLt on5.lai

t,.iib i{"iJtLt;$i11

Mijf, schoonrnoeder rvcet
u'at een mega-tsunami is

l iji 5.hoonm.eder ! eer pittg€
ourle danre. AL s naar rus dan ee
lrond door een a[eLse val d e her
gebruil vri eer no( olr.Lialor
x.dig naa(t, ze geniet iog steeds
irten! va. haar rolaa bes.h (bare

Pei nijn vrollv en l[ n de nuto en

sp.edei.is rrestfaarts naar haar

bejaarleifat Vra( zlln dat avon
dei. Laatn nrekei se er aL!o.r
h.t 8 uur journaaLneer. Te0rj het
koff ezetaf pirrat prutteLr zetten we
ons maar even voor.lc bus 0m
i!.h vo.raL lret Laa15te r e!w5 ovcr
drelgende spoo6tak nsen, of d€

M(Z epirlen e rlet le hoeven m t
sei. Nog voor de frereLd van het

lounraai op ons Losge aten ior.ll
kondiet l,lctrcra zl.h aL!ast aan.
Een .atastrofaa bec d v.E.hllnt op
lret 5.1rerm: Ner Yo.k orderuat.r.
Een ste,n neldi a!n dat €r vo.r de

heLe Oon Amer (aaise (ust een

5.hler onnfien. bare nega ramp
dr. gt, di. aLeen nog mair na.ht
op rret nitst. z.tie. rloener en

do.hre iker rlct c.ht g.interes

seed, naar ah k bere€r dat zo n

rnnrpscenari. Fijn proiess oiele
aanda.ht treit en daarom to.h e.ht
even g.!oLRd moet worden, aL s

dal r et .rg itt.nt, v naen ze aar
best, !.t a ls het t.ger de bc7o.

Vai het r ruf,s rerinn€r I n]e
geen en(eLderailneer. Maar dan
(omt die spe.iaL'. Het bLilc n.ler
daan oler geoLogen re gnan. EeEr
zkn !r€ hoc 7il pLaus beLe argu
meren aanaragef a. aanronen
{lat n eea lord n Aaska bergstoF
thgen rLoedsolv€n lan re 2.. n
irnog rloor de baaiLie&n.azef. n

dftr(re<lend. Dan (omt lret D I

wa5 inaar een lo(aaLfenomeen, dal
aL nee d.r.latrn bck.nd i!. (ai
z. er5 oo( op s orere s.naaLge
be!renl Een Zri15erse node Le!r
kont n beeLd nrer eer r eu,€
lheorle o!er lr!e zuLke hose s.L,ren
onEraan en riaroni re aifeE zln
dan de goLven n e b jzeebev ngen

oftstanr N.t a Leei de tern tsu
ramiN. dt o. de i,led.rLand5. Iij
(er La5geLaren, r€en !r€ Leren nu

over mesa rsLnanr'e. E!en denk lI
dit er dan oo( eei b!Lide impa.t
aan re pas giar (onei, nra:r, her

bee d v.r5.huift naar Hawa i. De

sLrns van sL.€iEnd ava I cu t dc
€ne. even oranl€. Eenmas afge
(oeLd, ro wordt ons verteLd, zlrr
!u (aanhelLngei i et atijd even

T.tr!ilL s.hoonmoedenlef de (ofne

n staal te s.lr.nkcn in hJar (eu

Iert]e besint h€t e.ht spann.n.lr-.
r,lrden Want, zo b jkt, €r ls e€l
mo. !u![aaneiand vai d€ aara i

s.he elLanden groep, La PaLma se
heten, dat paLaan gene zllde !an
Neyr Yor( Ligr s dat e Land ieLro
v.i gl lllamnra, kom eei5 gau[
kjker'. ro€t lk p ots opg.!ron.len
n jn s.hoonmoeder ult de [euk€ ]
lerug, 'klk, dan kur le nu zer
lraar lle ror ge \!ee[ !o.r onze va

iantie een huGle bes.roten heb

b.n". En zo norden re gedrleen

ofthad d op b.cklen rondom Fuen

.aLienie, h€t z!id. iln. dorpl€ van

La Fa ma. llet Ligi aar de rard lan
de ldagtte lul[aanaaNar van het
tot 25oo n hoog oprjzende eiand.
Zo,rer(ennen ,e aL!ast.nre nog

!n!cr.nde va(antleDesiemming
Maarloor ho. afg is deze er nogi
Een e€o oog r€emt ons nrc. in een
grezeLg dorker€ nrlneane met ge
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derness Lands" op (in een
sessie over Exploration Eco-
nomics). Ik denk niet dat je
het ie zou kunnen permitteren
om zo'n titel ongestraft op het
progmmra te zetten in 2001.

War valt er op in 2001? Twee
hele sessies over "The roles of
climate, sediment supply and
sttucture on s€qlence derc-
lopmenti global and ld.al con-
trols'!. Dit liikr een liting van
het alweer voo$ij zijd van de
sequence stra.iglaphy. Dan is
er een sessie over ovef hori-
zoitat dlillirg, rechnologisch
totaal ormos€liih en dus dct
aan dc ordc h 1983. En er zijn
twer sessies die duidelijk de
.trergiecrisis refl ecteien:
eertje over "chert reserloirs"
ef, en 66n oler gas hydutes.
Relanewekkeld zijn ook de
volgende twec scssies:'rCOr
seqncstration" en "Reducing
greenhouse gas emission'!.
Deze twee onderwerpen zou-
den herin 1983 beslist niet ge-
haald hebben. Ik hednner me

dat N!r Y.rk saal lreifen. De

ve eLlen geoLogen nou.le !!aal
he., otziln h ergeotantanen aan
iet [erk ]s .cn geda.hte d e veLe

!.d.rlafdcF noet ov€.vJ €f b r

het aans.rouwen van dt soort uit
zerd r8en. Itl I eer lk gezegd d I

keer oo(, ei l( bLee( niet de enlge.
0(, aL5 een geofyll.us lan het
(NM ir prine time het lan.n.nd
op ne hoogte brenRt lrn c cm.n
tairc k.nil5 irTake de pLanttekto

aardbevifsen, dan zaL dat niei zo

z li. Maa/. neen nou aLd e pra.h
I ge Dii.saurier anin:ties d e vorlg

lrar ro 5,naleLj( oir ne buis t.n
toon \!erden g€sprc d vcrt.gcf
,loordlg.n dl. d no s node ne

5prcokre5. or, ir irer podmodeme
InuffeLd ert]€el Uitz.nder ngen zji

gnnnra's, ronL! een, die niet zo

ang geLeder. o!er o.a geLrergt..

