Beste lezers,
Met lnsans van d€z€ Nieuwsbriefwil de redactie meea
aandacht gaan bested€n aan het wel en wee van de

verschilende mus€a tn Nede and die zich m€t geolosie
bezis houden. T€nsloae wordt daar vaak de kiem geresd
var een opreiding tn dc aard*,et€nschappen €n zii|r vere
van onze colega's in deze branche w€rkzaam. M€t eDige
regelmaat zutr u dus een Ineer ofmlndei belcnd museum

ln uw buurt ofog marimaal een dagleis af€tand (binnen
Nederland $el te verstaan) tn de Nieuwsbrief zien
verschijnen. Musea die vrezen dat zii niet op ons riistie
staar kunnen zlch voor de zek€rheid bii h€t KNGMGsecretariaat bekerd mak€n'
oKR vAx oooRt, H@EF0A@R

Artis Geotogisch Museum in Amsterdam:
tussen oerknal en olifant
A.tis Geologisch Museum i5 sinds 1990
ondedeel van diergaarde Artis. Met het
Planetarlum, het Geotogisch ,Vluseum, het
zoiitogisch tluseum en de Plantentuin,
heeft de dlerentuin nu alles in huis: van
het ontstaan van het heetal en de aarde,
de ontwlkkeling van haal ptanten- en
dierenriik door de mllioenen iaren heen,
tot het dlerenriik nu. Getukkig ziin er nog
steeds leeurven. olifanten en kamelen In
Artis en kunnen kinderen, naast hun
noodzakellike aardwetenschappeliike

opvoeding, ook nog geiten voeren en
koniinen aaien, Maar, zoats Artis zelf
zegt Wli vettetlen het hele verhaal:
van oerknal tot
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Het Museon in Den Haag: Tussen mens en nevetvlek
Het Museon is meer dan een aantrekkeliik geologisch
museum. Het thema van de vaste tentoonstelling op 66n
hoog 'Tussen mens en nevelvlek' is een leidraad om de
bezoekers kennis laten maken met de natuurwetensahaopen, de verschitlende vakgebieden en, vooral ook, de
verbanden daartussen. lllet de tiideliike tentoonstellingen
op de begane glond besteedt het museum aandacht aan
de men5 en de culturele rijkdom op aarde.
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Prijswin naar, hoogleraal
Prof. dr. ir, ,. 0acob) I. Fokkema heeft dit iaar de Le€rmeest€rpijs van de Technische unjversiteit Delft gekrcgen. Ziin

en$ousiasme voor het vak, de manier waarop hii onderzoek
en ondeMijs integre€rL de wiize waarop hij stud€nten en

medewe*eB motivee( en ziin inzet om nationaal en int€F
natioiaaL tot samenwerking te konen, maakten hem dit iaar
tot winnaar. Binnen d€ aardwetens(happeliike wereld is
Fokkena narw betokken bii het CTG (Centre for Tednkat
Geosciences), de Delfts€, technische pilaar van ISES (Netherlands Research Centre for Intesmted Solid Eadh sci€nce), de
toponderzoeksschool in Amsterdam.
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dl Hijgeat mci zrrn r$ur nM. Nieus'
Zcchnd. Dc prrs is loof Ls,ee reriDen c!
lirr {laNccr ik cDofln ft !n her leuk dlr
,i er bij hcookli.n rrordt cn kan ntegerie
te.. v'lj /iin e. nog Doo]l g*rc.sri her )el
..D s.hlrereid h.d rijn ft \rofdi of rniin
r.kg.Ued. de gird.!d!.. l'ccl onilcrzocl<
gd..D. mcl neire biide,iprlorirg c! rcf
sF.c'drns !'!! r.rluihrg ni groid$ alcr. '
De TcchDisch! Urirosireir stuL niddcn in
$crerschap. 1..hmck is nlet *eg Le
ddrlten uir dc sdncnlcrdgj !1.uNe onL
nikkelingen !,lg.n clk.ar iD hoog renpo.r)
de

en de itrs.nicuf

sleuLchrsiic

ut

de

!.dnl

n1.

sleeds ncei cen
lokkdna haalr her geb,uilt

\lRI scrn..n

om dc

!.nrelerheid

ren de te.hniLr!,n.i ccD inilcr mkgebied

mrken. \'lcdicijnmannc! g.
bNL.n cen IlRl s.xn,im in icDreDds
hooirl ic k|k.!, mur k hebben scol iJcc
duidelIk

te

boc zo n apfaraet $elkr. Ze /ullen dc icch
nicu\, Jie hci epp.r..i NelbesriitL, \teds
meef g!un b.irckkcn bi' d. inreryrer!Lie
rln beelde,, Hcr rechDirch kuDn.n en lien
n.n raakr \eNelen mcr dc mcdisch. keu

