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Honderdvijfentwintig jaar vissen in zee

Geachte [ezers,

V:naf het septembernunmer 2ool zull
u een nieuw'gezicht'in de Nieuwsbrief
aantr€tren: het KTFG, de Kring voor
Toegepaste Fysisrh Geograf en.
V€rderop in dit nummer zal de voorzit-
ter hel KTFG en zichzelf introduceren.
De deelname van de toegepast 6/sisch
geografen aan onze Nieuwsbriei is een

belangrijke stap vooruit in de nauwere
samenwerking van aardwetenschappe.s
in N€derland en zal naar ik hoop een
v€fbreding lan ons aller blikveld tot
gevolg hebben. Namens het KNGMG en
de redadie van de Nieuwsbrief he€l ik
2e dan ook van harte wetkom.
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zee bood ccn rcclhcid ..n ror
nc! rc,or ondcrzocLj rnct rd.re
d. ongcq'cnclden. de Feekdie
fcr. On le'en in zee re benu
derer. *r.en ln{iruien aaD dc

De Europes€ jnsinui.D roof
z..ordozock zjrn aLlctn.al
rc!d dczclfdc tijd opgerichl.
FfankrijL zctlc !lr.oes slrt$ns
op in B.ctagne, arn de Golf
rdn Bnklje. de \{nt!lellandse
Zee en her \-aulr lan Calais
Dohrn opend. !r 1E7.1jn ft.]'a
her Siazlon. Zooloe'c. cn ooli
Oasicrriik .ichitc u Tdisr
(iocn nog oosicndjlis Lre/,r) in
lE75 ccn starion op. De S.!n
di!arische 1!nden. Engel!nd en
\-ederirnd begonnen korr dear
n! ner hm elgen innnuic!
!oor biologsch z..ond$zocL.
Ond.r2ockscxpcdjiics \tcf dcn

\iclwsgicrighcid s.!s dc bc
l.ngdjl$tc d.ijfreer bij heL

bcgiir un het reeonderzoek.
Onder^ek dxt nr ee6ie lnsra!

t
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de besrond un lnventarisarle.
Lres.h.ii!e. er neiuurlijk h.i
.nt!tekken lan nl.utrc sooncn.
De enllronrn.nral sc'cncc, dc
k.nDjs lan dc oDrgc!'Dg sadnn
hci orsrnisnc lccfi. het onder

zockcn cn bcschdjven un $i\
schlcfL<ingcD. zorls nu gebeun.
bcsrond nog nlet. "Die eersre
g.oeN onder^eke6 besiondl
nlasL ho.glerarer tlani cn
dlerku.de, loor €€n eroot dccl

uir de nanrllisien, rn.lscn djc
uii liethebberij dlocn !crzimcl
den en b.schrclcn. Anllclrs
spclcn nu ccn vccl l<lcnlcfc en
i11 lrcrcnsch!prrcli jk ondev.ek.
\I'c kcnno !lleen de r.gelaas
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nog. amarcurs met ecn cnorme

A.A. van Bcmmclcn spruk op
15 nolember l8?3 de \rens uit
roor ccn NederhDds Zodlo
sisch Stadon djdens ccn veiga
de.ing vaD de in 1872 opge
richte Ncdcrhndschc
Dieikundigc Vcreeniging.
'lsee jaar htcr, c! Ras nog
nicts gebelrd, stclde Dr. C.K.
Hoilnan een cornmissie in
(b.stamde un hijzclf, P-P.c.
Hoek cn A..{.$i. Hubrcchr: de
"drie H's")) die binnen dric
maanden ccr \,oorstel indicnde
cn de financicnng regelde voor
ccn verplaat$baar stador. Op E
juli 1876 vond dc ofiicitle
opening pl3.rs llln hct Zodlo
sisch Stadon djdeliik schuisrest
op de zccdiik bij Den Hcldcr.
Het sebouri, alsnel'dc Kccr'
genoemd, tunctioneerdc nic.l
zonder problcmcn. De lempc-
raturen kondcn zo oplopen in
het huisie drt,ecdicrcn nieL
hDgcr dan tlvee cmrolcn in
leven gchouden k0ndcn

consrrucrie lAn het gcbouw
$iebeldc! rls het flirk waaide.
Desondanks nraaklen tieD
onderockers dic zomer gebrujk
lan het station. Dc marine
boodhel gebruik aan van een
schip met bemrnning. Dr
cxploilaiekosren in l8?6
bedrocgctr minder dln
fl. t00.-.

tcEs
'Dc Keea deed vcrschill€nde
zomc6 dien( in Vlissingenj op
TerschelliDg en in Dcn Helder,
daar dc roep om ecn Pcma
nent sGtion, d3t her hclc iaar
opd koD blijlcn, \,erd srcrkcr.
lind negcndcnde eeus en
daama met de opdchting van
dc ICES, de Intcrnational
Councjl1or Exploration of fie
Sea, in 1902, ontstond inrema-
donaal cc! Rveede solfvan
manen-biologische srarions,
del alleen gc.bruikt loor srrcn
schappelitke doclcn, maar ook
rcor onder ek tcn behoeYe

Dr. Hock (een ldn dc drie H\)
Ferd door de olerhcid
ben.end iot Adviseur in

a

s-'iBrslvr.(BrJ v^N r.N !^ir.ir

ook Fu acNo.. J@c'rr Er"!r sri(

e /,e_, aTr.._ .,t

Ecn ir"Ircsi! Lat 4n torht, doot 2t, tun dr.t.[tcn

$.rd(n IICI Nuurdc|tke
lckl. rrn rll( 7 ui,)<trc
kmren en dc hrcahten de drie H's een (zorts dc
ralels. dlr uoorstet toor een ocrDladls_ \\'aJJ(n/(c
dccl uitmaak- roen nog
r(n.Jn de oaafstalron \ccr , ,.h J(

visschcriizaken .n onder ziin
leiding k{am een pemanenr
Zoologisch Sration steeds dich-
rerbij. lrcn Hcldei $'erd scko-
zen lls idcrlc locarie voo. hct
gcbouw. Fen kgische keuze,
volgens V.tn Bennckom, de
Noordzce om de inc hoek, de

een /relarcnde natie bij uirsrek.
v.ii hocrdcn scen $ereldreis rc
maken; het loormalig Neder-
laDdslndi; rlas ccn enom
LDrclcssant ondcrzoeksgebled."
Dc bcide wereldoorloeen

lndcrc hoek en gccn ventriling.
"Dc aanw€zigheid van de
Mrril1c js ook belangrijk
ge$eest bij dc keuze voor Den
Helder- Hct Starion heeft
iarenlans ccn zceoftcier gedc-
mcheerd gehad. De Marine had
dc logisdeke kcmis m huis om
ecn rocht le org|niscren, wist
de exacrc posilje van ccn schip
te bepulcn cn kon kaancn
mlken. Dat hoelden visscn
nrer re wctcn. Die wisreD scl
ongeveer wrar ze lva.en en
$'aa. de vrs zrt, maf voor
ondcrzoek boel dc infbmrtic
toch icls preciezcr zijn. De
expedirics 1\ erden groru, \eel
l,nden orsaniseerden rcizc!.

hcbbcn sote inllocd gehld 0p
hct zcconderoek. Tijdens de
Ee6tc \rereldoorlog was de zee
re scvaarlijk door hijncn cn is
de DieDsr zich garn richrcn op
d€ Zuiderzcc.lD !e.b!nd mct
de pl.rnnen toor de afsluiriug
I'an de Zulderzcc, is veel ondcr-
zock sedaan naar rcranderin-
gcn in de hldmbiologic en de
vissuij. -l-oenmrlig dircckur
H.C. Rcdcke \rar stcrk gcinre-
ressecrd in bnk water cn is
laler .le zocrc kani op geguan.

tisqueerd door de bezetteN cn
volledig uitgeNoond- Van dc
aquaria ,ljn douchcs gen1a!kr.
Msaf hcr kosLbsa$rc vRn het
instituut, de biblioihcekJ is
gered Dic heeli een tijdclijk
onderkoncn gevondcn in

Eldereend
Dc m-oorlogse, dcrdc stroom-
lcnjnclling lan de maarschap-

iveinig kcnnis rc be2irtcn ovlr
dc processen dic in de zee ecn
rol spelen. Van Bcnn€kom: "Er
mocsl een onatunkcli,ke pool
vaD dcsl<undigcn konrcn, nlet
oh als paniekvoetbul ach!er
ieder problcenrpje urn tc lopen,
maa. om dicpgaand ondcrzoek
re doen met hcr idee '$e
moelen begrijpcn hoe her in
clkaar zn' en dat is he!NIOZ
scllorden. \trii kc,rt dlamt
vondcD se de sarbcl cn nakrc
de kemcnergje op dc achrer

keri, S\irmen, deed ondczoek
naar eidc.ccnden. Hij zas dar
de eidereendcn na de broedriid
lcil.rli'k dood uit dc luch!
viclcn. Eide.eendcn cren niet
njdcns her b.oedeu cn spleken
huD lichaamslet aun.ln het
blocd vaD de eenden kramen
zulke hogc concenrrldcs \an
een pesdcidc r.oor (genaalr in
dc Bodek), dat zc bii hun eersrc
lluchr dood naar bcn€den
vielcn. DiI was ecn van de
weinicc gevallen, \rrar hel hele
pad tan oon3ak en gcvole siap
loof srap tc g gev(nrdcn is. De
proc.sloelins in de Borlek is

Containers
Dc tlccde golf un grote eYpe
dities brcekt aan. Cccr cxpedi
r'es mecr loor de glnic cD de

'lijd€ns de Twccde grond. Maar we
Woreldoorlog hccli het Contdiners als kegen meD aL re
Srrrrrn n "r.- raboro,ori.r uoor mak.n mcl
gehlo. r-)e' HFrJ(r Jndcrc re^J -
$!s cen oorl^s\hJ\(n een sDedJteR lcnJc srot,<n.
en is gcbombardeerd. ondeBoeh Een \.an onze
Het gebou! is gecon- vogelondcrzoe

leder lund relijke trcrckcnis
rnaakLe zii'1 Furdamentete hennis lan hei zccon-
.js.n rE'. .n d.. J.- ..\ wcrd
*.r-ld. Pr qcrd rs gekenmerkr Joor
naNurlijk ook soed toe te ltassen op lcndlins. Hct
naar.Ncderland rrcktischeprcbtemefl aadsasslot
gekckcD, we zlln m.rdc nog diep

oDdcr dc srcnd en ook Neder-
l.tnd was !m plan om op grote
schr. gc'bnik Ie gran makcn
van kerncDcrgle, de energic-
bron van de iockomsr. Dc
ovclheid .ellisccrde zich re

klsmg I alw I aieuwsbricf sept. l2oo1 3



VAN DE VOORZITTER

Lcukste stukie post in dc veel
te glote stapel bii tntriskonrsi
van vakantie: het Netherlands
Jo!ftal of Gcoscience met
mooic Ncderldd-Kwartair
.rtikclen 6n met 'zardbak OD'
(lans v.Nacht, althans door
us bestuur). Ook dit lumDer
krees u we6o! tijd cn boven-
dien met deze CD erin. Een
unieke vezam.ling everi-
mentcn, bij elkai sebracht
door DicL Nielwland, die
jlrcnlans de experimentcn
lcidde (en nu de 'techrical
cditor' vaf, NJG is) cn Madelon
Nijman, die haar geologische
en lT-deskundigheid aanwend-
de oh de zadk zo mooi te
verpakken (Madelon is natuur-
liiL ook urv KI{GMG penning-
mecster en dadom hebbcn we
de hele boethouding etr rcdcr-
admiristratie'u digitaat).
Cadeautie van mede-oprichter
Shell (vooral dantrij inzet va.
KNGMG bestuurd€r'namens
de stichtcr' E ert van de
Grastr) am de KNGMG tcdcn.
Dit is het soort initiatieven dat
publieke en p.ivate orgadsa-

ties bii elkaar brengt. Zij voor
de fitrancierinaen wii voor de

tin zo brenst het IT-tijdp.rk
ons largzamerhand wecr terug
bij waar het in wetcnschappe-
li,k publicere. auemaAl om
begonoen was: het delen vat
ideeen tnvm gegevens. Het
laatste schoot ei de laatste
iaren s.k bit in. Door de
€xplosiev€ gloei van \'.tcn-
schappelijke publicatics ginsen
met name de zogcnamde A-
tiidschriften (dc tijdschriften
dle biide top 5 Z, l0 van een
bepaald v.tgebied horen
volgcns de Science Citarion
Inde*) steeds meer over op
ultakorte artikelen van maxi-
maal vtf bladziidcn waaritr het
onmogeliikwas om ook al je
gegeve.s Lwiit te sken. En d€
B-tiidschrift en (zoals NJG)
kresen het steeds moeiliiker
want tn niemmd wilde er
mcer in publiceren an de bibli-
otheken hebben steeds Dinder
seld en annuleerdcn steeds
mee., voof al tl-rijdschrifren.
En dus Lregm we artiLelen die

wcliswaar sestaafd waren in
gcgevens, maar de s€sevcns
bereilten het publiek steeds
minder makkelijk ctr waren
dus niet meer controleerbaar,
althans nict zonder met de
aureu persoonliih re commu-
nicc.en (en wat als die inccns
h.t aardse veilaat?).
CDs en het Intemet Ddrcn
het mogeliit om die ikdon
aan gege!.€ns cenvoudig voof
iedereetr beschikbaar te srel-
len. Hcel veet redacteurs
buisen zich al tiiden het hoold
ovcr de beste en (ook nMn"
.ieel) meest aantrekkeliike
methoden om dit te docn,
maar het komt craan! het ls
er alr en het wordt Aueen
maar mooier.Ive kunnen nu
uitldik$ nadr de tiid, zeg
ovc. een iaar oftien, woarin
rv. verzamelingen databe-
standen kumen toppclcn cn
manipuleren op een msoier
waa.se nu nog niet.ens van
kunnen dromcn, en dan
zuller auerlei nieuwe inzich-
ter ons adrstaren. Meer
frcnsen kuden bii mecr

inrg re komen van dr Dr.ns!-
lijkc inlloed op h.r kl'mi.t.
Inreme rnal.srmcn\!.rking
s.r!tt st..ds bclangrijker. i;.r
blizondcrc !om d rY,rn. ccrl
con!cndn o! nnlisLedccl
tri\cc! Dicr o.k uir\rissolirg lan
r\croncel. n dle lan h.r N1()z
mcr I'rJer.eksin$.lhngcn ol
mr.icn gebied h BrcDrcD cr