\'ormlng op.l. BBC te zlcf was.

!oor vcL.n c.hter b ift seol.sie
b€hoorLlr[ 5pr!ok]esa.ht s. Mea

?ei op de bu! vuLkanoLocen gal
n nasna.eurei eig doei, ron

van hetAAPG congres van
198'l e€n vooribacht van dc
'l'exas Railroad Cotutissidner
Gic orsanisatie die in Texas de
concessies uitgeeft) o!e. de
vool- en nadeletr var bfuin-
lool. Dit wordt in Texas veel
gewonn€n ln gror€ -open cast
strip mifts' €n voor.d gc-
bruikt vodr dc opwekling van
electriciteit. Op een lraag uit
het publiek over het hoge zwa-
lelgehal.e va! deze bruinkool
en de negatieve consequenties
voor het milieu volgdc ccn
ant{oord over dc aFogantic
vande YaDkees die het ver-
dienden'to freeze in the
dark'. Einde discussie. Oot
daar is dus heel veel gebeurd,
en datis ook afle lezen aan d€
gastspreke6 bii de diversc
ev€nemcntcn dit iaar hct gaat
over '!public ldds access' (tet
op het contrast net "erllora-
tie in de witdeftis") , wadbii
staat "the issue is the national
nandate to produce more ra-
aural gas while .estricting ac-
cess to a naior portion of the

der.lat rie [ijter re horen (i]gi
fraarom drt not moet. ceo s kln
nen net aLhun k.nfls gecn aard

b.ringcir voorsfe Len Z ln het niei
gcwoon maar 1!3r hobb! jen, ex

baard en sriteharen,oLlen 5o ((en

voor ene lrleal!ten die le runie,
maar Liei5t n niLte en in kLe ne

hoe!eeLhc.l.n hun garg !vit Laten

gaani Dat Lartstc imaEo bLilkt een

b.etie !it eer.nd€rzoek naar het
bee d !an aar,lNeters.happ€rs bj
nr dd€lbarc 5.holerei, dal de

Utre.htse uil!eE leit !or g laar Let

ullvoeren ZoLang we n et n naat
ziln om de \ennis van h.i systeci
aarde op ccf fatso.nlllk. nranier il
het mldd€ bare !nd€rrjr te Ir]sen
b ift die v s e .ns a.htervaLsen. En,

verdraa d, zoans nij iel LeIker

uitsevraa d ierug ziji !an La! PaL

na5 kont daar oo( nog eens dat
spo.(beeld van een afs.hu !end.
!akant ebc5temmlng bii,

rcsouccbase". Het gaat ook
over "su6tainability - mal..irg
it rcal", en verder Lomt de re-
gedng Bush ad het woord
over de "slobal eneret indus-

Hctmandaat var A-APG is en
bliift heldet: peboleumgeolo-
gie loor ene4ievoorziening.
De conten is in deze jaren
cruciaal gewijzisd. COr-emis-
sies als nadelige elTectvan het
s€bruiL van fossiclc bran.l-
stoffeD staathoog op de agen-
da. Maatschappelijke en lech-
nologische discussies oler dit
probleen worden niet meet
lit de weg gegaan en krijgen
de volle aardacht tiidens de
hoogtiidagen van het congres
(maardag t/m Noensdas).

In onze posing met en tijdens
het trAGE congres eer maat-
schappelijk slnposium te
organiseren, misllkte dat
laatste dus. EAGE dacht dat
zc KNGMG ccn dienst belees
door ons srrlposium over de

iaiernationale maatschappe-
liike aspecten van petroleuD-
sinning nar het EAGE consxes
op vrijdag te olga4iseren.
Maa. dan qil ieder€en na-
tuurliik naar huis - wie bliift
er Du op 'rijdas als ie voof
het weekend rhuis kunt zijn?!.
Wii hoopter op delolle aan-
dacht, tijdens het consresJ zo-
als oot bij de grote broer
A-{PG al lang algemec. gcac-
ccpteerd. EAGE vond Dijn
vorige stukje niet leuk, ze ea-
ren ongelukkig dat ik het he!
verweea. Dat kan ik me voor-
steuef,, maat KNGMG ilas
ook ongelukkig. l-aten we het
op e€n! mogcliiL wcdcEijds,
misvc$tand houden. Ik hoop
dat het EAGE consres een
succes wordr en darxens ik
de organisatoref ook van
harte toe, maarik hoop ook
dat bij eer volgend congr€s de
technologischc u daatschap-
pelijke aspecter gezametijk en
gelijkwaardig besproken

Fr-\
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Werken en leven in het buitenland. Dat is
vooralsnog voor velen van's Nee ands

aardwetenschappers een aailotkelijk
pe6pectief of gewoon dageuil(se realiteit.
Midd€n vois iaar stond€n miin gezin en ik
opnieuw voor de keuze om, na een zes-jaris
verbliif in Noorwesen, werl( en piivE-leven te
verplaatsen naar een nieuwe horizon.

\\'crken en lelen in Ruslxnd (rloskou),
werd de urlcindclijke tresusre keuzc. ln
dere 'Zak.n{!crzee' gcel ik U gnag ccn
beeld vrn cnigc ee$re hdnrkkcD !!n dele
horizon. 1trdruklten lan ecn snDrcnleling
dic roor zo yelen tor dc vcrlrcclding
sprcckr, in posniele dan $cl in negrtiere
zin. Hcr ijzeren -sordijn is \clis\aar al
mcer.lrn ticD jaar gcleLlen opgetrokk.n.
Hei b€cld lrn R!sllnd en de Russcn,
bezier vrrnt lel qesrer, bliji-r roor dc
m.csrcn loordhn.g $razigj eclijk .. schln
mcn achr$ de fitiage.

lmmens
H.r allereestc dar iDponcen is de 

'mnense schml v.! de,e $ereld. Rusland
rvord! wclis\l'au nicr langer gczicD als de
Sorjcr gr!othr.hr !an wclccr. RcsFect
bltft s$ccht\drdigd loor dc schlllwarr
op de Russen raak imoclcn) lclcn en wer
kcn. Tcr ilhstrade, Rusland om\at bijna
ecn trende r.D \ {crclds t()$1e landnassa

onder Leid ns stond van een d lan
h.t roofdbestu!r van het (NGx4G,

dr. W.l.E. !an de Gradff, verenisde
€en breed speckum van .ardkun
dige eioertisc cn relde vertegen
\roordigers uit de a.ademirche
frereLd, (semil.verhe dsinsteLLingcn

l,r.t nadrLI steLLen wi dat onze
kritiek ap de Nota bcdoe d is om

re komen tot e€n ratione€l en

evenwkhlig ruimrcliike ordenings
beleid. Een ruimrelijk ordeiingsbe
Le d dat rekening hoult met rovre
de gcbru ksmoseLii(heden aLs de
gebru ksbepeft ngen, .l . het
gcvolgzrn van de oPbouw van d€

bodem van Ned€nand, he€ft meer

kans op su.(es dan een beleid dat
daar geen rekcning nee houdt.