L! z. zllher..k nr de g.ologi..s..D.
Mct dc grcndrldir lleien (h. rrrgctr hoc
dc fcfl.ciics d1. de gtundrrddr !!.gccfi.
gerehtccd zjji mn de gerlogis.he co.r
ple\ircir Zljn dc fdlccti.s beeLlen un
2..

sdieTe,if grldlclc orcfeangcn? De ge.
hsische nerinsen mocicn gcfclai.cd
(orden aan geolosis.hc obscNrris '

1Ioc bo.lend en inrere$!.r ilc gcoloelc
ook js. ho. belengliik geologischc kcnnis js
oDi olic oflaslodko ers te lindcD, ccn
n,e!s! runn.l t. bou\reD .n erLsen rc sirnrn. ec. ingcnicur is cn blljli eer techni
.N F.kken! hcefr d.n ooh ricr reel cor
ldemrle mcr dc
olcr hcr zlrare
p.kli.r Nskdde ^chrcn
nr hel cc6rc jr.r cn h.i
klcirc beei'e ge.bgie nr bcr t*ccdc ia.r.
" Diff$cniir ah efgelljknrgen rijr nodis or1
brJ!oorbccld hcr golh ers.hljn \e1 1c ycfr!lcn in $ctDadsh.d.n lar rutrnLe cn ijd
Pls dl! jc lNt bcsrijpi. snaf le \raL le nreer
tn ben le D surt om hci Ic lcrralen narr

c.n e!fdtrereis.h!Fpclijk fcnomccD l-n

darr $orden onre nudenrcn iD gciranld.
Buurthuis

Hct alnirl siudcnlcn aln de re.hnischc
untr ersncncn loopl r.fug. Ook F.kkcnd
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hccti lrddelbde

s.h.le. bczochi.n lnd

drgcD op h.r in{1iuul gelrgrnis.cd om
rc lllcn zictrhoc l.uk Le.hri.bc !ard(c

Lenrch!Fpc! zijn.

lchr succenln n!rc.

rijn pogingcn nict ctr h| heeli n.ei1e nrer
heL genrdk wa!.ncc h.i e.oi. geLl er de
l.!se atrt. beLngijkcf zijtr de! lneresse

!i€rsigierigheid "Ili !rocg: \i'aenn
g. J. cjgcnll,k studeren? ALi glazcnltrs"(.r
kun j. ookh..l rlik\ordcnl Drr blijkcn
de,n@ic llncj cn h.r snelle gelll 1.ch lici
rNld\r rc {cgcD. \\'cjrng r(rngerer.c!lis.fer ri.h d,t hct nog srccds c.n lo.rre.hr
1s.!r re grdn st!dc.cn. \hrDs inzlens i!
n1.ulrigierlgheid dc enigc drijh.u, en.1e
I'cldc loor een \lkj ricr hcr grcic g.L1 of
cn

sncll..uro. ln de ge.l(rgic ondcrock
jc hci rcrlcdcn. om de situarle n! rc Lrc'
g.ijFen. Dracuilc scldr ook ln 1lhllie\
\'lljn'ilmilicgcoloeic b.paalde dat srude
Llc

ren r.o. mij .icr rlnz.lfsprck.nd \!.s. Ilr
heb er h!r.i\oor nocilD $cd<.n.n lk heh

rn. er !.1ledig lio. insc4i. Dar ecb.ur
icgcllroordig rieL ee. Dclc iijd is oF
Dcrlakkig$. trr 2ii. nien\re \ludics onr
sradn zondcf oDdcrzoekstraditie

ur

de econotn'c.