Een onuriNkcliDg, dic r.or
\_..1.r1.nd l2t jur g.ledlD
bcgon nrcr de rnsf,rndnre!n \iln
dc dric H s'. de re.llsc rg \lln
'dc Kccr' en een paaf jrrf htcr
ccn re.nlnerr smro! iD Den

kef,nis en kunne! qcc! leren.
Hei is een opwindcnde tiid en
uw zardbat-CD is er een
goed voorbeeld van. Ti€n,sar
sclcden hadden we ni€t ge-
dacht dat we ooit een mctho-
de zouden hebben om zo'n
bele$ekkende vcrzameling
experimenten voor zorn Sroot
publiek in zo'n hanalzsam eD
oanipuleerbaar foimaat
toegaDkeli,k te maken. Nn
moeten we nog een manicr
vinden om de 'peer rcvicw' te
versnelten, of een and$
systeem te vefznurcn dgt net
zo goed is (il w.et geen beter
systeem! het is det peer
.eview nei als met democra-
tie, hctis niei ideaal, maar
niedand eeet iets b€rms).

De 3fgelopen maanden
hebbe! in het tekenvan het
klimaat gcstaan. Eerst de
uiterst su.cesvole XNAW
NWO wetenschapp€lijkc
conferentie in juli ir dc ltAI,
bezoch. door zo'! 1?00 deel-
f,emers (kudos voor de orsa-

I
eer r3n hct '.dcdrnd. 

nri.
\nof ondcMock$rlgen die !a.rk
iff cr'Ntionul ge.oardin..|(]
irortcn d(\,r her S(lOR iScicn
tific Conlmirree lbr Occaric
Itc\LrrLh). otgeilchi door d!
ti:\.-ESCO. N.dcrland h.cli
r('en de grotc srap gezcr \!D
kusr- naar occaanonde.roek.

'{ls rilor lNject is er onde.zock
!.dorn in dc d.ndrng !a!.1.
l(ongo Het inniruur had !..1
.'\'Nrins in esr!ar1.! ondcvock
.. beell die kennis g.bNiki o'r
b.ltend te rake! mci dc occdNn.

"De Kong. was ccn rehriel'
tnrbck.nd scbicd. Dir eenLe
roccarn.(Dde'oek $!! g.rich!
ori slibbewcging cn dibft.ne
fort. Dur hadden \'. al rccl
onderrock naar sedaan. \'.n
drfliL ziin \r. ncl hct echrc
( re..n$ erk' bcgoDncn. Di.cc-
reur H I'osrma. chcnricu\ Yrn
huis un. hccft rlces en benen
gcgcrcn aan de htdtugr!llsch
foor rNn ons onderzoek. llii
dccd .nde. lnder€ ordcro.k
nr'nr sLibtr!nsporrcn cn !rc
(rn( do.r hedrijv.n 

'Dgehuurd(!n halentroblcnicn op re
l$sen. liundanrcnr.lc kcnnis

or.r slibaccu.ruhtics in e€n
gcLricd als dc \\'!dden2e. is
gocll toc te tdssen {rp ..r1Pr"h
tisch r.r,lteem biid. a.nl.g

Het NIOZ hccti, buitcn hur
eisen i.1zcr1cn rcsuhdre!, ecr)
beliDsri jl<c logisticlte bi jdf !gc
gcl.\.rd door dc .n L\\ ikkcli!)!
r.n dc ondczoeksconhnrcrs.
ConioineE. die als labor.ni.
ingerichr. eueen loor iiD spcci-

'lck 
onderzoek op hct rchip

\run en makkclijk gc\r\\.Ld
klnne! lrordcn. Ook n)enrl
V.n ll.nnckon de ks.rliLeil vnn
dc ciscn lvcrLFluts van hct
\lOZ. De !!pa.aLer lrroot.n
ondcf cxt.ene.nsr!ndiehcdrn
hln \erk doen. ]jr is Drkkclijli
a!c,les Luser ondcrzockcr en
rcchnicus. zc loFcn zo br) ell$rr
binnen. Dat is crg bclllgnjk
foor hct sxcces ran de krch-

Dc laarsre grote sronirg dic
hct occunondeto€k nu doni-
nec,1, is her klimalij hcr oD(icr
Tock naar her 'sysiccm A. e'
onderzo.k d.i LrchDg.ijke
mlorlraiic Dc,et !crsch!1len
orcr d. rol lrn dc o.elreu cn
dc Danrurljjke ra.i!Lie !.n h!t
kliD!!r- on zo ror een inschxt-

ntt$f

Vooraanlr1cldinsen
EURO}trA.RGINS
De E!iopeai 5.lcn.c Foundarioi
(E5F! heet een niErlr s!bsid e

instrunent onrwikkel.i rer bevor
d.nng van rnre.iratro.aie 9!rncn
*erk n3. via dir nsfiumcdr,
EUR0C0RES genoend,7u Len iaan
de netwelk(osten (konrr van

r€izei, organl5atlc van vror(shopsl
!o( de ond.roeksk.slen ai3 zo.a
nlg kunnci rorden gefnan( e l,

FUROI4ARG NS is oe eersle EURoCO

REs op het retrei vai de Aird cn

L€vens,eL.is..aDpen. D. ESF oepl
via ziin $ebsire (.ltp:| $.rr.e5f.orsl
euromarginsl oinc?oclte* uii
Belgi0, Fnnkrij(, Duirsla.d, Noo6e

sen. PortugaL, spanla, Zreden.
Verenlgd Kon nkrlI en Nededaid on

om deedi voor se ntegreedo,
muLl raii.naLe onaetroeksvoorste
Ler n de vorn !ao voorannneld n

3en loor ie leggcn iai Esf en we

ALW ontvargt gra.s een ars(hrlft
van de voorst€Llen die ! bil de E5F

kngmg lalwl nieu-sbrief sept. L 2oo1 .l



nisatoren! het vas excelent),
en pal daaiop de lastige Kyoto
venolgconferentie in Bom
onder leiding vm roorzitter
Jan Prorl. Michael Zammit
Cutajar, EYecutive Secretary
van UNFCCC (United
Nations Framewort Conven-
tion on Clidate Change die
namens Pronl de Global
Change Open Science Confe-
rentie biiwoonde) was ook vol
lofer zei een aantal beha.-
tenswaardise dinsen in ziin
slottoespraaL die iL bela.siiL
genocg vind od ze hi.r verba-
tuD te citeftn. Reden? De in
miin osen subversieve €n
inteeriteiFonaberende pogin-
gen om klimaatwetenschap-
pers in diskrediet te brengen,
ook door leden van onze eiger

"The danner in whi.h Sci.n-
ce has driven politics in the
!ie1d of clidate .hange is rare
ir ahe hisiory ofScience."
"It is, howevea, essential to
keep politi.s out ofscience in
order to preserye scientific

lndlent n .ilt !erband wordt
gemeLd dat A W een kelne. natlo
nac aoep dcskurdigen op lret

1etr€ii van .ortirertaL margirs
bereid he€n sevonden oriALW bl
te slaan in z jn ro ln rlit ESF

prognmna. weL .ht dat in d e

.ontext iog inho!deLij(e su3ge5

tie5 betreffend. nntionaLe en ntcr
iat ona e samenwcrking 7uLl.n

lvord€n gedian n dat geva zn

ALW uteraard tjd s.onta.i met u

zde[en. TeELorte] ALW heefr ted
Dehoele vai EllR0\4ARCINS een

bedrag van FF io ooo.ooo gereser

Nieuwe Commissie
Mariene Facilireiten
Naar aanLeid ns van de evaLuat€

lai de Nlarie Rerea(h i_a.Lites 5

door N 0Z en Alrll voorgeneld de

advisering over r€egaande onder
?oeksfa.i t.itcn onder te br.ngen
ln een of ifhank.Lijke .ommissle
var NWO. Hel aLgem€en bestuur
van N\d0 heeft daar.p de Commis

(Not.vcry dissent from
bains$eah opinior is to be
dismissed as pseudo-science.
But there are those who
pu4,osely seek to derail a
political p.ocess by casting
doubt or the credibility of ihe
scicntin. asscssdcrt that

Quoting t od alecent edito-
rial in the joulnal Science:
"consensus as shong as on the
issue of cumate change is rare
in the s.i€ntific commudtyri
"Scientists are prudent. This
lead6 ihen to use words 6uch
as'likeb' and'possib!'. But
these tems maybe abused by
othe.s who de ready to st3te
that sciertists don'r kno$
what they are talkidg about.
The public doesn't necessadly
understand thc scicndfi c

"We do rot tnos enough
about regional impacts of

"We do not know what is a
safe lev€l o{accumulaiion
of emission, because this
oiny depends otr the level

s e lllarlcne Fa. Lite t.n (C[4F] ifg.
st.Ld. ALW.n N 0Z hcbben de

iaatvErde ng er te rranl€r€r pro.e
dure5 vastse €gd ln bilbehorende

De CMF n.et adv seren over de

door N 0Z en Alrll te ontwlk<e en

meerjarge in!€nerings en beLeidt
plann.n. V.incr (an dc.onrmissc
e.n bind.nd a.lvcs u tbrengel
rdien ALW en NOZ lrer n el een!

Iunnen rordei .ver ret raarl]jkse
laarpLai, ei optenen aLs 0nblrs
nan voor proje.neideE met

.oncrete kLa.hten o!er de uitvoering

De voorlttcr wordl, met het oog !p
de onafhan[elijlh€ d van de.om
m ssle, door het aLsemeer bestuur
van NWo benoend. 0p voordra.ht
van N 0z en ALW, s prol dr. F

CoLln benoemd. Het Nl0Z €n ALW

benoeFen gezam€nLijk de o!erlge
zeven Leden lan dc.ommissc. Voor

een elefw.htige v-Arde lng over het
ve d en dE w€iens.happ€Lijke dls.
pLnes is sezo.ht naar Leden aflioir

and degree ofriskwe are

\:eel populisme rond de Kyoto
Conferentie is ovedgens niet
altijd even soed voor het
orbeschadigd commuriceren
En het oDdemery. Latcn wc
ons goed ft.liseren dat Jan
Prorl's voornaamste
(misschien wel ziin enige)
drijfi'eer is het verueinen van
de kloof tussen am en djk,
tussen 'het Zuiden/Oosten' en
'het Noo.den/westen'. ln
Pronk's visie is het paLkct
MalaeSelen van het Kyoto-
verdaaB een moselijke biidaa-
ge aan het verKeine! van die
ldooL En dus beeft hii zich
het apelazer gewerkt, met
aUerlei meer etr mind€r popu-
listische orsanisaties in ziin
kielzog. Je kunt daAr v.n alres
van vinden, l''al dat doet er
niet zoveel toe. Wat er wel toe
doet, is dat elke maatregel die
het versrellen van de ecologF
sche ineenstortins (die vol
g€ns €er recert artikel in
Scicnce al een paar duizcrd
iaar geleden in gmg gezet

ng lan N 02, R!6, LlU, V! el
i,l00,/4E 40. Tevers is de.oar
dlner€nd v.orzitt€r van d€ G€bru

keb Adves GDepen quaLtate qua

Lid !an de.omni5se. n een ee6le
!ergadeing is algesprolen de

a.htenran regeLnatig vla de nieuwt
brler en !v.h5il.l. irform.ref.
D..onm ss c bestanl utl

D€ feer co rr {U rlverslt€il Kiel
hoosLeraar €.olosie van de kust.

De heer Ridde nkhof (N 0z)

De heer TroeLstra (VU) maien

.Dc hecr [4]ddelburg lN 00 aEMo)

De heer erndL [N OzlRUG)

De heer G eskes (RLlGl plankton

De heer (omen IU!/(NA4l hoog.

L.raaf klimaatdyiarn ca.n hoofd
ueters.happeLilk onderzoek KN&1.