DF5. P ]oNGEF U5

5:.REiAR S NOOID3EsTUUK KNGNTC

DIVERSEiI {VERVOL6]

Il@tilfril*
Hoofalbestuur reageert
op'Viifde r-ota'Pronk
Het KN6M6 bdluur heeft niddcLs
ondcrsr.ande brietvan 14 ncij..
formeeLgereageerd op dc V ifde
Nota RuimteLii(e Orden ng. De

b jase d e ln.le brlcf genoemd

rordt,ls te !inden op d€ webs le
Qr het (NGi\ G: rs$v.knsng.nl

Bijde,e reage€rt het Kon nkLiik

N€def atuls GeoLogis.h Mii,boufr
kundje Genootschap (kN6&lc) b n.
nen heL kader van rle lnsprairc
ronde fomccLop de Vljfde Nora

Het KN6M6 is na beltudering vnn

de Noia van nening dat dc7. in !e
hu d ge vers e z€er ernstig te(ort
s.hiet dLs Leidrard voor een even.
w cht g oven'cldsb€Leld m€l betre.
king iot dc .uiqtelijk€ ordennrg,
Oize kitick betreft drie hoofdaspcc

ten de vntr wezei lk beLang ziin blj
het v.strreLLer ran de gebrui(s.
fun.lle(s) van een gebledsdce:

1l d€ noodzaak d€ Nedennndse

sameileving tc voorzien van

srondstoifen uil de Nederlandse

boder (bilvoorb€eL!, aardgas,

drinknit.f, za id en sr ndl
2l het ncgeren van le opborw !an

de ondefgrond van Ned.rard
voor hel ordenen van het boven.
grondse en 0idcrgrondse ruim
tesebruik (bljvoorbee!d: lo.alie
ne.ebouwi ops ag C0:, opsLag

l) het negerer vai aard(und gc

waarden (b jv: de bes.hern ng

v.n e€n voor Nedeiand lniek
landr.hap dat hondcrdduizend
jrar geleden ontstond bil hel
aGneLten vnn de ilskap).

De Nota rcgcefi blhel onschrijv.r
!an dc lrukl3e ei {.ekonrsllgc gc.

bruiksfuncties !an rret Nedcrands
g.ondgeb ed de fado .llc bcs.h k

bare aardeelenschappeli jke kennis

en achi riidzdics. Mriskou is ecn st0d nlct
rurecr dan 1l miljoeD inNoncrs cn dc \'leL.o
sla.gt cf clkc Jlg $eer u om n..r dnD ne
gcD miljoen prssagicrs rc lcrDllltrcn. H.t
sta!tsmonopolic clckrricit.irrbedri jl rch ccn
( )fzienbarend. 700 0l)0 lverknem.rs.
Ook de IllR rnissic, inmlddels gccontfo-
lee&1jn.ook opgcslln. zal in dc Ni te-
vasrtbockcn mosen wordcn biigcschreven
nls ccn bij/oDLler grotc prcstarie. Girrts
cD be\onderensr:rrfdig zijn rcLer recl lan
Itull,nd\ \erdilnsrcn. \lvendnr goor c!
betreurensrraardis zijn reel lan haar pro-
blemen in h.r vcdcdrn zo\vel als hct hc-
.len. Dczc lc.rsre behoelen mindcr nr-
drukkclijl< rcrmeldnrs. lljj r.rir.li nn!r
ItuslaDd orln.et!eD Nii. uiigez\ruid door
inmili., r.ien.ten cn collcga!s. leel nrre-
rcssc mrar bofcnsl bcdcnkingen Len irxn-
zien van her onglln:rk cn de nsico s dic $ij
regemoei koDd.n zicn. Zeker. hct lcv.n in
Rusland cD Mod<r vergi enigc.rnpo!-
sing Duar belnlNooRlr zekcr Dict xrn heL

ol'crhcersend duisterc bccld d.r or her
\rcsrc6c ne1\ lies surir gcprojecrcerd.
Zckcr, ... .rinrulitcrl. corrupde, en so-
ci.'le !.htersrand ziin ook hie. een ondcr-
deel ran d. serncnlcling. Zlj lardcrln ccn
ddgelijks lcvcD in dc sfaren va! Mosl$!,
dat inniddcls .p\xllend wcsrcrs oosr en
\13!ru rncn dlr burger. Russisch drn \vel
burlcnUnds, een loor ons lanrclf\pre-
kcndc b$regirgslrijhcid cn gc\oel \1l'l
posoonlijke lcllish.id gcniet. Dn b.nroc-

over Nederand i Hoofdsru[ ] (1,1

nLeid ng Ligcnb.hider nsl vrorrll
ge5teLd dat ... de ruimre wordt
uiteengeLegd en geanalyse€rd ir
dic lagen: onde€rond, netvrcrken

en occuparie. De onde€rond geen

de natuurL jke o.nst:indlghedEn
we€r waar n ruimteLlkc ver.ndern-
sen !ptreden I Ncderand worden
de bilzonderc kcnmerken van d-.