.mrillc

Dair lefliezen se recl

sLudenren un. Il.ar dc un1lfrreii is
geen buurhuis 1L bcn d.tr ook roof her

blrrlend {rdleddrics, zo.ls in LcjdcD ge
ecr.n wddL.Ie n,)er dc studcnt bcwus

l.icn lrdcnke..l hlj tifrij) dc gocdc
Itcuzc gctnaaki heeli. Het !.dde)nisch

1e

kan leter

k.fien '

'cFtugsn'rcau
(lelultltig
rijD Fokkcm. s p.gingen krL
ramerse.knrg nicr allcm.rl zo i.leuFrel
l.nd lerl.fen rl\ de conr.cr.n m.i md

dclbare scholen ('ik hetr ccu Didd.g lan
allcs ecd.aD, dmos!uru\cn l!rcn zicn.
no.f zc {.Nr nlei re h.trdenr d!r doc ik

en |SES activist
noo,r neer"). Fokkerna is naurv b.iiokkcn
bij ISES, de otonderzo.kschool irl AnL
sLerdlm. lSIjS besiaai uir dric ondcr
,.eksschol€n. dc \SG (Ncthcfl,nds
Rcs..rch School of Scdnnenra.! Ge.l.$,

tunsicrd,D). dc VIISai (Vening lleinesz
Rcscucl School of Geod\n!mi.s.
Unecht) en her (lT(i ((lenre 1br'tcchnj

cll Geos.ien.es, Dellt). De drlc insrltuictr
serken samen in IS]jS, locfctr ecmccns.hlftelijk ond.rzock u'i, cn rjndcn d!.r

in dc h.chi latr dc topschool sanien
ltcrking, bcs.ip cn m!hi-disciFlinrir
onderzoch. "En d!r Lrcdoelik geen zoge
traamd nula dis.lin!1. onderzoek \'aai dc

un eer vln de parrilen g.brujki
on de onderoek$reag \.a! dc
xnder ot re los€n. Hci s gccn mulrF
discldi!atr ondcrzock als icmand .aD nrl
!raa$ 'Jecob n.g ik jc rerrcLijl(er lenen?'
cn ik lccn hcm !ir. Daaf lcc.lk niets van.
Bij D!lti-disciflinrn .nderoek hebben
bcidc !ulijen een onderzoekslraag en
ltomen beide tanljen een step rcdcr in
ltcnnis
wordL

mund (Lrkolrcf) siuic'1dc dfic
schol.n !{msrddam, Dclft cd Unechl)
bnin.n isirs, otrdc. dc nocnrcr NED
SBIS. ccn oDdcvoek nad. de n.s.lljkneld
oni dc dicpere ondc.gru1d vln Nederland
(rot 2t i l0 k diepie) mei sesrnisch
onder^ek in luri ie brengeD Hcr p.o
jr.L is uniek in Nederlandi ccD dugcl'ik
drgebfeld onddzock is hiu djci ccrdcf
u'tgelo€rd. ]jr is nos \rcinie bckeDd o!c.
d. dicpcrc ondcrgrond vaD Ncderl.rnd ei
dc hoop is Drccr inzichr re ltijgei nl het
ontstllr un dicpe.e rlrdbernrgen. Nlei
lllccn ge.l.gn.h, mlar.ok loghrlek is dii
Irloje.t een trirdagnrg. De atliandcn wau
.!er medngen worden gcda.!. Lopcn op
r.r 100 km Naasr NLDSEIS, sian ISES
dii jaar nog drjc anduc r.larcfgrotc geinDeTe

icgrcddc ondcrzocLprogrd.nn! !, $drrbii
dc s.mcrFcfkiDg zich ricr bepe.kt bt heL
De riteh daar
!irlenen !!n
'enekijkds.
r'!n rjn'De Europa
Alilk! conlerg€mie
en zlin..nseqreniies: een k.ns roor gcinregreerd onderzoek lan d. listc aardc .
'Hei Pannonischc bckkcn - C.+raicn
s)sieem i cn Dc Noord-\\'csi
KLeefpalen

Sdnren{erking h.e1i zl.h niet Ie b€pcrkcn
L.r di\ersireirer ondedlng Ook dc
lndustrie is voor Irokkcma ccD bcl.ngrijltc
parin€i ]jen parncr d'c indcrc uirgrngs
punrc! hccti, rnaar ir.af beide p!rlijen
p.ofi,r kunrcn hcbben un hct onde.zoek.