M€l het verlrek van de heer I e d€r
s er voora 5nog een va.ature voor
de iodrd nereid GA6 loorltlei

weid) verhaagt! toegejuicht
Doet worden! en dat de Kyoto
matregelen daar in elk seval
een positieve bijdrage ad
ziin. Dat derselijke maatrese-
len niet noodzakelijkeryiis
alemaal losisch uit LlimaaG
onderzoek afte leiden ziin,
doet er niet toe, en we moeten
ons niet laten verleiden die
twee zaken door elkaar te

Kumaat, dus. Dat wordt ook
het thema vd het NAC,
volscnd vooiaar. En dat is
heel iuist, want we hoetenhet
moment - brijven - grijpen et
er is {og ontzertend leel werk

Afsezien van het NAC hoop ik
u ook te mogen zien op het
Starinssymposiun dat dit
jaar gezamenliiL det het
NGMSO in UFecht wordt
gehoude! op woensdag 21

ILISABETH (05TFR5

Call for proposals
klimaatvariabiliteit
zoalt u.p ne website var NWo

ALW aLhebt kuniei Lezen ir de aaL

for ProposaLs loor het Thema

0ndero€k KL maatvarlabiLitelt open
gesteLd. fret thema (Llmaarvar abili
teil is cer !oortzetting en uitbrei
d ng van lr€I ALW aLVARNEI

Programma. Dt tlrema r een van de

p ortaire oideroeksthena'r die i
de ALW StGtegenota 2oo2 2oo5

,roden nangekond gd lleronder
! ndt u een nndere oms.hrljvlng van
de CaLLfor Proposa s, die nh dead

.p tlree nan eren ndieien: schr fte

Li[ or ivanare id ausunus] va de

lvebsile vnn NWo ALW (zie oms.hrlj
vlng CaLL). De n €uwe vorm van eLek

tron s.h on Lnc vr d. vrebsit. ndie.
ner h€eli onze !oorkeur. As u to.h
t.h ft€liik ndient, ste en wl hel

kngmg I alw | lieuwsbrief sept. I 2oo1 5
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HET VOETLICHT
MrcHter vAN DER MeulEt't, GEoLooG etl RtjxswnrEnsreer

Ophoogzand en gebroken

\edcrland is loor eeD sroor decl in 1t3at
nm nl ziin bchoefte aan b(,u$grond!totlin
tc roorren. Er is grind in ZLrid- en
Ilidden-Lnnbur& zand lans, de groto
rilieren. 0n klei langs diezclfdc rivicrcn td
in Zeelard, de Usscl'neerpolde$ cn
Noord Ncderland. De \i addenzcc cn de
Zeeu\rsc $atcrcn lelercn schelpcn cn dc
Zuid-Limbursse n1erscl $.rdl scbruikl
Yoor de cerncnlDdusdc. Producde en
bchocire komen nicr hclemaal qerecn,
hoc so!.r het matcdudl, hoc schalrsf.
GcbNkcu rcts wordt gehccl geim!o|tcerd,
grind ir br.lrngrijke mate. Er Nordr onge
leer.ycD yeel bcri)n- en mcrselzand gein
ponccrd (u1r DuuslDnd) als geixponeerd
(rl!u Belgia). Ophoogzand, dar lve h loc-
ncmcnde matc on rcc !f'nnen. crlJortcrcn

Alternatieven
De Djcnsr \\'eg cn \\'alcrbou\lkundc is
iln ran de zes specirllsiische dicnsren vaD

Ri jkslvlterstaat. Ri jk$!arersraRi (I{inistc-
ric laD verkccr.n \\'ate.start) is als
bchee.der!!n de glore.i!i.rcD en d. riiks
li'cgen een gK!'LrcrbNiker vrn bou$-
gft]ndrroficn loor lrcg en s'nteftou$ kun
dise Frojccien. tslcr Srondsroffenbclcid.
Nei namc de src,n(lsLotliDv(x\zicnins voo.
de box$, !Rli direcr ondcr reranr\ro(,rdc
lijkhcid ran hct rninisrcrie. Dc Dicnrr
\\'cg- en X'.tcrbou$kunde (D\[\:) onder
stcunr hcr bcleid nrct onderzock nxar !oor
komrns. dc lsralitcit lan at-zctingen,
mogeliikc $inningmeLhod.s. de grond-

sroffennrarkt en bcsrcedr aandacht aan de
ma!rrchappelijk gcroclige discussic, $.tf
$inning kan plaaisvinde!
Michicl lrn der Meden zc,chr na zijr
frontolic i 199q een baan. Hij had niet
de ambjrie om hcr'posr-doc circuir'in rc
duikcn lrler djdeliikc !!ns!ellineen ln
hjn,cn- ofbuiterlnlld. "\,tijn lrouw had
ccn fijne baan,,ij is logopcdistc En ons
ccrrte kind rou ovcr een pa|r maandcn
gcboren \!('rde!. Dun is hct een grore srap
om r,oor bijroorbcelrt l!!cc j!.r n.ar

I)c sLap v0n \!eicnschrtpclijk ondcroek
binnen dc unir.6itlire \Lcrcld naar ccn
projectlciJe6tunctie bii dc olerhcid is
grooi:vd ecnsednncnuiritektonisch
d(1crc,r!.]londcvoek n de P!rcDceen. !ia
.cn, ror op subducric ltdalcnd, p$Inode
onde'ock in de Ap.nnijn.n. nrar dc
prcblematick rond oppervlfl ktedelt!rcffen
die gaicn ople!.rt lrn \lcchts'en-kclc
rienlallcn melers. Een o!$g!ng ook rrn
een duidelijk werenscharrFclijk. geologisch
problccm naaf Lrredc. mul!i-discjFlinai.c

sroodsi(nltnbcleid en a!n groorschalisc

|)rojcctcn dic rcel grondsLoticn \.ergcn of
juisr opl€lcr.n. Prnjccten di. soms loor
vccl n!ars!h!!f!liilte .nrust zorg.n, zoals
dcze zomc. bleck bii de discussi.s e,nd dc
onrgrondingraD de (ircnsnias. Ecn
geoloos rerllsccn zich d.r er rckcD'ng

sehouden mocr wordcn mel ccn g€(i|-
teldc \cdcrlandse ondcrgrond en hccfr

Toronto te saan. Als

voc,r ldigcrc tijd hnd

ludden $c c. sericus

Ilrar Fc \rilden nier om dc fali j..r naar
een andf land rerhuizcn. Vrak kijken
menscn nier malr nltcnutievcn. Als
promolendrs ben jc gcneigd cxn aan dc
universirctr re \illcn blij\en. N'ilje ircten
schlr'pei blij\en, drn is ecD post doc arn
stclling dc hees v(''![ de hund ligeonde
lcrste staF. Ila.r ir kar ook'gewoon een

updrrchr(n en lrrgen dic,'+
Uatr u" rDildcfl nict ou aJ r(ch.,pr.tukJ J ..r"rir.

de paarjuar naar een kunncn llilokkcn. "B'nnen

an.tet tand oerhu;zen Rijks$ateAraat seelt ccn
geoloog eeD du'deljike t,)egc
rocgde wa.rde x:rn her

kngmg lal*j ni€uwsbrief sept. 2oo1



rots: voer voor geologen

dalr idcciD ovcr. SoDnnige menscn heb
bcD het idcc d.r de ondergr.nd eei s.orr
corrinl,Litu i!1 sur je ralr *e.s kunt
uiLs.hetten. En rlxL lukt nier elriid."

Scheur
Ook.L hccli v.n dcf llcmlcn dc q'cter-
schappclijkc scrclLl roorloFig !ua^fel
gczcgd ("iL hcb nict bcFull!oo. de,)!e.
beid geltorenr het { as.t dlL noneni de
enige ldvenenLie $Min een ge.loog ge

1'rugd rerd"). hlj heeh,iin siudlc cn
pnrnotieoDderzoek ii.Mcl g.nocecD

scd.an. l ljdctrs zirn donofrlheld$crL nl
dc zu clijkc Puclccfn dccd bij onder
zocL neaf dc !rd!g boe tckrorieL lemg Le

l.niden is in ile oplullnlg rh een bekken.
"Her gebied betkDd dL een groLe

sln.hle of de n'g !!n eer olerschtrlling.
De rektonis.he geschied.[s FccspicgcL
de zlch 1n dc oprulljDg lan hci bcl<kcn.
tsc(c-sjngcD langs !lc olcrsch!'!nlg Lrc-
pialdcn q'aar dc !s r.n hct beklten hg,
lioc boog,le l'l!nkcn $!.cn en, d!!rmee,
hoe diep de /cc hei Lrekken binnen k.n
dingen. h.e de ldip ran tnlerer \us,
(elle sednnenreD werden alg-ei, Fer zc
(erden atgezei en nalr erosie oprad. Hci
ond.rzock iras ondu ic'dir1s !aD \nout
\iiman cD I'oppc dc Bocf. Hct \r!s ccn

VN der \{e!len is \oor riin nonnrtle ln
Ijrechr geble\in en heefL biil.he.
\'leulenkarnt en Rinus $ onel ond.rzock
gedun naar de relaiie nsscn subducr'c cn
!oo.landbekk€n!orning. "Ondcr dc
Apenniin.! rtr1dt subduciic plelrs, '
b.gint dc uirlcg. "Hct srlt on eer suLl
d!cdczoDc die;ch re,ugt.ckt, $ar.bij de
o!crscbunenJe f larr.ek.nder!nrdr. Uli
\elsn)ls.h kn!ogt!fi!.h onderzoek l<ira
men un$iirnrgen dai lte ge$rbduc.erdc
plxar op een diepre rLas.n 100 cn 200 krn
was ai.ichcufd. Il.r idcc onistoDd d!i hci
pr.ccs !ar afschcu.crl zich larcfa!l!ol-
ifokj Drijn o!drlcht sas om de/e hlFo
thcsc tc tocisen Dil heb lk gedrln d.o.
een ge.e..nstruLeetul p!foon lan !enicale
besrglngen llngs de Apennipen re lerge
lijker nei het paro.n ,1!i j. kan r.rwach
ren b! ee! d.rgdjrk trNchcu lgsproccs.
H.t eaat hiobij coDcfcci otn ctcci rln dc
hcn'cfdcling r.D nccN..frse ('sl,b Full')
kfdchrcn, dic oF een steeds ldcnrer decl
un de subductierone arngrijpen. Op de
.!erg!ng rrn .onLintre naer discoriinue
n,bdtrcerende hhosleer !€rwachr daar
door je exfa daling. Z.i dc schcur lcft1c.
door, d.n vcFechi rc rcrrolscns ju'si op-
h.ffiDg, omdii hct gclrichf rln dc on-

gcologic doci ondcvocL dezell.le tede. {ord het
in lrct burienlrnd. aleolo Maar@atis hostbadrd€r. gebruik van \'ernleulrbare'
_i ,:,\. .

i - . l.., i^ 
" 

ppn rlpthontp tuetef land u, ..,. .;_,.,.., ".
djdens onze oplelding ook oJ eefl t;erha e mete' schclpcn eD hour, gesrinr!-
Neinig oler de geologl. .eeboden lecrd. Schellen worden
en Nedcrland cn onzc gcb.uikt rls isohLienrle

de.ges.ho\en tlaaL neg!eli. Daarom zou
de genoemde rek zlch achrer een si.cds
klein€i deel van dc ApciDijncn Diocill
!.ord{rc!.,{arsczicn ccD.lcrgclijL< pa-
iroon icrlg ic rindcn rv!s,leb iL sccon
cludcc drt dc geoisische brpothese
oler subducrie en heL ge.l.gis.h leiren
n!re.laal ner ei|!ar ln olereen{ernrnng
$a.en. Dar is nog geen be(1j"(. rnaar.r is
!ooraisnog geeD ali.rnaiicrc. bclacdi
gende !€rklaring loor allc scecvcDs.
1Ict !i.l v.D d.r Mc!lcn in Ilrlit oF ddr
bij icdcr tro!$projcct, 00L dc geoloog die
hct bodemondc.rock g.dun heeft, ver
melJ stut op her bod langs de rveg, naasl
de [.h]re.r e. de aanneD€r "De lrccst.
ftllianen $eien. 1n i.gensr.lling ior dc
rneesie Nedcrl!ndcA, irai cctr gcoloog
docr Vrjjwcl icdc.c \cdcflandsc sr!,lcnt

sroDdsioftn. Ik dc . d.t rve ols. lls
bcrocpsgrocp, mccr rnoetcn ncngen 

'nDraaiscldprrelijkc dl!cussi.s Her is Lo.h
opullend drt de sessir (leologle en nuli
!.haprii dj!tens het hasre Nedcrla'1ds
AardFeierschappehjk Congr.s nici dooF
ging rvegcns gcbrck aaD ondcrlrc+rcn. '