ondergrond vooriL bepaaLd doo.
hoogtc en waleGystemen. DcTc

onschrijving van de onde€rond
van NederLand s prin tief, onrealis.
1s.h en onvoLLed g cn s.h et daar
door e.hromeLii( to kort ale basis

voor een rationccL beLeid voor de

In de biilaqe van deze bief eordi
dc k.itiek van het XNGwIG op de

V jfde Nola uiteengezet.n bear8u-

Deze reactle op d. Vlfde Nota is

opgesield door eei breed 5am€n
gesteid€ rcrkgroep van het
Genoots.hip. oeze werkgroep, die

digendc b0dchr, dd .lledig $ordr gc-
decld dl\(! nijr u.u$ er khdcrcn, ref-
mcld ik grrug roor dlegcncn dic welilchr
or.Negen on ook dc \rc8 nr,r it{xkou
en Ru\lrnd in Ic naaD. \xruurliik blijti
een indruk cn oofd.el ..n foktrekl p.r
luonlijkc zark. IL.cik U sle.hrs ain adrics
aan, ..hoedt U roo. de \Lijdvcrbrcidc
loorc,ord!lcn $ la.nee \LijJ Oosr eD \\ esl,
.lkaar plcgen re bejegrncr I'lcrien in c.n
schceflichr lan nccsral ncgrtiere roor
oordclen $erFeD allc scbimnren, ook
Rusis.hc. .xtra Iangr \chrdu\veDl
on,e k.L'zc roo. ccn ldjdelijk) Russisch
Ie!.! wo borenrlgedf€lcn door de
tascinatic ccn we.eld re kunncn rcrlten
trcn, dic ror loor kori zo ortocglnkejljk
Fas cn \f!!rin her lc!.n r.D heden 2ozeer
in cen srNo'nlcrsnclling !$keerr. Een
$erel!t sna.in bijna Lldgelijks seschi.dcDis
{ddi gcschlcrcD! or eloludonairc cn op
revolur1(\l1oirc wij7e.

Paradox
$'crkeD in Rusland. lloc trculr drt en
hoe lnden is dal zullcD rcl(n ran U zich
yem.edelijk afrragcn. Lr!r 

'k 
nosnaals

benaltrukkcn Llar. na,unkomsr in aug!F
Lus lorig jnar. iL U nler lllecr d.n ccr
€.rsrc im!'essie kan gelcn. ,Uocht U 

^11'rocl op dcTe b.dern \rjllcD zolrcn cbn n
dczc ecrste impressic scUi(ht een nuftigc
bron ran inlbmlatic mcl ccn rard$elen
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'Russische schimmen achter de vitrage'

L,Nt ik allcrccrsl ccn scheiding nukeD
rulscr dc rcrdcmischc $ereld €n de we-
reld ran hcr bldfijLllc\.cn waarln ik,rlf
lveihzarni ben Hi!r iloci zich..n par!
doxaalieiL vo(tr Of vc.l wcrcnsch.ppc
lii\c r.tcinen, nrc lusief urd $cicDsclu p
pc!, Dccrnl dc Russischc Nc!de!rischc
$'crcld roorilsnns ccn \ o.ir,rLrnsu!nde
pluts in. Dc L{ussischc indusrie dar.en
regen vcrkecrt op vcoltronr.r in een zor
geliike nut, in econonischc zow.l als
rechDologkhe zin. Prrxdo\.al is h.r tii
daI \ cclbck\!.ne Rus\i{ehe !ca.lcmici,

-qednonscD door .condmische omsland j.s-

hcdcn. hun lxkecbicd behhen (horr.n)
ferlarcn om hun rocrluch! te 2.eken in de
becr brulcndc induslrialc cll dienren
sectoren. Ilenig chruficur. laak (&k
zaam voor sesLerse trcdnilur, bljrkr cen
acadcmicrs die heeli rerkozcD oD zirr
LreschcidcD sal.ris Le vcr!ech1)udigcn rc!
koste ruD ccn cn||iarc in de rclde.rische
\deld. Iiort !cr\1oofd. dc RLrsii.he
sanenleving ht'tcrgt ccn zccr grooi to
leitieel vdn onbenLrt human capiral'.
ln de indusLr'.!le efl tfticulicrc sccrorcn
rdirckk.n zich de rerrnderingcn ook iD
hoog rcnpo. lntloductie fan cen Flnicu-
licrc mdrksccrcr cn pri\'lrise.ing un be-
driiren hecir,uoskou eldurende de ne

-genliger 
jfcn ccn rijk rssor!'renr xan

llinkels, mrrkren cn pruduct!_n \.rschafi.
Dir proces heett efloe gchid dar..n b.
pcrkc groe! en ondernemeb ( Nourcau
Richcs i la Russc ) zich rh.tD\ !!!rNefcld
siidc maatsmrcn n)ogen rekcDen r)t dc
zee. $elgesrcklcn. Dc tinrnci€le direren
dirins en (niinlijkc) \,crticalisatie !!n de
Ru$is.he srmeflleving di. darnan her ge

heLe opgav€ geweest zijn voor de

cditors om de gepreseilecrde pa.
pers bii elkaar t€ viidei. Niet al.
l€en komi lrei heie scaLa van geo.

losi*he dis.iplincs dnn bod, maar
ook in diepeans schiet dezc uii
gave zeker niel te kon.
tr €en driel!lk rordt de HimaLaya

onts oten. Hel eetrte rle€l T€1 een
zevcrtaL atikeLen behanrleL( de
sedinexcn cn stratigrnUe !an de.
en van Tbet en Pa(stan. fet
tweede dee dui[i d ep.r ir] de kris.
ta Ljie zone d e de hooeste rogo-
nen op aar.le heeft voorlg€brarlx.
VooraLin dt deeLhebben d€

auteurs ilch door .le (onp!er teil
t.egeLeed op het beschoun€n vai
de lokale t€ktonische etle.ten bij
bijvoorbeeid de Nnnga Pnrbnt €n ii

rolg is. rohrekt zich in .cn duizclins\rck
kcnd r.mpo. lk k.n U ze l|nbcvclctr on
het bock 1 hc Sale ol dre (lerr un' ldn dc
s.hrljfsrer Chnsria |riolthnd re leren. Hel
le.s.haft U ccn bc,cicDd. ciecnliik adrn
beDernend inzicht, of !vclk0 $iizc Rusland
(cd.rom een re\('lu1ic noonn.rki. Dir
nual gcstreder nreL conDlcrciilc. lcclil
stillc \rrpc!.D, .ti. helnrs d)k hoog in hcr
rundcl!.n d. corruptie prijlen.

VU,1979
'fen norte een l.rtsrc nnpr.ssic bcrcten
dc hel eigen lak8ehied. Ccschoold als
gcoloo.e (\U. 1979) en $erkzarnr nr dc
oli.- cn easscclor, bclcel il her foorrecht
onr kcnnis tc mogcn r)trken mcr ien rdn
\ $ereld's g(DIsIc oil cn Erspnducen
ten. Ecn indusoicsecrof di. ook fan es

sendeel dlre.r belung js roor !icsr lruropa
niddels de om\,!nSri jkc Srslc!craDrics.
Gfoc,rsclialisheid ke Nerkr dezc trxlus$ic
bi;!ustck, zo\Lcl h oper ionelc onrNDg
als in ha!r prcblcmntick ran ho.1il/rkelijL
e.,Donrischc tlllrd Dir nrtikel biedr hell}!\
geen rulnte on dczc gignntische bedrljl:
stak zelli nMr oripcrahkkie rc belichren.
iicn €€rsre indruk is h!dr ono.gcnk.lijk
hcid bczjen !.nuiL $e$ersc opriek. On
,laDks plimdscrtrgcn in lte ncgertigcr ja-
r.n, mel nrmc nl dc olicsecrt)r, blijl dez.
indusrnei!k in srcrkc nrare ccn Russir.he
xangelegenhcid. Darnoor b.staan een
aanml gegondc r.dcncn. ltussisch.
kcnnt en errrnng (d.n op ccn hoos
nilcau es behoeren Seetr drirgcndc
westcrsc ondcrstcuning. Her alntal
buircnlandcrs drI wcrkrar'l is biuen
Russlsche.raarschflppijcn in de enersie

dc Karakoron'. li het laarste deel
vindcn r/c eeD inventarisatie van

de crr.clcn van de Himalaya voor
de omliggende rcgio 5. De grot€

hoeveelheden sedimcntcn uit af
bra.k vdn her sebersle worden

u lgebr€ld behandeld. Een enkel
artikcL o!er Srooc.haLise erosie
prob.ncn siert dit deeL, maar o!k
n dit drc ovcrheeE€n de pLaatjes

var ave.er oDs.nu v ng€n.

lo(h (an gerust e.slcln vrorden

daL heL boek seer !a.loveri.ht
D e(l vili oize hu d se kennii van

d t monsrergebergle. Eirde meettE
an kclcr is n et beknibbeLa op het
aanta pag nat, waardoor het aan

taL figuren en de gfoote eruan

relft minder lanatieke Lezers zal
aanllekken. Oe ahrezigheid van

sectd derhlhc is zccr blpcrkt, cn nier in
de eenie phlr\ \ dnq cgc d0 grotc rarl
brdare (te meesre z!ltcliikc conraci.n
lrc,rdcn eclocrd h her Russisch mct

De sect,rcn '.n dc ensindusrrie en dc
elekLd.ncitnrd!srfic !1ordcn nog sieedi
gedomineerd d,rr oonotroUsrisch. sta!N
b.drijyen ((;.zriom efl IIAO Ui-S). die
rooralsnog orerle!en dls bol$.rkctr !an
een roormalisc Sovjet bedrijfsarchitec-
tuur. \lccsl b.pil.nd is ereDscl dlt dc
enomc olie- cn gisriikdnmmen die Rus
land herber-d ccn sroelcndiDs zDnder
srer-sa hebben rnikctcnd c\ndcr dc nieu
*r gcoeratie fan Ru\sischc n usriel.n.
Hct ccrdcrsenoemde boek S{le ofrhc
Centull omlccnt zijD rirel un dit prcccs
dar nog stccds n1lolle he\ighcid gland.
is. In de/e daDs plcecn \,csrerse bedrijfe!
ln heL beste gelal rchrcf dc sloelen Le

sraan. Zlren is \oorbrhc\udcn nan.cn
klcu. krlng ian induslriijlcn. dic inDd
dcls ccD gcduchte €con(rrischc Dochr ain
zich scookkc! hebb€n. Vlddimn PuriD
stuurt licl schip Rushnd behoedzudDr in
de ichrlng r!n dc knpiralisrische $rrefc!.
De olle en glsindultdalln zijn h€n drlr
in een!oudig ler !oonrit gcz0ild. \'oor
hcm {Prrin) en heL Kremlin zijn zli, dczc
muhimil jonrir ol's.rchen. ook *qcli jk...
. schimnrcr acblc. de vi(rAgc.

BOEKBESPRTKING

Himalaya and Tibet Mountain
rcots to mountain tops,
-\. MacfarlaneJ R, Sorkhabi &

lJ6 rrl.. Ir. a;.1t(rr/.''.,..! .t
-{,rrtrid. lj,rrLLr /999. t',a.r?i]/
P.trd t28.5 7a.1a (P t)
ISB^- A 8117-2328-41

Dlt vcrTameLqer( is geensz ns eel
go€dc gcoLogi.che re sg ds, feL
zou w€rkeLijk.ci te.!are ldst v0r
nen b I de wandcLto.htcn door d€
FimaLaya, bevdl nau!v.Lilks gcde

tai Leerde kaa les van ontslu r ngcn
ol andere geoiog 5che bezerswaar
d ghcd.n, en, alhoeweLde Eveiest
prontt oD d.,roorzirde, komen d,"

1o€risiit.h intercasnnie gebiede. er
nauweliikr n voor. Hd mo€t een

een g0cde g€ologrsche 0verzi.hrs
k.an s wnr mii befieir eei nin
punlie voot dcTc ui(gave. en had

er zeker bii gemoetcn. Mlc aro/den
getroost mel een geologsch. d€

tailkaa( van de Indus svniaxir en

rcgio n Pakistan. een zeef n€nE

voor dc prijs vai $Zo s'N4oun(ain
tops io mounlnir roots een heLe

redellke ultga!e Qrd druk s aLles

peried, de heLderhe d vnr foto s en

ilLustrntes ir reer goed, en hel arti.
kcLov€r de lura-sed mentfa.as en

paLcoerafic van (e voornaLse nd

s.he pasrvc m.rg n n Tbet tooit
!it oo( aai E.r bcctic g.Likt,

maar dat kan ook zondcr kL.ur.