N IMBY
Hcr lliDislc.ie !a! Verleer en \\d!ets|a!l
zou Disschicn $ensen iets ran de.nzichr
bla.heiLl van de Nederlandse aardweien
lchapter oler re nemeD. rner allc p.oics
ien oler de onignmdirgcn !.n dc Maas in
Zud Limbure om waic.orcfhsi da!r Ic
lcnnndcf cn. Na dc orcrsrrorniDgcn,n
l99l cn 1995 in Zlid-Limblrg, is doo. de
Driristc.ics vrn Yc.kccr en \!!rer!tlat, en
l.d.dbouF, NdtLNbehee. en Visserii her
Grensma!s !n oriFikkeld nr s!Dciircr
klnq net baggerbedrijren GnndltinnjDg
llngs de Gr.nenaas (h.i onbcraarblfc
siur Maas icn noordcn rin lt!.si cht)
nocst hci risico op orersl.omnrgcn !c.
mi ercn cn dc s.irdopbrengrren zouder
Irofdcn inge^ qr de,Dr*ikkellng lan
nltuurgebied langs de rnier. De proresre!
ran nilleugroete., de enorme ho.!cclhc
den grlnd d1e lolg.ns dc orrSrondcr
nodig warcD on hci projcct re finaDcicfcn
ionecvccr hci dubbclc raD de oors!tunle
liiL< gcscliliic l5 Driljoen ron) en de ja.en
l.nge o!crlast voor de onronetden heb
ben e. loor gcro.gd drt her plan deze

zamcr.l:qcbhzcn rs. Van dcr llcllcn:
"Otrtgronding zorgi voor olcrl.si. Icdcr-
ccn q'ilgfadg cc! nuie Foning, nu.
Dicmdnd (i1 een zlndpunt in de buu,1.
Ddr n het NII1BY elle.t'nor in nn
b!.krad'. En Nederland is dichiberolkt,
drs ef is lll1id \rel 1.!rand d1c zich ecdu
pccrd roclr. \'ccl oDdcrock dat q'c bij dc
Dicnsi docn. hccli ic rul<cn Dci dc lrccf-
st.nd dic ncnscn hcbben regen de \rin-
DiDg Zclfs orrs.ording om dc ll!!s mee.
ruinte te ge\en en naruu.gebied uir re
brelden, nnlL op enofme beznaren uir de

Door rcclcljDg lan grondsrottatr cn hcr
iocpascD van stccn.chdgc rcsr- cn !fial-
stoffcn (zoals hoogovcnshltkcn) \rordr
gcprcbecrd on de $inning '!n op!er
lhl(tedclfsroffen lc.ug te brengen. On

rll]l1l in kruitruimres en r.or taldjes. De
wnring vnrdr \oorll tluis ln de wadden

"Schelp.! ziin cc! !cmiculrbarc grond
noi: zc grocicd rrccr aln. Ntaor zlnds'nr-
ning cn schclDenwinning rdstcn beiden de
zccbodem aln Er;Jn rltc.nrtielen, rorl!
Itunsrstoiprcdu.ren rl! lsolaLiemareria!l of
g.lnd vo.r de tladies, melr dli komi ook
ergens vandaen. $;e houden ons hier dan
ook bezig mei rnllieurcrgclijkjnscn tusscn
rcrschjllcnd. natcrialcn. En d.n zo! jc in
hct gclal ran schclpcn !ircindclijL 00L dc
alircging Droeten nrlken $dr kostbrlrder
is. een rierLdnre derer land ofeen vief
kl]nle fteLer r.eb.dem. Hoe doe je dai?"
Ile ge.logie bliiti aan her opperllal<, maar
de lraagsrukke! en prablcnc! z'ju gc
larieerd .n complcx. ALs p.orccdcjdcr zci
var dcf ,\rculcn dc oDdcfzoeksFrojecren
op cn bcgclcidt ze ran tregh td enrd.
Voo.!l orist!.t en !|I.ndlng rin.lt hij etg
i,rtcresshr. "En ik kln mlin werk(eek
ore. rier dager lerdeler. zodai 1k op rnirD
!ri'e dlg loor mlrn zoan kln zorgcn. Ik
meak lange dagen, maar's aroDds is ilct
lcl<kcr nEiie cn kan ik.loonvcrLcD. Ik
rind hct j.nniu dat iL die d,gcn nijn
zoon.llecn nalr sl.rpend neemuk, maar
\tie $eer $dt e. in de roekomn nog moge
lijk is.'
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(6EWO! CLTVAR. CLI(, sPARC, etc,).
Het thema ri.hr zich op snelte varia.

ties ln hcr kLinaatsysteen (van

sezo€ncn ror eelwenrpareo en

actuo). ModelondeEoek en het
g€bruik van waa.nehingen nemen

hieibi een beLang,i(e pLaats ln.

Modehe, geavan.eerde anaLVselech

nieken en validalie van proxies,

maken her moselijk hcl onde2oek
naar kLlmaat nd catofen in het sedi.

mentairc arch efte verfijnen, waaF

door ook 'snelle processen in hel
geologis.h vededen gereconstrueerd

kunnen worden. aovendien maken

n euwe carr'anaryse- en waane.
minasmethoden, r0aLs iemote en

in situ sen5ins en akoeslische mcel.
techniekcn, nu waarneming€n cn

modelleren (in.lusief hodelvalidatie
en .vergelijkins) en vootspell€n van

Voor dil lhema is een budget be.
schikbaar van 1,5 miljoen gulden
(1,59 m Ljoen Eurol, dat afl,ankeliik
van de kwalileir van de bij deze call
ingediende voolstellen in 1of in 2

tdnches zal worden loesekend.
:t, Wat tunt u aanEascn
Ln het kader vatr !eze oprocp kun-

nen voo6tellen wo.den ingediend
voo, steun van maximaal2 ftes pe,

vooGteLloio s. postdocs oltechni

De deadlire voor her indienen van

vooGrellen is donderdag 1 novem-

KRING VAN TOEGEPASTE IYSISCH GEOGRAFEN

KTFG

Ongeveer 3oo tyslsch geo'
gnfen zlin verenisd in de
fting voor T@gepaste
rysEcn $eoghren (n I rrr,
Doelstelling van deze ver
eniging is de prcfessionete
beLangen te beharda€i van
de fyslsch eEograten die
weil'raarn ziin bll zowel de

overheld ei het bedijrsle-
ven ats beleidsm€d€serker,
adviseur of in ard€rc aar
het vak gelieerde betrek-
kirger. Tevens is deze ver-
€nislng €en netwerl o.sa-
nisalle dle s€brulkt kan
worden om snel kontact te
leggen met cotlega's. Er

worden met regelmiuge
t ss€nPden iand.cht be-
steed aan zowel protessio'
nete bijeeikomsten 2oals
excursles en lezlnten als
aan re0nies, etc. oe lfiFG
heen nauwe .oni.clen met
het K AG en wenst ook
goede retaties te hebben
met de zusrero.ganlsatjg
als K{GMG €n de iVM.

ALW (VERVOIG)

@
,eer op prls uw aanvraaS ook aLs

Word fil€ via e m.il l€ ontvansen.
oit in vedand mel hel snel kunnen

1. Omschlijvins th€hA
Ois.hoof het klimadtonderzoek lr
de atgelopen decennia een groie

vlucht heefi genomen, lisgen er nog

steeds veeL vragen. ALW wl met het

th€ma Klinraat!ar abilile t ondedoek
op dit gebied stimuteren en daamee
revens bevorderen dal Nedenandse

and€noekeB een biidrage tevcfen

aan r€Levante internalionaL€
programmas, zodls PAGEs en de

dive6e ondedelen van het wond
CLimate Res€ai.h Prografrme

Chrit Schouten,
voofzitrer KTFG

De huidige voouitler v.n de (TFG

s chril Schout€n, afgestudeerd ln
de f,,sische s€ognne aan de

universilct vin Amsterdam (r971)

en gepromoveerd blj Pim lungerius
(1976J. Na eetrt tot 1979 werkzaan
te ziin ceween bii de Waler and

5oiL Division van het iliiistrv ol
Works and Dev€lopment in Nieuw
zeeLand was hiitussen 1930 en

1991doccrt miLieugcograie aan de

R!U. Van:f it35 is hii directeur
van C5O:dviesbuGau voor Milieu,

Rlimte en Water te Eunnik.

Fysi5.he 3€ografi€ houdt zi.h bezis
m€r de beschri;ving, dynamiek en
genese van h€t dunnc laasje van
,le aardkofst waafop ons leven zich

afspeeLr. n tegenste Ling tot de
geologis(he wetenschappen speelt
de mens met haar adiviteiten e€n

zee, beLaisrijke ,ol in dit segnrent
van ne aarde. Net s dai ook
vanzelfsprekend dar in de uitoetu-
nins van ,ii. vak de tysisch

seogradf ge.anfionreerd wordt met
de veLc vornen !an mens€lilk
gedrag met name zichtbaar in h€t

landgebruik en de daarmee
gepaard gaande lnSrepen in hel

lrydro ogische sytleeni. De oplei.
dins tot rysirch geograaf heen
vanai begin vo ge eeuw grote
vera.dcinsen in haar doelste!lin.

Sen g.kend Was de fysis.he geo

grafie eerst me€r bedoeld als e€n

soorl studie van de veLe rariteilen
die de rei2igers legenkwame. in

het Lands.hap. na !eroop van tiid
werd ,c ger.ht op een svnemal.
sche ve.kladng van het ontstaan
van hel landschap. Geologis.he,
meteorologische en hydrolosis(lr€
pro.essen en nun gevoLgen op
ians€ termiin vormdcn de hoofdon-
deMerpcn van de studie. In de
laaGte de.ennia van de vorigc
eeuw werd in toenemende mate !e
merseLjke iactor meegenomen n

de srudie. Doo, haar oo6p,onk€lijk
ste.k bes(hriivend kankrer werd de
studie lngcdeeLd b j de seogran.

a.alyses nogelijk over grote gebie-

den en met €en hoge resolulie, In

.ombinaue met steeds verder
oftwikkelde klimaatfi odellen kan 70

her inzi(ht in het functioneren van
hel kLlmaat5ysteem, aanzienliik

Het lhema omvat drie, deels ove.
lappende onderoeksvelden, elk op
een ti!e.haaLvan seizoenen t0t
eeuwen: (al de reconnru.rie van de
klimaatvariabiLneit in het ve.ledcn
en het valideren van proxies en

historische data; (b) het v€,kriice.
van iiricht n de inierne en cxleme
mech:nismen die het dynanische
gedcg van de vaiabiliteii h€l

klimaatsysteem bepaleni en lc) hct

s.r€ werens.nairpcn waaronocr
eveneens de soc aLe geograiic vaLt.

Inhoudeliik was en ir fysische
geogra'le veelal sle naruutueten-
rhappeLik gercht. De band met
d€ soclac s€!sGfre heeft e.hler
ook velc moselijkhcden gebodcn

om mer name in de opleiding ook
aandacht te besteden aan d.
humane fador n de veranderingen
in het Landschap. Ve.snelde bode.
merosie, hydrologis(he verandein.
gen door menselijke insrepen,
ianddegradal e en tcnsLotte ook
bod€m!eroitreiniging en door de

men5 geinduceerde klimaatsveran-
derinsen werden behnsrijke onder
werpen van hd cunicuLum van de

studie, De verdnder ngen ln het
onderyijs stondei in dn€de relatie
mel de nieuwe maats.happeliike
belangst€lLing voor de kwaLteit en

het behoud !an ons Leeim Licu. Er

zijn maar weinig opleidingen die
een dergelijk kompleel oveznhl en

basiskennG over aLle veLden van

ons F/5isch milleu aanbieden zoals
dat ook nu nos voorg€s.hot€ld
wodr aan de weinige opleidingen
F/rische s€ografie die er na de Laat

5te bczu niglngen nog reneren, Her

is !an groot maatschappeljjk
belang dat deze opleidiigen blijven
voo bestaan. 

'Momenteel 
zijn er

eef paar.lutend fys sch s€ogmfen
dfsestudeerd. l_let oversrote d€cL

van de in de laalste tien jaren

afgenudeerde fysisch geograten is

werkzaam bij dc overh€ld en het

kngms lalwl Dieuwsbrief sept. | 2oo1 a



bedrirfsLevei op het geb ed van

n Lieu ei rulnteLjke ordening. Een

sterk gesLonken groep is nog a.tlef
betrokken bij het Fidde baar
onderwlis. D I ls absoLuut een

verarnirs van dat onderwirs €n

dat s ook,luideLilk merkbaar

sez en het vaak deFLonbeLe

ke.i 5niveau van mldd€Lbare s.ho
lleren op het gebled !an het ons
omringende Lands.hap. Dt wordt
ze(er ner gecompcnseer. ooor op

kennls van m Lieuvefontreinislng
probLeden. De fyslsch seosnien
vomen een groep proless onaLs

dle gezanenLilk met de bioLog€n,

Wageningse ngenleu6 en atgestr.
deerden van een nantaLHE0 opL.i-
dlngcr de ruggengiaat vormen van

het onderzoek en beLe d op het

Beb ed van bodembet.hermiig en

miL euveroitrelnigiig n NederLand.

Gezien dere positie G het wense

Llj( dat de (TFG haar iolaLs
profe3sioneLe organlsat e verder
uitbouvx maar er ool Torg !oor
draagt dat 

're 
.orta.ter met

ardere 5oortse ijIe orsan satiet
zoaLt het (NG[1G. het (NAG en de

WM tot sland (omed Gezlen de

onvang van de doeLgroep is het
mogeLij( om een organisaile op te

bou,ren !an meer dnn too leden.
n het lerLedcn hecft de KTFC a

.cn beLangriike rol gespee d ln het

tol stard komen van me€r waarde
r ng en het profroten van naat
s.happeLllke belargsteLLine voor

het landschap mldd€Ls de oprich.
tlng van de Stl.hting Aardkundige
Waa,den en zir bijdiase aaf het
beLeid te. bes.herming van aard

schr ft Aarde en l",leis ls opger.ht
door de (TFG. Fet huidige beleid
!an de KTFG is on g€ramenLilk

met de coLLega organlsrtes z.h
ster( te maken voor verbetering
van het anrdwetens.haFpeLllke
orderwlr5 zow€ op de univertte
ren aLt n het niddelbare oider
wijs. Llit de band d e de (TFG

heeil mei het (NAG bljkt het
bekne dat tsisch eeosnfen hech.
ten aan de menseLiike cn so.iale
aspe.ten lan haar vak De sam€l
werk ng met de.ardwetens.rrap
peB via hel KNGI4G s een liting
van ret natuu.wetenr.happel jke

kaEktef van het lakg€bied. Naast
de gebru k€Lijke a.tlviteiten van de
(TFG zoal3lezlngen en ex.ursics
,aL in de toekomst mcer aandaclrt

nctwer[fu].1es en aan rle maat
3.hapFeLike funct es sericht op de

eerder senoende doehlelL ngen
Flerondef vaLi bij!oorbeeL.i dee

name aan adv es.ommlssl€s !an

De samenwerking lussen de op e

dingen van de ve15.h lerde aard

wel€rs.happeLirke d s.iplnes die
n! bestaat bijzowelv,je Un veG
te t als de llniveE teii van Uire.ht,
naakt het Logsch dat dere samen

wer( ng eveneens meer en mecr

ondergetekende geeft zich hierbij op voor de KTFG-

ex€ursie Drenthe op 3 november 2oot

Ndan

TeL

Dit lormuLier zend€n naar: fanneke van den ancker,
0ude Bennekoms.wcg 31,6/1/ L[4 Ede

ber 2oor U kunt !w aanvrag.n zo
(. s.hrifteLilk aLs eLektronis.h indie
nen. E rd ausustus wodt de web
sile van NWo vern euwd waabij
teveis R 5, het nieuwe eLektronls.h

aanvnagsysteen van NWo zalwor
den opg€Le!erd. Ll kunt dan on.Line

uw aanvragen als pdl.fLe indlenen

WiLt u hieruan gcbru k maker, dan

moet u tiidig via de website eer P N

.ode aanv.as€n. D€ besluirvorming
over hel aLof n et hoiorerei !ai de

insedieide !ooBtellei zal beg n

apiL2oa2 pLaatsvlnden

6. $ickunnen asFasetr
0ideroekeE geLleerd aan Neder

ands. o rderzocksiIrtellins€n kun

ren aa rvrag€n indienen.onf.rnr de

r.htliin€n en fomuLeren voo. het

indiener van aanvrasen bl de OFen

nfomate is te verkrijgen b j de

le.retars van de thema.ommlssie
(Limaat!ar abiLiteit Auke BljLsma

(biiLsm.@nNo nll. Fret aanvcasror
mu ler en deze rchtLijn€n zrr ie
vlnder oF de webs t€ van NWo ALW

httpt/www.nwo.nL tap de iieuwe
webste s er een d recte LIRL: http:,//

!vw!v.nwo.nliklimaalvar ablllteiiJ.

SPINOZA-premie
Fans 0crLenans, hoog eraar lr'leleo

ro ogie aar de Universite t Ut.e.ht
[fAU ie 66n van de ver topon

deroekers d e d ( jaar een NWo/
5PlN0ZA prem e heeft ontvangen,

op de werkte(ein€n van de atg€

siudeerden gaat pLaatsvlnden. De

Nieuwsbricf van het KNGMG h€eft

.en rluldeLlike boods.hap om v.of
aLle profess one e aardwetenschap
p€rs een bron van nfarmat e en

kennieuitwisreLins te ziln en het ls
dai ook een genoegen om namens
de (TFG een dee deze nie!w5br et

KTFc-excursie, zaterdas

Provircie Drerthe: geen
nostalgie maar d).namiek
De ex.uBie staat oider leiding van

Enno Bregnan lProvin. e Drenth.l,
aanvang r:oo uur bij hct 5tation
Assen (of 9,oo u!r vanaf h€t la.r

66n van de hoogste Ne.lenandse
wetenschappelllke onders.heidin
gen en oo< weLde Nedenandse
Nobelprilzen genoemd. 0er ernans
krijst de prem e loor ziin wer[ op
h.t gebied van iis €n kLimaar. 0p
dlt sebied wordt 0erlemane sez en

''.. aLr 6en van de erhte toppeB
op het geb ed !an kLimaat en

iislaagno.leLLering ...", aLdus d€

NWo/SPIN0ZA comm ssl-". Een

5P NOZA.premlewinnarr krilgt een

bedFs van anderhalr m Lio€n eur.
(r.r m Lio€r g! denl. Dt bedras
kan !rjeLilk betteed worden aan

wetenschappelllk onderzoe(

PULS toekenningen
Aan dr.l.F. ten Veen is onLangs cen

b€!rsplein !trechtl. De er.!rsle
. ndigt om .a 17:ro uur bi; ttatlon
Assen (bus rijdl weer terus naar

Utre.ht). Lun.h zeLf meeneffen.
koffie s in de bur aanwezis. De

kosten bedngen fl. 40, ((TFG eEl
en iL. 50, (niet KTFC etrl.
AanmeLden door opsturen van

bolenslaande stroo( narr:
Nanneke var der An.ker. Oud€

BennEkomsew€g t1, 6717 Lt4 Ed€,

t€1. o:113 6:1347a! of e fra Ll

juan.GenL@iiter.NL net en het
olernaken van het !e6.huLd gde

bedrag op: glrore<ening 4409854,
tnv C. Luyten, KTFG,0osterhout NB

Programma z e www kngmg.f s

PULS subsidl-" toege<end op basis

van zijn ondetroeksvoorsteL g€titcLd

'Gcodynan cs and reotedonic defor
mation at th€ lur.t on oflhe fIELL€

ni. and CyFrus aG' n totaaL heeft
ALW a.ht PIILS tubsidies toege(eid
PULS beoogt een beperkt aantaL

onderoek€rs !ia €en diejarig€ post

do. posiue in d€ geLegenhe d te

neLLen zch !er.ler te bckwamen en

lrun taLent te ontploolen, voo6tellel
worder op bass van de vols€nde
dreria beoardeeLd, wetens.happe
Llke (walite l van rle kandidaat,
wetenechappeLij(e kwalite t van het
ondetroeksvooEteL en materidle en

wetens.happeLiike infrastru.tuur. Het

tocge[cnde ofderzoe[ ,aL !eeLaL ]n

de Loot van zool van start saan.
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Wat is GAIA
6AA ls eei netw.rk voor vrouurer
lir de arrdlretcns.haDpen. 6A14

b eal vrouvrci rer een nnrdllelen
s.happeLilk. a.hlergi0i.l, L.o!baan
.finter.ss€ een nrogo lkhe d roI
.ntrlo.tirg en iexlc ken en wlL

iioopbianronx.,ikkel rg. 6A A 7.1 r.
.i.rloog net !crkgevers en onder
{ijsiisteL ngen ean biidrrge irarfr

van een nre€r d versa cn 3eiderg.
li(e wcr[om8ev.8 m.i ah r]oeL

een bctere trenutiing van het vro!
.reLiik poieilieeL in de aardlrcie.
s.hipp€n re vcrorazenLijken

cAA ve6taat order gendergeLjI

rcd de s tuat e waar n vrou!1en
qeLijke (nn5en n ei t0.eans
hebb€n tor het aa.derctenr.happc
, il sp.€lv€ld. Dit gnir ve'ler dan
r.( iarireren !an .en Depaa ae
g.taLsnatige vf houriing tussen

frirr€n en vrou\len d e rle oplei
dingsuit5troom !!eeGpiege t, mrar

GAIA

BOEKtsTSPREKINC

behcl5l .ok rle cuLr!reeL5..lal.
formen en wJarde r waarond.r
frcr fun.tonc.n.len dnc"se €1

gendergelijkc $erIomgeving. die

3antrekk.Lllk [0dt g€v!nde.,
draagt blltol een acatleve en

nfo!atieve organisstie die b.t.r
oD de raalschappii aa.sl! 1.

l)irersitcit i! d. .ar.l-

n de afgeLopen Lwirtie laar vrt
een tocrame vai het aantaLvro!
l/en op de Nedcnindle arbeids
m.rkr te.onsrln.,en. wa5 in 1971

noe maar 24)i !3n de vrour€n
tus5€n de 25 0r 49lear frerkzian,
n 19r9 is dit aanlaltoeg€fomei
iDi 6/9!. Dcz€ roenarnc he€lt tot
gevolg d.l heden Icn d;ge vrou

\t€n t9l van d€ Ned€ andse
werkzame bevoLk ns uiinak.n.
h.tee€n deer<!nn op een b idrage
vin r5!, aar h.r BBP l27o iilad

eins het er arCers. naar'3€pddLd
r el nind.r Leu( aan toe Adr einc
N'la!or, foLkLo' st !it Prin.etoi
(NJ, U5al, pLoos in hnar 5oek Tht
First Fossil Huntc6 nauwgezcr

rL!c monsle6, rcuzen en heLdcn rit
n. criekse €r Rome nse ov€neve.
rirs na op rogeLii(e tossi.Le

zofder mc.r de meest opvailendc

- en bov.n.iiei rr€est overlur'
gende theore I rhe fi6t Fos!
Fluntcrs !erkLaat de lre omst vni
.lc srl||den. l\/l.t ern voge sfaveL.

..r €euwenLjf en srote vcuseLs,

leidr het spoor vai de gritrioenen

rerug naar de s(vlhen. De hdn!€ls
r0ules waaranSe neI gouo naar

crieien and (flam, nronsei ! a dc

T en 5han, Hiidu (ush en ALlai
gebersten loor 1oi d ep n [1orgo.
ii iegenwoordig slaar MongoLii

bek€nd onr Tiin 5.hllte€nde dinos-
aurusfo5si.Len, ndar ook veeLg0ud

kram ul d e 31re<en. De styth.
s.he goudzoe(ec TuLef zl.h ibso
luut nict op h!d gcmak gevocld

hebben, in dal dcsolale, onensr'

Een tweede s0.iaaLe.onofi sclie

tr.nd d e uraa te nenen is, s de

oversang vai duale rild f!ar een

.ombinalicmodel. Hiermee *ordt
bedoeLd h.r g€l€ideliik vervagen

Nan d. trad tloneLe tvreedeliS
arbeid vrlie tid.n maiien0.reLd

!rouvrenurereLd. Deze ortw kke

ling koml hel besi 1o1!iIltg in de

dnling vai h.l percentag. kosl?in
nerthuishoudens vai 6o1. in r9/r
naar 2lqi tr 19t, Fand lr hand
net ic7. ritutr eaat de toeiah.
van het aaila tarkcomblieedc15
van 41'! in !9/t naar 5ao^ in 1995.

In deze roosklcurise cijleB Tijn

brensei. T idens een L€i ng voor
cAA L-odcr rhtte Oppo tur i\r ln
Bedrijrtof !at u t haar Ba ansneter
van 1999 bLiikt dat r5:! !zn .i.
l_ogcre perenschaDpeliike lun.iies

sLe.hts !8% v.n de nanagcnrenl
furdes en ccf !.hameL.2,t% van

de toprun.l cs. Verder b lrl riel

!rje Lann5.hip, dai b.7na d rg
Tet ile b.ri(sitte $.keL<, (iru.

!1en en 5(ne!eL5 !an reus;rcrr gc.

vaak v.n kainmen loorz€de
monsrers. De gclijkenis tusscn de

oudste aibee dingen ran gfifioe
nen en.le fossieLe Proto.oratops
u t &loigoLi. 5 za o!ertulse4f, dat
deze vai cer vLegela.htlSe en
voor2ier. dinosalrus aan oe wcg
van dc griflioenv€rh-Len geslnin

Fec aa'dig is ooI het verhaiL over
de rolvai dc r€id oresrcs n een

LokaaL Gr e[s .onfl d. Tcgenw.ol
dis sraal dc sireeK rondom T€gea

bekend on de Yele mammoellos

sieLen u i fer PLeisto.een 0rndii
het d. SpfrLanen rond 560 v. clrr.
maar r el LrL(te Tegea le bc2otten,

rJerd rddd 3e7o.rt bil het orakeL

van Delph N€i orakel suegereerde
de held orctres naar sparra le
haLei. Dar gebeurde met Lis( en

bedrog h de vorm van 0restcs
groic b.tler dle uit TeSen iaar
5p!rtn sesnrokkeLd werd,.n, en niet
lang ddainn v.s Soartr hc.r en

gL.7."n pdTond het di[5] ii de

lnduslrie, de bouuJn lv,orhcid €n hel

onde^ri5 cf:elalef her dun5l i
de haidcl. de zakeiii(c diensivene.
niiS en de sezondhcids en

Div.fsile I van h.t pe.sonee sbe

srafd s voor moderre orgaflsaties
vnn bedrlihcconomilcI bc ang,

vrnr hel r.sulieerl h ecn m€er
.reatievc cn innovaticv. orsanisa
te ilie c.n betere en nl.er vo Le

rlige voeLng nret d. markt ond.r
hounl, hel appeLL.ert aa'r het

rcdenrraass rcrkseversschnp €n

lcidt bov€noicn ior een groiet

ook biii.n de aar.lncicni.happe-
llke wo.l,l vrordt dit fctronieen n

roenemcrde iate onderkenc.
Steeds neer o.gnn sir es en bcdril
vcn gari over ior nei mDL.Tenie
:cr van structureeLbeL€ d om hli
pe6oneeLsbcstand I vcrscr te
nakei. Tliden! de AL! var GAA
L.r(e 5l'.Lltoe een 6iobrLLllvel

ne€slcr n de 5treek. t!fur een

ioss c o oLifani aL f.t {oed voor

foc iIsp rer€in h€t boe( rhoude
llik ook moge zljn, hel u lgcbreide
iotenapprriai en.e vcra du/46
ve,baid.n, do.ruetu i7iisen,
ter!rgvctr!ijzingen, h.ihi igen en

aank0 rdiglngeN !an wal.nog
komcn.eaat mak.n Tne Flrsl Fosril

Hunrcrs tol !ezclriik leesvocr N.
dr o fasci.erende hoolostuk(en s

de boods.hap du deLil<,.r driigt
z.h stecds vaker eetr dair L! op

rdLi /o d k was dit pra.hlboe( noe

eeis ovee k-aer zo rclk geriees.