Da, IANS vA^ LA$oEN

, dAtr,H^Ns@!AsoEN..oM
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European Geologist - het
Iluropees perspectief
Ook d.7c zoner. van 15 iot ei mel
17lur aanstaa"de, houdl de Fu o

pean rrderat oi oiGerLo!lsts Ef6,

waarn oo( h.t KNCI1G pa i.peerl,
w0!.r hrar iar ij[5e coun. Lverga-
.jarng. Diisa ir ie Plose rLsler
!.rer Sirg Po sIie Tor!a.rynr!o
Geo Ds rzne PTG de ganlro!!r arp

nPr pfogrJmna sraar de sangoare
0nner.rp.n zoa s soed(eur ng

vlr d. as eBasen en de De8r0

rirg en veaLasei uil de tes.h L

erde.onniss es. Eei b.Linerll

onderflerp tild.ns de !€rgaderlig
zJL.ci !oorste zii, !n het er(ef.
iirgcrs.,'steem !an de IurGeoli teL

re vefbeteren. Reden 5 rl.t hcl
a!"1a titeLcrage6.le Laal5t. i d

lNhr.Z*N*{N *fttt{

Klinaatl eaanderinger
Cri;9,!l l[ ea8€ren o! de br eT

vir nr.i !an veen ln Nieu{sbriei 4

Lne 2oorl.ln de eetrte pL.rIs ni5
er niei nieer CO. aanlrezig i,, ..
almosfeer tijdefs h.i Ecmien dan

iegeJroorcig, Tanr ongev€er 23o
pphv icn opTl.hte lan 156 ppnrv

'.,. N. rvas het leis rarrier en Lng

dc vrere dwiide zeespiegeLzo'n 1.
iieter hoser De hu.lge op{armlng
ls fai n et ro bijronder, zou i.
krin€n reggen. Het is.drt.r v.ofaL

de u tiond.rLijIe tne heid uraarmee

nc tcnp.rat!ur oP rri m.ment !er
ard.rr die zorsen b:a . ei het
senen!.ller rei 6eiseLijk€ rolvl
leilei, zoa.s onibossing en h.r v.r
branden van (ool*nre6ioncn *anr
bii ga5sei als koolstotdioxide ei

!.,Lka.i.rupi.5 Laten de tempera-

tuur op isrde aaLen. De do.r sate .

oren eemeten hoeveeLhe d u t
gArnde 5tGLng ilden3 de [4o!1t
l)lratrbo eruptle ln L99r bl!o.
beek, ia,n toc rloor verho.sde

'eiLort. t.g.n siofdee ties, !va1 .oen

rc ridr,lrd €en dir€.t aftoeLei!
offcrt hid op de atnosleer. Darr
ria* r rr€1zo dal eruFIre5, rnanr

ook bLrck snoke6 en 5preidirss
ruggen i. ce o.eanen, bro.ik;sq.s
sen Drccuceren Hct punr is e.hret
dat i{ .cn n.tuunijk a.hrersrond-

sieiarL is pnarde menseLlke acti\'
t. t n d€ !orr vai het onnatuufLi;(
!ie vrjmtrkei yan k.oLstol bii
onit. tr rji !eeLonz€kcrh.dcr tr

de var{steLLing !an (Lim.arv.rande-

ritrgen. ei 7ck.r ook in klmaatmo.
(e LP,. r.k.r l: dit er ell adn heL

!. arderer is, over de absoLute

biidr.se !rn nen5dr eo iat!-rlirk.
kliiadlt,ariabiliieli valt te ciscusii.
ren. lr Deslaan dis.repnnii.s, ToaLs

hel onlb@ken vnn .cn sliigeod€
:€nrpefrtuunr.nd in de lrogere

iitmosr€.r [,ldar h.t ;angrijpen van

cci cnkeLe moeLiikh!id, zoaLs (e
iureur lr het bLdd vai.le AAPG

doei !m Europa te bes.huLdlg.n
vai ecoion 5.he.on.urcit. nLs

gevoLg van atsprak.n ovcf em\re.

redu.t.s, s nosal oDporlrn n 5(h,
Nct 7o o.porrun sts.h ovcrlgeis nLs

Crrerpeare dat beeLdei niet ai(a
lefd j5 sebru kt om ieei edcr:.
rcver. nel zou goed ziin oD h.r
voorzoigeoin(ipe te hinl..en, il
begrljpei B€ hcr syste€m kl Taal
iog nict goed gEnoeg. OErgens i5

.r n maar. van ce AAPG een ers
g.iuan.e€rdrre pubLl.ai e !ers.i.
ren ice.Los.aL Pe6.edles of
c obaLaLnate ahangel dat k maai
veGnder ngei n een b cd. .onrexr
pLiatst, gesdrr.vei do.r €er keuf

D. wclens.raFpeLilke dis.ussie,
3i re€."r€ngeLd !l' be,orgd.eid
door de VN, t,inlt pLaat5 b rncn
het Inlergovemmental Pnncl on
Clinrale Change {.lrCCj Dn heeh

kon geieoen gccon.ludeerd dal de
vrereLdtrlrc. t.mpeDr!ur b rl sl i.
gci.n cat het zeerraa6.hiiiLij(
ir dat nrenten h er substanl eeL in r
hebbei b jgedragen. Daanaast 7 |
veLe geloLgen d e bijccr opflar
n ng te ve n.ht.n Tlin n d€ afge.

oDcf v lf lanr rog d!ldeLiGr rIaF
gcnonen. zoaLs ie' ves.huNer
vir sezo€nen en vegeral eroics,

door €xt,eem reer. Het "Srotc
gebrek aan $eieischippel jke

feilen snar dc h.er Van Veen over
schr ift va l |rel lJai mee. De em s

de a,e L.nferen.e of Pan ee t.
Bonn n jui raL noeten u rillz.n
of le raa6.hlwlng !ar h.t P((
en g gewlcht ln de rlcrc dFoLite(
heeft.5nmen!attneer var de drie
Pcciapporter zjn te v nden op

LAUrrNs . aou\tr1 isruo.\l
iacur-rr DEi AnRow.-.Ns.h1"€\,

vcrrE i\ vrRs rEr AzsrraDiM

oao co \"-a,
PanTera Geoconsultanls is a geoscience a.

7:i;!':,i.2:fir",';'':lx:";J'::;, PAN E.I
o ceoscience consultancy Nc

lntegrated reservait characterisatton studies ranging fran single
wpll rcsetroir studes ta mutttwelt held and regianal sluotes

o lntegftted Core Analysis
Convenfional and Special Core Analysis.

o Geoscience Statf Secondment
Providing qualified G&G project staff fot assignnents to work at
the clients'offices.

Please visit aur web site ta view our services. an line news and job oppartunities!

Parrena G,"acarstllants BV - Veetpatdet 5, 23t)1 Kx Wanrand fhe Nethe an.ts

ret +:]1to)71 341 47 . Fnx +3110)713c148n2 E natt tnt @ptntcft n] treb st," wANpanttn nt

tllJ t lt lJii.

rTth Iiriernati.n.L i4 niit Coigr€ss
& Exhib lion of Turkey rl,4c[Loor.
Ankd,r, T!lke'1. lifo: lrucel 2ool
!!eb 5ite. ntip:j:{ts!t.mirrine

9th CoilG€.Losy aanierence i
Praque. Lonierei.e ad. ress: 9th
GEoLosy a.iieren.e, Fa.rLr! of
5.ie..€, ahares Llnlve6l!. A ber
tov 6, CZ 128 43 Praqu€:. Farl

oo.2o r2r,921716i € ma L, op,us.