ANNE 5'HL]LP

IEERDER VTR5'HENLN N NATL]L]R &

TEC]N E(]

The First Fossil HunteE -
Paleontoiogy in Greek and

-16/,t't - Ir?nd., (.tir rr,:\' ,'}br.
1,r,, r r,, \ir i,{\, :rr0. O/r.

Mytholosischc knoken
Naii,ir iirr siuiue. ook d€ o!de
Gr ekcn op fossieL. b.ilen, en

diiiirrlnllk zrn her d e reu5a.htige
ooker gelreen de.u aLs

f"lontrer, Reus of 5!per eLd rer

GyniasiaaL v€naaL$erk cxrra
smeulg maken Des t€ opvallenler
s het dan ool dat d c ink tus5en

fossieL cf nr!thuLoSis.r moistel
pas oranse ovetuigend ln bock

Dc botren die d. oude Grieken ef
Rone ien in hun akkertjes aanlror-
fen werden w€1degeLijk as z.danig
her(end, maar n et ioodzaIeLj€r
( js oD dezelfde nraflcr selfterprc
lcerd nls ve dal rcacnlroordig
docn. n de Grieksc paleonloLosie

knghs latwl tricuwsbricf sept. 2ool 10



slty CounclL opgerl.hl te hebben
met 20 toFmanagere, met ars doeL

in 2oot alLe sLeuteLposlties op
managefreiin veau re Kunnen

nvuLLei met LokaLe werknemers. n

2oo3 moet het percentage 5en or
exe.utlve positions dat door vra!
wetr $oidl lnge!u d seslesen zjn

0p d t moment is binnen de SheLL

ExpLoral on and Froducilon 0pera-
tins Udlls (EP 0Ul w€reLdwijd

tussen de 99q en 2l% vrouwel
lreraaam. n Nederlrnd shet
o!.raLL per.entase vrou!eLijIe
wer[ne ne15 12%. bi] Geos.leices
SheLL EP ir dat 6 !,i (2o vfouwen
op pLusm nue l:lo weftnemetrl.
0nder de nLernationaLe Geos.len-
.es stal bll SheLL EP bevindcn Tlch

3o vrou,relilk,p arrnwetens.happers
op h.t totaa van 898 9%l n

6rool Britlanni is dat to van de

24o G2,5e;1. Lrit !e eeftiidsop
bouw !an de so !rouwelll(e frer(
neners biinei Geos. ences SheLL

EP bLjki dat maar tien van h.n
oudei dan 4o ziin. In de cal€sorie

binnef d€ Sh€lLGr.ep wat n 199/

4% vrouw en ln 1999 
't%.

B nnen viir iaar wil sheLL door d€

bultenwachl gezien worden als een

bedrjl dai d !ersitelt op wrarde
freet te s.hatten, cen bedr ifwaar

.ulturele a.hiergronrlen lviLLen

S.rLumberser, een anrlere grote

aardwetens.happeLll (e wer<gever,
zegt (cuLluraLl di!eEity aljarcn
hoog in het vaandeltc rrebben

3taan. n 1994 klram ner er name

Lijk achter dat h€t bed.rfvoaaL
manne iike wertnemere n djenst
had, met de sender dive6lte t was

r€t du5 sle.ht gesteld. n de cate
gorle exenpts was sle.hts 6%
vrouw oo22 vroufren op 1/odl

Sin.lsdien is een !ilsebre d Fakkel
van rnaarreg€ren onrworpen, vai

EOMMISSIE BEROEPSBELANGEN

EFG Council Mectingl
beweging richting Brus-

Algelopen luni na n ondersete
kendc !re.r nanens lrer KNG,rrlG

d.elaan d€ iaarLirk5e Coun. L

meer rs van de European Federa

l on olGeoLog srs (EFGJ D inaa
waren we te gasl b j onze Poolse

Aan de v€rgaderlng dcden tlvan r

lldLanden nee, een geass..ieerd
li.l (d. Vsl er tw€e waarnemers.
zelen ieden waren air/ez g De

n €u\!e se.retarr geieraaLVan 0e

EuroGeoSurvevs brachl een b€zoek,
!vaalbll toe(omnige san€nwerking
ius5en de EFG en de verenigifg
van Europese geoLogiscrre d ensten

aan oc or.e (vram. nvervogoP
eEn eerder bez.€k e nd 2ooo vai
de AEG:an een EFG vergaderlng
n Brlsse, gas de IAEG oo( dit

maaL weer ultgenodlgn. Flejaas

(onden rjdt keer niet aanweT g

H.t Pariise EF6 [axoor is nm d

wiize van proer een obbyist ainer
EFG vertegenw.ordiger aaigesteLd

oP .ontra.tbas s. lvlede .p basis
van door deze !eftegenwoordiging
geLegde.oniaden met de ELI

werden in maart 2ool door EFG

Bonrd Leden gespr€kken sevoerd
met en.r lds EuroGeosutueys en

anderijrls E!rop€se ambtenaren
van de DGen Env r.nneit, Educa

tor -Fn Reeearch. Deze gespre(ken

leidden lot beter begrip van het
BrusseLse clr.us, €en absoLute

voouraarde om daarin a s EFG

ell.idnt cn cffe.tief te kunnen

riden5 de versaderins !verdei
d.or de verschilLeide board
membe6 versLagen gepresenreera,

waaruit bLeek dat het nieuwe
be5tuur inderdaad voortvar.nd te

werk gaat blj hct op orde brersen
van de EFG organisatie en hel
versterken van !e fo.ue op BrutseL.

Dit Laalst€ werd bevenig.l noar het
Later n de vergader ng opheffen
!an ve.s.h Llende inhoud€l jk€

.onnlss es. Daardoor kent de EFC

eerder dive6ltet js een top
manaSefrent p o tv'gemaaki. Het

bedrilf onderhoudt actiever conta.t
net unile6itelten, waarblj men

ernaar stfeell dal 70% vnn de

,ogenaamde Llniv€rslty Ambae

sador Teams minsteis e6d !ro!w
r€lt. J\4en pLaaist zoveeL mogeLll(
vrouwen in de wetolng en s€Le.tie

teane. Er zjn tra ningen !oor
[p-{soneeLs)medewerleE, waar n

aandacht besteed wordt aan de

ve6ch Llen in.ommunl.atie tusten
rnannen en vrouwer. /!len doet aan

5u..ees on FLannins: onder rle

oPVaLsinsekand daten voor
managenentpo5it es moet zi.h n

5.% van de gevaLLen Finstens een

vrou,r b€v nden. Promoti.s van

vrouwen vrord.n goed zl.htbaar
gemaalt, o a. door m ddeL van

e mail b€ri.hten aan a Le !vefkne
m€rs. Een ander aanrlaclrtspunt s

ler beLe ca(larepLanning.
De eerste resultaten !an lret
gender dive15ite isbe eid zijn posl

ap dlt moment nog maar Can

commiss e: de l,cikgroep !oor
erkenning van de Eurce.L tlteL daor

de Euiope5e aommits e. Deze

wEr[sr.ep, waaraan ook Ner]erland
,leel neeni, heeit lnmlddeLs voor
stelLei geiormuleerd om de pos tle
!ai rle EFG in Europn verder op te

De ges gnaLeerde oniw k[eLinsen

van de EF6 zlin in llrn mel de went
van het KNG,r,lG.0ns inzieir moet
de EFG z.h.on.entrerei op haar
(naar oize nenlngl centraLe zo niet
enlse taak: lhlerkenning door de

EU van het beLang vaf dc aardwe
tenschapF€n en arrdwetens.hap
pers n nel agem€en er er(end
professione e aardwel-"nsrhappeB
(EuroF€an Geolositte) in het

w€r(eLilk vrije arbeidsmobillteit van

aa(lweten5chapp€rs in Europa.

Namens het (NCtul6 heb ik tijdens
de Counci Jllc.ting b ivers.h L

Lend. b.Le d5orderwerpen aanse

drofgen om p.orleit te Lesgen bij

tief, tussen 1994 cn 2ooo Lag hel

P€rentage gcworuen vlouweLiiIe

Fet resuLt.at was dat zich n het
jaar 2ooo onder de 29654 erempts

toso vrouwen belonden. flet abso
lute aantal vrouw€n op deze posi-

tie5 is dus verdrlevoudigd in een
p€riode van 7es iaar. llet per.€n

tage vrouweLijke exempts ls hier

Tiidens haar presentat e voor GAIA

neldde het bedrllf de volgende
etreekllfers: n 2oo5 w L men dat
20% van .le erempt.pos t es wordl
lngevuLd door eef vrouw En dat
20% van rle naragers vroulv t.
Een groep van v ef managers t
sindsdien beiatt met de taak

sender dlve6 teit blnnen s.hLum
Derger !eraer vorm re gev€n.

De fo.us op Europa stond h€Laas

niet aLtild centranLln PoLen: aan de

orde kwam oo( ecn adm nlstr.l ev€

reorgan sar e !an her 5vsre€m van

EurceoL erLe rnins. &lirns lnziene

risi.o van d vergent e op het punt

van werkwllzen in eLk van de

LidLanden, dle !erder lntern na!el
naren betekent, tijd .n erergle
kost en de focus op Europa r et

bevordert. Ardere eden da.hten er

echter andeB over: NederLaid s

(ook danl maar a6n stem n een

F€deratie !ai !elen. Fet lil(t mij
dat het KNGI4G met dit soot zakcn
binnen de EFG moet kunnen Leven.

mits de EFG-bewcging richtirs
BrusseL desondanks !oLdoende

OR. P]ETER 5T ENSTRA,

KNG]\4G !'RTEGENlAIOORD 6ER

B]DE EFC

TN VOORZ TTER COIAI1SS E

BEROEP5BELANGEN
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r 1974 lrarer rJe r.ntmdeste , n

1981onncilspro'c.t en nu. in 2oor,
noktef. De iargureLe redo vai oud
\rLJ.hoogeraa: EngeLei $as gett. d

RenrmeesleE f.n nater; her bo.k
vaii oud V! hoogLeraar llVlenbo
gnirdt: De narce is.inoig... rdine.

Q e srondsioffli/w.ar zird T.iirat
d.€n vre . meer'hoe Laig iosl
Prof. Ve inCa. onTc ioekonsliCe di
recterr/decaan, noent, I zir 6eo
!'lJ5ielu\lrum symposlunrLez nC, dc
iadreters.happer de dokter van
dc zBte ecu!. Eei v.rheugende
ncdeoelidg voor dc inrlroon v.n
ccrstelaa6lle zuLt to.h ul roeP ng

dir!rerc rs.napp. r saan rr!dered
01 de.nrde Oercr te n.kcnlWaDt
on h.t sel.l ho.r je tegcuoordlg
seen dokrer tc $o.dei, een eiio
5pc.iaL s:rc ultseronderi, NJast de

Nloied scilc re1€nschappen Tijr er
iu ook d. geome.lir.he \rct.n
(rrppen Er it efo dokler nodiS
filoeder Aade i5 i€k. niar kan
kerne ijk beter g.naakt ilarden.
Atrde6 heb je seef dokter neel
noorg, Taar cerder een lreNenr'
bcgcLefer ofeen euthanrslei n de

V.llnsa (llrlek voor Bodenrsane.
I ng. Lu.hlve6.h0ning en wate.zui
!er ig !!aar de BL!! a(9 srodl
opseleid wordt de patiant onder
zodrt, \N.rdt laboraiotumonderock

DIVERSEN

UNIVERSITEITEN

votrr.nr c1 een .rnenose vi{ge
neld: tloeder hc.ft verhogins,
klots .i yrardt lc wann hraar ziir
de kolde kompressen? Nergens rrs

niecri 4oedcr i5 o!erspinnen: ie
!.cLIidack], te v.eLnrukte om
znh heei l4oeder sordl ook flink
do!f: (yoto a..oo den..?.. noo t

rin 8ehoo.d. Te!ceL C0-? onzii,
da. Li.v.r terug raar de kernener
gie. 6or eben orgoor L.ben, thafs
lhe queslion. Moeder heefi zich ver

t kl en sD cren veftckt: rLLe greniei
tlorden 0Dgerekl, Dloeders kindeien
h|bbei needs nrc.r rJlmt. nodig

50 nr L..foppe ak per porsooi ir
1935, 8o m in 2oor. liocder moct
ifn dc nia !s€, schoong.spoeL.l
worden a6e.n li le bo ei, Lood

ir) d. s.hoencn, gorn in de CT

.r.nen 0r lrer uratcr i5 niet meer

oh Ie d ilkEn. Mocd€r ioct ord€r
rld s.annrr: k,andaadig. sezpellcn
vrn g rophop n8.r in de bu [. lloc
der hech haar cne8ie vcrbruilt cn

kan ios naar a een van de frlnd
Leven: lere Ce w ndmo.1r. Nlocde.
ioei er e€r5 Lir, nrir een kuufoord
ore€n tdro.nlredssa on: voof een

beerje rc.reane ooer ze ccrsl eei
uur ii d. fLe nrir, en op h€t Niiai
derneer ro.rlc ook de v Estuigol

^4oedci 
heeft ecn tle.hlc adem cn

nroer eens een oasle op zee gctrre

len van de frisse reeLu.hl: nokler
Pcrs.hriift e.htef in ziin nedi.atie

nieuvre Sch pho banen ltee voor.
A4ocder h€eh een Rsl-am: te vcel

bc7 g gewc.$ het nternetbankie
r.n. [1is(h en (an Nloeder mer

fys a en psy.holh€rapie nog e.n
tijdle c.r aardvraard g b.staai lli
den. insrelline ven een kopsludic

8eo|rerap e vcrd ent ernsl ge o!.r
reging. Dliss.hien lunnei fe mel
.la Geo a(heoLog€ ontdekken hoe
goz!nd [r]0eder vroeger IJs

P EI MAASKANT

$ad kan niet tesen
kokkelvisserij
0c lradden zijn riei beslaid tEgen
dc me.han s.he visseriioD kokkeLs.