N€w Piradigms tor t.e Prcdiriio:
oi SubeuJa(€ aonoltion-.. Euro(on.
iereice on Char..teri.ati.n of ihe
Shal ow 5ubsurfa.€: mpLi.al ons
fo, !rbar nfrartru.trre add Eivi.
fonnrenra Aesesrnent, 5pi,
Be s unr. Inio: http:r.onnfu.tor
riu.ar.ukrgraduate s.hooLr'Co rrc.
rei.esrESF ollnder.htn
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stagneert op ca.2oo Net lruidig
aantaL titeLdrasec ls 21t, waarb l

Nede and met 12 EurGe.Lt ze[er
n et sle.ht aGteekt.'Grootverbru
(eE zijn Grooi Brittannid (651,

erLand Gel, F,an(rlik (,8) en

Door eer w€rkgroep vanuit de

aounrl is een va.6te seformuleerd
dat vooraLten doel heeft het
s\rsteem van het promoten van de

utel, het toetsen !an de aanvragen

en het ond.rhoudcn van het re.ht
op de titcLte piofcssionaliserei. Er

zilten nter€ssante elementen in het

voorsteL, dat teseilrk nosalwar
errG red tape n zlch lr[t re dra
gen. flet voorsteLls nu onderw-orp

van siud e en afstenn ng bionen en

tussei de Comm ss e Beroepsbe an

gen er hel Noofdbestuur. Drar TaL

v/orden bepaad we [ 3tandpu]t
0nde.getekende. aLs vertesenw.or
d ger van het KNGIlG n de EFG

CourclL, n PoLen zaLidoenen
Fet (NGllG heelr zi.h binnen de

EFG aLtijd op het standpunt gesteld

dat de hootuiaak van de EFC moct
zln het opzelten en orderhouden

op het z.htbaarder maken en daar

door veheruen !an er(enn ng vai
het beroep !an aardwetenschap
per. Llitein.leLiil doeL C h€t oijgen

GLoba Cranse 0pen 5. en.e confe

Eafth', met aLs .entGLe thema s Alr
quaLt!, de CLobalcarbon cy.le,
Water resour.es €n Food, Land and

o(ans. 0p 9 iuLi ,ool zlin €x.u!
sks naar dve6e wetensclrappc ike
lnst€l nser ln Nedenand.Infol
htlpt/www.s.i.ontisbp.Iva.se

Aggregaie 2ool En!ironment and
E.onomy, Helsinki, F nland.

asgresate@rgy.f (1.6.2ooo1

20-2^l anpust?s 2001
CLimate CoiLqei.e 2oo1, Edu.ato
rlum, Lltrecht Unlversii/ campus.

nfo: phys.uu.nL/-wwwimau/

..2oo1.lrtmL the utrc.ht univcrs ty
tongre5s Bureau q'o lrlarceLe Buma,

+:l(.)lo 251r723! iar: +11(olto
251535r; e flalL: m.b!na@fbu.uu.nL

van lnvloed op de Europese regeL.

sEvlng €n b€sLuitvorm ng rondom
ont val €n d€ werkseleserheld
voor aardwetenschappers
Natuurlllk ls een 5terke lnterie
organisntie van de EFG een voor
waarde orn deze Europ€se Lobb!
eff.ldnt ef effe.tief te [urner
lrri.hren er onderhouden. De EFG

mas vetuva.hten dat daor aLle

I dve.enlg ngen, dus ook door het
(NG[4G, daanai adiei wordt b]lge
dragen. Onder andere door deeL

name aan EFG a.tivireiten zoaG
Co!n.l [4e.t ngs. .omm ssies en

werksroepen er aan obby bezoe

ken aan Europete c.mmssle en

Europees FarLement 0m sew.ht n

de EU schaaLte kunnen Leggen s

het nodig dat het aantaLEurGeoL

titeLd,ageE bLift stisen. En om ln
de EFC 5chaaL gewlcht te lunnen

dat het aanta Nederandse
EuGeoLt teLdGgers bLijft stjsen.
Voor vragen over EFG e. .le
E!rGeoLuteL (uni u terecht bil
onderstaand e.malL adres.

29 or.Eustts - al seft.-rber

The Europe.n S.len.€ Foundatlon
Prosranne, Respanse of Ihe Eanh

svn-am t. npad Proceeses organi
ses a workshop and er.u6lon on

the theme: Submarlne Craters and

Ele.ta.Cfat€r Co(eLation" wth a

spe.la session on lcy mpacts and
l.y tarsets he d in the !r que Lo.i
t on af the university .ente. (UNl5l

on 5vaLbard (Norwavl. nfo:
http://www/geoLogl.!lo.no/avdG/esf

De Utre.lrt5e G€oLogen Ver€r g ng

houdt €en reunie voor aLhaar
honora ren, reirn nen en oud Leden

ter ere van het elfde lustrun. flel
programma zaL n de middag
aanvangen, met as alslutlng een

d ner in restaurant Tantcs Bst.o.

persoon bedEsen. Tevens zln wij
bezS met een update van ons oud

Leden bestann. Kent U nog oud

Leden, d e graag op dc hoogte

sehouden wilen rvord€n. maar
noo t post van de LI.G.V ontvan
gei?Vaag hei on hui adret aan

ans door te geven voor meer
lnformatle en/oi opgave: Utrechtse
GeoLogen V€ren ging e mail: Lunru
mugv@hotmaiL..om or:

i-5 set,t"htb.r 2001,
Da.os - Suit.erlan.l
nlernationaL Assoclation of Sedl

m€ntoLogists, A5 2oo1. 2$t lA5
&leetiirg of 5cdimentoLogy. nfo.:
httpt/www a5 2oo1 elhz.dr

1- t2 septeaber 2001
Inleriat oial GeoLogl.aL CoifeLatloi
Programme, GCP Proje.t 4l7 Sea

LeveL changes nnd neote.toni.s',
3rd nt. Conf., Durharn L.lnivers ty
wth €r.urslon 1o Fort t!iLiam,
S.olLand, LlK.lnfo, &lrs Niamh

MrElherian, Dept. of Geosraphy,

Un !ersity of Durham, South Road,

Durham, DHl lLE, UK, tar: +44

1911747to7i ..malL: ..n.m.ellrer

8-1t seDte,rbat 2001
12th 

^4eetlng 
oi the Associatloi of

European Geological Soc eties,
['lAEGSr2. Cnrpathians PaLeoge

ograprry afd 6codynamics: lVuLtl.
di5. p nary Approach nfo:

9- 11 s.Frember 20AI
NQLIA Subcommlssion on Euro
pean Quaternary Stratigraphy. The

L.lkra ne Quatcrnary erpLored: the
Mddle ar,l Upper PLeisto.ene of
the M ddle Dr eper area and its
lmportan.e for the Eatt West .one

http://www.! (net.net/-hydro

-&trss
The Quality Geoscientists

Se.o tlrlent S?rti.(t li thc l:&P l .lLtst^

lh. ii h.x\c cotrtrll.ncl $rlh nore thxn l0 !cxr\ c\fcrcic.