Dat ste cn €roLogcr na jarenLang

oidezock van n.erdere gebieden

0idePo4keE van het No!€rLaii5
linit!ut voo. Onderock der zco
(NlOzl, de Rijk.uiiversiieii Grorln

8en. en ret R iksln!ttuul voor (u5l

en ze€ (RlKz) pub[ceren brnienkon
.j. retrLtaten i lournalotApp ed

E.o ogv rPiertna. T.. (oolhaas, A..

Dekinga, A, Beu(ema,I.1., Dekk.r,
R, Esstrk, (., Lons iern lrdirert
errects or'nechanlcal cockLe drcd.
glng on nrtenidaLbivrLve sto.kl in

llre !\radden Sed, JournaL of Al)pl]ed
E(olosv, l8 (2oor), in dtuk).
De e.oLogen volgden vai 1992 tot
r9€ n! vestiging van jonge koh.
kels op hei wad. op vler platei

vond n 1933 !00r lret Lantst bevs
e ns pla.rs. op.Jc.jrie andere

Faten vras vanaf 19a/ ofcerde/
aiet gevisl. De vestiging van jonge

kok(es bLeek duideLijk liser op de

Dcvisle pater dan op a ibevistc
pliren. Ni 1994 rl.s sprake van

hcrsteL.In het pro.rseb ed bllher
!oseLe Lind Grieid L:sen pas 1ei
i.a, na beviss ne lvee, ,cdeliike
dantaLlen ko(kc s Voof andere
schelpdie6oo(cn pak(cn de
c0nsequentles flaa6.h ldjjl iog

Ec. con9ortirm v.n ln9rituten voen
noment0eL een cvaluall€orde?oek
! I in opdEcht v;r ler,V risleric
vai Landbouw, NJt!urb.heer ei
Visserij. i 2ool s eei hero!er
weging van hel beleid over dcTe

viss€r j ln lret vooruitzlcht gesreif.
Dc dartunr los staarde pub .are
van her N 02, d. Riiksu.ve6iteii
6rdning.r en h.t R <Z toont aan

dat h.r *:d n'ccr van dc visserii
le ljdci heei( dan aLLeci de d fc.te
(eg!ir8sr !ar lolkels.
Hct me(hnnis.h kokkelv ssen is

0'nsleden. De (o(keLrchep.n Laten

.r!ideLii(c spor€n i.h1€r o! hel
s,ad. E.n irawLicl. eei boomkor of
een scheLpdler.rkor d o ov€r !c
zeeboden woidl setro(ken, v€rnie
Ligt oetleE, koralen en rifhou!ven
de koketuornef . llenlaaLde vc8lo
rnevan de zeebodcm leidt vaak

B N. Gianoten (29 i1o,

A.R. Kofe!aar (r9 3 o,

B.F.[4. VeLthuis {:t 8 ot

f'^.J. van Pulten (29 3-o,

Universiteit Utrecht

J. van Aa t.n (2/ o8-o1l

5. van de. Bruggef (z/ oB orl
R.A.F Dalman (22 oB o,
f.P.l. rlombufe (2/ o8 o1J

O. Holtzagcr (zz.o8 01)

B N1.1. [4c rninger (27 08.or]
4.,. a€ Moor (2/ oB ot
rM.A 5. Scraapvcld (2t o8 .i

R,f. TjaLliigii 127-03 o,

J.F L Garmins (:/ 08 otl

V.l. va. Hlnsberg {27 D6.o,
W.F. Panlvasr [2i 06 o,

D. van rvar.n (:/ 08 01)

A.l. Ve4.je€rd (:r 06 ot

ll.B.5.A. Voge aar (25 o6.01)

l.W. dei Bcsten Q7 06.0,
J.Na.C. EongeG (r9 06 ot
All.E var der 6c€st (.29.06 o1J

Fl. Mcd.ma (27 04 or)
0.S.j. i,4ourad (tr 05 o0
r. f"1. Rommens G9.6 01)

[4.G.1 Rot5aen (27 06 o,

TU DEIft

'f..h r iNL h. :1 ! rett rs.h at,1)d

^1.J. 
Elcnbaas (oB 06 ol)

P. !an der Hem (o3 o6.0r)
l.R_ Mahabis (o8.06.o,
[4 A. van Wagen]ngen (o3 06 a,

It4.P. Bontenbi (29 8 o1l
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lot h€t ge elde ik verdlvllnen var
andere Leven!!omen. KakkeL€ten

de wadvoseh, zoais schoLekste6,
eidereeiden en kanoetslrandLo
pe15, Ljken de Laatste twaaLilaar
voedseLprobLemen te ondervind€n.
Vro.ger vsic mcn n de Waddenuee

handnatg op ko[keLs. D€ s.heLp
,l eren Nerd€n met e€n kok[eL

[Laur'u t de bovenLaas van de

wadboden gehalkt. n de jaren re
!ent g en tachtig maa(e de tradi
toneLe visserlgrotendeeLs p aats
voor een rne0 industridLe bedrijfs
vorn.5.hepen mel een geringe

dlepgang en eer gro.t moto.verm.

3en a.stten de riLde [okkeLs de
.hanie.h. Zgar-a zulgko(eo (hrapen
ei :u gen (e L.sgesporen Doven

laag van de wadbodem. Wai niet
meteen door de spilLenlooiaan de

a.htetrijne van de kor oncnapt.
w.rdl opcez.sen. De kokk€Lt bLl

ven aan boord a.hler op een zeet

DR IHEL]N 5 P ERSIIA iN OI)
TEL 0222 lrt9l00;

E ]\IIA I TI]EIJN]5@N OZ.NL

Interactief in Limburgs

(ies louw L mburss Landtrhap. Leee

het Laids.hap. n !eiLo gaat op
2. 5eptenber a.s. een biizondere
tentooisteLLing van nart centraaL

naai !ier Llmburg5e and5.happen:

rel GEuldal b I VaLkenbur3, het
llaaedaL n de nabrhe d van Ven o,

de FeeLroi.l NedeM'ee en rle
omgevlng lan Roemond. Web5lte

fN\!.1 mburgsmuseum.nL

Antarctica Symposirm

Oeremans overnan, eLool af met

een kdrte presentatie !ai het
NederLands AntArct sch Programma

INAAPI 2oo12006 en net een lisie
op de toekomsilgc ontwikkcllng
van het pooLondErzoek. Tevr€den

b kte de vaorzitler t€rus op NAAP

1994 2ooo. De doeLen ziln bere kt
ei het oideroek is knaLitatiei
goed, hat bLijkt ui de dlssertaties
en de publlcatles die de aigeLopen

iaren veEchenen zijn. De !isitatie
.ommlssie oordee dE dat het
Neder andse poo onderzoek be

have soed tev€n5 nnovatefie €n

van hoosweteischapFeLjk i veau.

Er s eei reLatier kLeine nvesteflng
ngezet op een breed iefe n.

Fet nieu,re NAAP zaLvoortg,"zet
worden met de comb natie vrn fun.
da nef te.L en toegepa5t of 

'lerzo€k.
maar de m dd€len zuLlen op aanra

den van de vieiate..mmsrie se
con.eitreerd worden ap mlnder
ondetuerpen. Zo ziln ef d tnaaL v er

thema'! vastge5teld waar binnen
het onderzoe ( zaL pLaat3!lnden:
gia.ioLogie en lLimaioLosie, eco o
ge, ocearograre, en nerswetel
s.happen €n s..ioLosie. Een aanlal

lun !e6 taireJ iisr tuten zaLbjhet
progranna betrokken worde., net
name he( Nedenand5lnstiuut voor
onderzoe( d€r Zee lN 0Zl, het Ne

d.rLands Inst tuut voor 0ccoLogis.h
onderzoek lN 00 KNAWI, het
Ar.tis.h aentrum en het nrtitur
!o.r /0arien en Atmasfe e.h 0nder
zoek lllre.ht (rl\4All). flet i euwe

NAAP wordt door lijf mln ster es

gedragen en beheern door NWo/

ALW. Fet proeramma steLt onder
zoekEr5 n slaat naar het !! tle

n lerband met het tvmp.sium s

een ed tie vai het ancunpoLar lour
naLgeheeLgewijrl aai de (po(er)
presentaties van d e dag. Dlt boe(je
cegen de deeLn€mer5 uitgere (t
sam.n m.t c.n pub .atie over de
Nedenandse Anlar.tlcn regelgev ng.

Bovendlen ontvins edere aanwe

z se b I wlrze van voodereid ns op

L NDA A. GROEN, (NAW

AARD. EN KL I,IAATWETENSCI]APPEN

IEER NF0RlrlAT E aJVER NAAP:

3RL] ]NE@NWO.NL

Global change research in The Netherlands

E.P.[1. Sande6 129 3 o1]

G.R. lan derWeft (11 06 o1l

uit;cur.te,s.haPl.nl
Anrd{erc6thatPeL

1"1. van de GuLk llo 08 o,

'0p Antarctlca rijden geen treinen
en dat moet naar zo blil!en'. [4et

deze sneer naaf de tre nstaklng van

12 apri 2oo1, dc dag lraarop rret

Artar.ti.a Sympos um ei3erLijI zou

hebben m.eten pLantsv nd€n,
opende flans oerLenais op lo me

lL. de tweejaarLilce bjeen(onsr
!an Zuidpoolonderoe(e6. De

organisatie van het 3ympo5ium, dat
plaats vond n het Trippenlruis, de
Tete var hel hoofdburea! van d-"

Konin irke NederLand5e Akad€m e

van werentrhappei ((NAWI, was

n haiden !ai rle comn ssle

Antatrtis.h 0ndetroe ( ICAOI !an
NWo/ALW en het Nederlands s.ien
tific Committee on Antar.ti. Re.

5ea(h lscARJ vrn dc KNAr,4l

Fet Axar(l.a orderzoek LaEli in

NederLand. TensLotte is h€t zu dland
door Nede andre VOC kaplte ns

ontrlekt en heeit Nedenand belang
bijhet ondetroek op dit wereLddeeL

omdat NederLand verdwint aLs het

ls op Antarctlca smelt. Vandaar dat
zoNe de toehoorders al5 de spre
(ers vetregeuoora g€rs waren u r
het onderzoek, de poLtek en het

wetens.hapsbeLe d. Beide dagdelen
waren ingevuld net een.omblnate
van Lerlngen dle een gevareerde

mlr !ormden !an bevlndingen ult
het fundamcntecl onderoek en !an
d. po ltieke.onlext waarin lret
p.olonderz.€k pLaarevindt, zoa s de
jurdis.he bes.heh ns van het
Antar.tis.h nilleu ei de Nede and

se omgang net het verdng inzake

Louyaens facquebord, die het
voorzitters.hap van de blieenko nst
ln de Loop van d€ dag van Fans

De NederLandse GBP,!VCRP aom
miss e heefr onner auepi.len lan
de KoninkLiike Nedenandse Akade.
mic van Wetcns.happ.n (KNAWI

de bro.hure CLoba .hang€ re

sear.lr ir The NetherLandr. Dur.h

resear.h wlih n the iramework ol
the cBP and the wcRP" uitge-
bra.ht. Dcuc brochure behandeLl de
NederLandse lnvu ing van de.ore

kngmg I alw I niduwsbrief sept. I 2oor 13
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DIVERSEN (VERVOLG)

@
projeds van dc internaliondle p.o.
g.amma s nternaiional 6eosphe€.
Biosphere Programme (lGBPl en

worLd Climate Researh Pfogramme

{WCRP) Vla nt€Nicws met Nedcr
landsc wetensclrappers wordt cel

PERSONALIA

Fa.uLty of Ea.th 5cien.es

t5ES

p/a vLl, Fa. Aardwetens.hapFen

d6. H.l,W. Nustelins [O
Achler de wiefrelpoorl 7

TNO N TG

l5o8 TC Urrechr

adreswijziging

albe Cuypslraat 153 E

dG. L.l.A. BoLder s.hrijver

0otnarsumsenraal491

NederLaide€ gLobaL change onder
zoek en de reslllaten daaruan.
u kunt dc brcchure (kosteloos)

opv€gen bii her s€crerariaal van

de Nedenandse IGBP,4VCRP

Commls<iei KNA\4, GBPIVCRP

Comm ssie, Postbus 19121,loao GC

Aarrsbiss.hop Roneroslraat r29

Tolst€egplantsoen 2:l 2

360 West Moorh€.d circLe

2531 R5 ! Graveihage

2532 RZ 's-6ravenhage

c/o Shell oeepwater serui.es
Reseryoir Technology, 5uite 1222

New 0neans, LA 70139

Rice University, oept. ot Eanh

founon,IX 7725r1892
u.s.A.