. Sciinic lnl..prcIaIior ard \'hfpn'g

. Rcs.Non and P.odoclioi Geo.gr"

. SffaIigfuphicil Studie\

. E&P Tean Sum(fl

' Geos.ieice Drr \4rnrgeDerl

]\.go (;rological (1)nsultaDls

Tcl +l Lorrrl rn io l<n
:l?06 rlJ) zei\l Fd+11 10)10 69.18 106

The N.lh.rlmlt E mril inioOd!o-gc.\cicD.. ioDr

For ruc ilturnrnti.r visit.ur idr.r.c1 \ite:
ItI:/Atrr.)!. !0\ n r ! t.rt
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@
1l)- l.1 s.Dt.nrbet 2001
Conlerence on "causes, Processes

and Etfects of Subsuface Sed ment

^4ob 
lsarion on Re5eruon to ReSo'

naL 5ele" in 6ent, selsiuh. nfo:

wr!.geocvilies.cortmobilesedimenV

li-2o seqte,tbet 2001
European Science Foundation
EURESCO Confcrences. The deep

earlhr th€ory, experiment and

observation, &pinho (Pl inio:
httpt/www esf.ors/e!re(o or
e ma Lr euresco@€sf.org

or teL, oo33 3 8816/115

21-26 s.?t.-lbcr 2001
Ea(y P.laa7oic Palaeos€osraphv

and Palaeobiogeosraphv of Weste-

Etr Eu.ope and Norlh Af.ica.
P.l609€ogaphies el Biogaograp
hies de l'Europe de l'Ouest et de

l'Afrique du Nord au Pal€ozoique
lnf€reLrr, LiLLe. Frrnce nfo.: httF://
www.univ. Llci.rrlseos.len.€t
page_urr/actua retlpp/index.htLii

.26-23 :ctrte,thrr 2001
Athens: 9th rrrernational Congress

of the GeoLosiraLSociety oi Greece,
and spe.lalevents on the occaslon
oi ihe toth anniversary ot our
Soc ety, nfo: ProJ. PauL G. Mdr nos,

€.mai : ma.if os@centrdl.nl!a.gf o.
Ms. lasmine Athanassiou, teli +3o

1 772149ot fat: +lo | 7121770

REGIS open dag, Provinciehuis

Afrua meet ns ofGeologsche
Verein gung and DeuLsch€ G€oLogi.

sche GelelLschan MAR6 NS

I'IEETING 2oof in (iel, Germany.

Into: http/ww.g v.de/agcndd.GV/

8lh Biannualjoint lvleetins of RCNNs

/ RcNPs, salzau Caslle near Ki€l (D),

hosred by 6EoiMAR, Univ. Kiel,

contacr addrese: Kan Giir, Lande.

sant iiir Narur und umwcLt schLer
wlg.f oLstein, Hamburger chau5iee

25, D-2422o Flintbek.Icl: +49 4t47
7a4554 tax: +49 4)47 7a45o2, e.

malL; kgueE@anu.landsh.de

B rm ngham. UK: Prote.Urg Ground
Mter, an lnternational conference

on: Applying policies nnd decision.
makingtools to land u5e planning,

Contact: rel: +44 (o) r2r n15885:
fdx: + 44 (o) r2r 7r15925i e'nail:
ng{cl.@envnonment asency.8ov,uk,

ww.envnonment asency.Sov.uvgwd

l0'15 norember 2001
European 5.ien.e Fourdaton EURES.

C0 Conference5. A.hieving cLlnate
pred ctab LtV us ns paleo(limate dat,
Castetvecchio Pas.oli (il- inioi httpt/
ww.estoe/eure(o or e'nail: eu.e
eco@e5torg or tel. mll I88767135

Hct NGMsO/starins symposjun.
U$echt. Nadere informalie volgl.

19th CoLLoqulum of Afrlcan Geology,

Depannent of Geosraphy
lin verriry of New.astLe

NewcastLe upon Tyne, NE1 7RU

El ladida lllorocco, Depanmenl ot
Eadh Scien.ee, 24ooo E1 jadida.

nlo: Secretariat ofihe tgth Colo.
quium Gsal chouaib 0oukkall
LJniverslty, Fa.uLkty of Sciences.

240o. El Jadjda Morocco, €.naiL:

l3rd Intehational Symposlum on
Arhaeometry, Ansterdarn W€b
site: www.ar.haeom€try.vu.nL

P,i.e of.lean waie,: Ihe EU Warc,

htrprieuore.e!.in!1,ate./i{at.rtan.w-

Dasceolosiqh€ Lrndcsdmt o"l'hci'r
rJnd.wertturdn srhr in dar iahr ?ool irs

Eurcpean union or Geonlqf(, (strat

tn

dls. F.S.8ues.he6 {G) TNo NrTc

Geo.Kartering west NederLand

Adr€swiizisirs

dlg, A,E. Boufra qro sEPco
P,O, 8ox 619jJ

Departfient of ceologV, Leic€stel
n Tichborne str€ct Flat I
LE2 oNQ Lcicester Engeland

drs. F.6.M. van 1 Hullenaar

p/a Energ e Eeheer Nedenand

D, Rodr gues de Miranda
Newton of Mounie cottage

Eerste NeLme6straat 241- 2

Admi6al de RuijteMeg 91

Overreden

2597 xA s Grav€nhage

Unit.rsireit Utre.ht

[,], van Egmond 124.04.ot
F.C.lvl. smlts i24 o4.o1)

W-P.H. Knoops {24 o4'od

P t r uanre6 t25 04.o1r

B,M. Sibblng 25-04.0,
G.l. sGsingh Meiie, G5.o4ot

T.l.M. van de ven (3o'o3.or)