Amsterdam, e.malLi Linda.sroen@

bureau.knaw,nL, fax. o2o 62o494r.

Ridder
KNGMG lid dr. H-j.W.G. S.halke is

i€centelijk benoemd tol Ridder in

de 0r,le !an oEni+Nassau.

Deparlment otOeosciences
NationaL Taiwan Llniv€rlty

KNCV

2260 aE Leidschcndam

Wethouder Voogdgeenstaat 78

Z55l EP Hengelo (Ol

Netherlards Journal of
ceoscierccs Special
lssue /Ca[ for papers
Begin 2@] wordl een speciale

uiigave van hei Nelherlands loumaL

of Geosciences uitgeb€ch met als

rhema'Geofluid5 in the Nether

3971 CK D ebergen Ritsenburs

c,/o Rohoel Aurs!chunSs A.G.

5chwazenbergplatz 16

dB. A. Schoondelwaldl

Fak, Plrys k und Geowissenschaften
nst, Geophys k und Geologie

2t22 c6 5 Gravenriage
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Tlremas d. lot ho1 oideroeks
q.bl.d vin dc Bcolu (a b€forei:

P-eoNydro og,/, dat ng and

1m rg of f uid ioir.!.trts (c.9.

i5or.pn rlatidg. pa aeomigr.l.
datiig, n5s oi trfc( anaLys !, fLu d

0rgn Jnd Beo.hen caLevo rrion

fluids (nuil e!o !tion ind

FL!id nof,, readve iraneporr ird

.alrara.t€ristlcs and e!oLL( on
bas n{.aLe grornn(ater rLo,

F u d p.€ssri€5: porc prcs!ur.

Dre0i.lion; senerel on and diesl

lJ0t oi of olerFressuEs;
Fu d iLow and heat transporti

'Potfo orn nr gration and a..!mu

' Phys.a ard.heni.aL nt.rad o.
grornduJater and p€tro.um

' FLr.lseeps aid s.aLLor misrationi
FL! ids a.d deformation (teri.ni.
.oiiro oi iu d iLo*jevoLuioi of
huLi.Tonc DcrmenoilityriauLt seal
inregrnv: hydr.uli. b.h.:vioL'lault
and lra.iures: neoteaonic canh

' 5tru(trraL coitrol on resional fluic

S uit ng5drtum !oor het lidieien
vad minus.ri en ls 15 janrai 2oo2
(zie agendrl. Voor arn!uLL€ide
lrfornrdl€ €n nidP c rl.ht incn
kunl u conlad.pnemen met: fro:
i.vetueiiaoijls (no.n , zie .ok
Nlrw osng nL

Aardeprofessionals
Er b.\taat sirds (ort een n eufre
aardrate ri.hnpp.Lijk. c ma L ist,
gef chl .p her NederLands tarL.
g€b el: hllp:risroups.ral'oo..omi
groupiaa'leprofeesorats. Deze Liisi

s b.doekl voor'neisen mei een
n.iur4lcrens.iappeliile a.hter

Sroni dic 7ij op het ey5reen aa:le
:oepassen ot dnituoor iirzetie:. De

deelnemers , jn dls r.rkirnn in
Plger bEdriif of b; orsan s;ti-"s a s

!rvcrsitcted ei ig€n eu6bu
rca!s. Pro oleid en p.n do.s

Dr Llln s bedo. d voor Talen iLs

ds.Lsses over Dfl en norm.i voor
!ervu Lng, ne( op5paren !ar e.o-
.hem s(lre dala oi foto s van aLr€f

nit. bac, aan(oi(ig nsen van Le

7ir!.i, vr.gci o!er nr neraLa. ditV,

v€ drv.r\. u.l.tioto s mass baLai

.re.0e ilt...ft q.cn grote hoe

veelheid berichi.n i. eci.rcren orr
gesLnaga ie / in. rlet eiar erom om
een rh or Teer Iandelii{.orm!
n.ilr€mi&lel le it€irben or vak

ecnoicr. ii brcde ?i., b!iren her

v.src (riieori. rc kunneN re:eiken.
De isr s ncr vrliroceankeiil(, onl
h€l n leau op p. r. klinen iou
rlen en oni orge{erstc f.noncnei
zoah sDrm le reren N€d€firds
lunnen lezen is wenseLir[, maar er
ir ErCcLs Donen iag, Eeri.rten,
be5t.ndcr cn arch even,ji aLLeen

i.esai(o ik voor jsrL€den spam
5 n et taegcsrasr.l a. e na L

aaressen !in d. ocr [.m.8 ,uLen
a Leen (oraen gebruikr v.or d. illst
zeLi. !eLoeken tor deeLname k-n
n.n ln.ei berdrt nrel !var d.hre.
grondinfordiit c e'bii *oraen
versrrurd i.n AngciiDasouren@
v,ahoo..om (d. rt olrner).

2536 A( s 6raveihage

iE [1.P.T. (h i-4. Lien

Trans.Jna.a nienial ona
EL.inor Roos€!eLtLaai J

TotaLFiiaELt ExpLoratlon Norge &5

.lE. E. k is
Craar PeteEtaai 15. Jh

nffhlhfr

: l - 2 i :.t)n,tb, I tttt, l
(NGl\,lc.Noord ex(ursie nna'
Duilslana (orgev ng osnab'!.ki
'E€n {rnde irrg door de lird vd:
Ka.booD lot K.iti. Inlo: 5e(.

)6-:\ srtttt rrh t at)t)l
Alhens tlh nlernalloniL a.rsre.s
ot the GeoLoSi(! 5o( ely of Gr€e.e,

and spe.i:rLevPnB on rhe o..aslon
oflhc 5oth ari versary olour
So.iery rfo, Ffof Pau G. lyar nos,

r ma L niar nosOr.nlraL.nrra.gr
or rys. ldsn ie Athanixc.u,

Padleft G.acansttbnts 
's 

a

Nehedand.p|a!|dh9s.ace\la|i.CEOCoNSULTANTSBV

sn E lssl Prrrctio G@cqslnants
coi%cr orconstrbnr siafi in rhe rorol: n9 rierds

G EO S C' E N CE C O N S U LTAN C Y

achievenert ir a' a'n'ta'de trendu cEoscrErucE sraFF sEcoNDMENT

FOR FURTHER DETAILS
. PLEASE CHECK AUR WEBS|IE

AR CONTACT US:
Greg Vfi de B,rr ,A/essafdrc Cl..onenr

.,. rel -31 tA)71 3A193A7 . Fax +31 t0)71 3O1O^n2
,. .:. : E n.t .bs@ra

PAN
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@
AnnuaL m€eting of Geologische
Ver€lnigung and Deutsche €eologi
(he Gesellschaft "^4ARGINS

NIEETING 2ooi in (iel, Gemany-
Info: http://www.s-v.de/age.da.6v/

8th Biannualjoint Meeting of
RCNNS / RCNPs,5al2a! casde
near Kiel (0), honed by cEol\4AR,

contaci addEss: Karl Gii6, Landes'

ami tiir Naru. und Umwellschles
wig.tlolstein, Hanburger Chaussee

e.maiI kgu€|5@lanu.Landsh.de

B m ngham, lJKr Protecting
Groundwater, an intemational
confe.ence on: Applying polki€s
and declsion.naking tools to land

Contart: tel: +44 (o) 121 711 5885;

tax: + 44 6) 1217t 592t1
e nail: ngwcL.@en!ironment.
ag€ncy.gov.uK! www.envr0nm€nI.

symposium i. auditodum V je
unive6iteitAmsterdam Natuudijke
isotope. analyse een veelbelo-
vende methode bij ondecoek naar

bodem en grondwaterv€ontreini.
gingen", m€t nieuwe analyseme.
thoden. relevant voor bodem. en
grondwatetoerontreinigirgen.
Info: website SKB (Bodembreed,

www.bodembreed.nl) en Tauw

SE5 5ymposlum, lo,oolz,oo uur.
Auditorium, Vrlje Univelsite t
Amsterdam. Presentaties lopend

ondezoek €n vler n euwe gelnte.

lnlormalie en aanmelden via
ces@geo-vu-nl, naderc infomati€
volgt op de l5E5 webslte op

Syposium ter ere van hei /,"
Lustum van studievereniging Drlft

'66 met ats thema: meer Lakes".

Sprekers: Street.Perott (Swansea

Unive6ity), Kroonenbers (IU Delfr),

Lotler (Basel Univetsily/ilu), van
Geel (UvA), willense (UU). ranslui.
tend zullen er wokshops gegeven

worden. Adres: Slatenzaalvan het

Provinciehuis, Utrecht, h^hago@5
laan Dr Kosten: fl 12,50 {iuden
ren) en n 3o,- niet'studenten), ind-
kome, lunch en bonel. Info en

I$,P,Hijma@students.geog.uu-nl ot:

41e Belglsch.N€derlandse PaLyf olo

SendaSen t€ \4inrerrwiik over de

Seologie van her Duits/Nederlandse

sr€nsgebied met het accent op

stratigrafie en paLynologie van Trias

an kriit. nfo: G.F.W. Herngreen.

TNO.NITG G.hemg.een@nitg.tno.nl)
Of W.M, K!rschNEI. UU.LPP

w.m.kulschne@bio-uu.nU

(TFG'excu6ie: Provincie Drenthe:

8een noslalgie maar dynamiek-
Info: iuan.Gent@inter.NL-net

ll,- l5 no&tnbet 2O0t
European Science Foundation

EURESCO Conreren.es- Achievins

cllmale prediciability using paleo.

.llmate dai, C6stelve.chio Pascoli
( ). nfo: hitp,//www.esio,g/euret.o
of e.maiL: euresco@esf.org or teL.

aal) 3 aa767rJ5

NSG symposium "Nat!raL variations

In the Earih System: Continental

ma€ins and paleo climate variabi

lity". Room KC 159 at the vriie
UniveGiteit Amsterdam. Info:

hhrp://www.seo.vu.nUusertnsc

The Venint Meinesz Research

school of Geodynamks {VMsc)
ortanises its 4th annualsympo
sium, EdlGtoium, utrecht univer
sily, Theme and speakers will be

announced on hnp,//www-
geo.uu.nV-vmsg/5ymposium/

29-30 norehbe,200l
Food for thought: strudurlng
factors of shaLlow narine .oa5tal
.ommuniies, congres ter ere vai
125 jaar zeeondeEoek en 40 laar

Nede ands hslituui voor ond€r

teL: (+3, to)rr, 169loo
Ia\: \+)r) lo)222 . 319674

r2e reiinie van de Stkhting Geolo-
gisch Instituut Amst€rdam met de
jaarlijkse Egelerlezing en borel ia
afl oop. Info: ww.pangea,.Usgia

19lh colloquiun ofAldcan Geology.
E1 ladid. - Morocco, o€panment oI
Ea(h scie.ces, 24ooo E1 iadida-
lnfo; Secretariat of lhe i9th Collo-
quium Gsal Chouaib Doukkali

Universlly, Faculkty ot Scien.es,

Dept. of Eadh Schnces. B.P.2o-,
24ooo El Jadida - [4orocco, e.maiLi

NAC VI

22-26 r?ril20112
j]ld International Symposlum on

Archaeometry, Amsterdam. Web

site: ww.archaeometry.vu.nl

AAPG Hedbe€ Resea.ch Confe-

rence "oeromation, rluid flow and
reseryoir appaisal in foreland
Fold and Thrust sells", Palermo -

Moidello (Sicily, ltaly). Inrol

11- 11 sept.htb.r 201)2

Geologia B€Ltka Intehational
lvle€ting "0n the crorsroads,,,',
Leuven, BeLgium. httpy'/www.kuleu.
ven.ac.be/ceolosy/leuvenroor/

IN0.NITG organiseen i.s.m. de

Univeciteit Utrecht en de Vdje

Universiteit Amrterdam GEOFLUI05

lv "Founh intemational conference

on nuid evolution, ml8ratlon and

inreraction in sedlmentary basins
a.d orcsenk belts". campus van

de Unive19iteit Ulrecht.

Price of clean waler: The EU Water

hitp://europe.eu.lnllraler/water
frameworMndex_en.html
Das Geologlsche Landesamt Nordr
heinland-Westfalen seht in das jahr

,oo1 als Geologitcher Diensl NRW

Europ€an !nion oi Geoscienc€s
(5irdsbours conlef enc€)

scleitifl q!es.corn/roc4

ARGO
The Quality Geoscientists

Skondnent Setrices for th? E&P ltkl ,ttr|

Thc Fh{u< (un\ullcn(J sih Ino'r rhJn l0 \cJ'.\Fri.trrt nr

. Scismic lntcrprcrarion rnd Mapping

. Resenoir and Prqlucrion Geology

. Srai8raphicalStudics

. E&P Team Supporl

' Ceoscieoce Data Managcmcnr

Argo Gcologl(ll Cotuultanls
'Iil +lr o]o 6! 59 150

3?06 BD Zeisl F} +3 | (0):10 69.18 106

Thc Nethrlmds E mail inr'o@x,go ecoscicncecofl

l-or drorr idfonnation vi\n our inlenrer \ire:
h u I ) a^\ | r.d tito. t. asf t er. ( t.r1