Bed.iiien hebben een rijkdom aar gcec'
vens, die roor de un1lcrilcir onbcraalb..f

D. unirc6itcii DNci g!r.ntics k.ijgcn
olcr dc loc,piijd r.n ccr onde.rocL cn ril
dc fcsuh.rcD p!blicerer. D. nldusLrie
noci roldoendc lijd krijsei on biiloor
1"c

bceld gcgelcns re tarenrerer. "rUei goed.
aB!,dken is dlt trime mogehrk. \\!'zijn
nu in,\nFiedln bezie mcr ccn promolc

oler de boorgafadar. Dn rpparaat wordt

g.brujki om oudc tundcriDgcn re cont..le
r.n. l:cr lisrorisch h!is k.n op Lleefpllen
sr.an. D!t zijr pllen die ,rlet .t een zlnd
pl.!t fujten, rn!a. do.r hun'kleel'loor
dc srubihen rrn her gebons zofgen. ,\ls ic
een Lunnelbo.n, lerander r. dc clgcn
s.hrpten ian de bod€m .n dus ook dc

kleetkrachr Det hccit conscqucnocs i,oo.
de lundciDg Om.1c p.al nccr ldeefkracht ic gclcn, Lonrr ef een Ll(DL cemenL
om dc pd.l. de groui. Dc fundering h.udt
rc rjn srerke. De gr.ndrldar is nodig om
te beF,rlcn \lar de gronr rerechi korn. Dc
indunrle en de { ve6ire1i hebbcn hrcr
een gemeens.happelllk b.lane d.i zich
o\,er een

lanrll

Semcnwcrking

Hct rc.bfeedl dc kcnnls en een ordetoek
Jat unuir twee dls.itlines aangrpalt
$!rdL, zal gnnrd'ger zijn en beicr nordcn
nlqediepi. Ilaar ook samcrir.rking n dc
lorni rln orcd.g c! discussic lcrguri kcnnls en meah ccD problccn ,luidclijLcr "Ik

ll-fs gcdaaD iD Lce!(lrden en
n. nijr,licrsttijd ben ik nur Delfl gesaan
hcb ccrsl

onr clect.orcchnielt te sruderen. Ik kreeg
colleges cn ik $atLe er riei! lar. De eerse
ftrand zel nlernand !rar. Ot ..n g.gcvc!
nnnent stond ik op .n z.' ik: 'hci zal \r.l
lan rnij ligg.D. naa. jk $ap cr licts l'an .
Ln iocn blcck dai dcn.nd hct uuprc. Ddl

saf.cr Lrend 1'oor j!.cn. Ik FroLrec. dur
nijn tsce zoons oolt lil re leggen. Zij heb
bln mijD cxacte ,lnlcg fteegtkregen, naar
gcluldtig ook de mrlgevoeligheld lan hun
n.ede.. Ze sLuderer beiden naiuurkundc,
de eer in Delti .n dc andd in Lcidcn. lk
rlnd h.l hc.rhrk otn nct zc olcr hct r.L rc
dscussicfcD. \'ccluijc tijd blijft cr.ier
ovcr. n rr ik bcD $cl snrds ko.r ori t..n
ncllcs. Hccl lcul, mr!. s!t n dle .o{ndi

rarcn u'tstrcki.'

lnxli FoLkcna

Lrelansri jk.

Staring KNGMG/NGMSO-symposium
"Biogeochemical cycles and evolution" 2l november 2oo1
' o- ld " " gq.. /oJ' , n 11" B" .u C boLt l"rJ" b-rP ""n ". D- Lli taf.
De spreke6 op de,e dag ziin a.htereenvolgens Froi dr. Frances Weslall, Prot. Dr. G.J. van

der Zwaao {paleontologie/bioseologle, Unlvetsiteit Utrecht), Dr. P-F. van Bergen lgeo.hemle,
llnive15iteit ut.e.ht), Prof. Dr. S. Ll. SlanL€y [biogeolag]€,Iohn Hopklns tlniveElteit, Baltimore,
vS), en Prot dr. P. Westbroek (georysiologl€, Unlv€rsileit Leldenl,
De spreker voor de laalste lezing is nog onbekend.
Prot Df. S.[4. Sianley heeft de eer de staring lez ng ie holden.
L
r'e41 .
dar
-i'prd /.1 d" v de veldL ng vd 5r"' ns5 s' io, ", -iL
pfesenler€n en wordr d€ Escherprijs voo. de beste sc pte ritsefeikt.
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botrel. Nreer inrormatie
bed.aag Hn. 12.to (stlrdenten HR 7,501 indlsief Lunch
is te vinden op ht!p:r&w.ngmso.nl en http://www.!u.nU!gv, Voorai:agin kunt u tere.ht op
De ent@epriis

ugv@geo.du.nlbfolo
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OE VCIORZITTER

wat s.hrijfje Dogna dc vcrschrikkinsen !d 11 septedber? Na de ontzetlin-s (en de
oplucbain gr egoistisch genoeg!
dar jc zclfniet iemand uitje

directc olrgcvhs !crloor)
overhe.rst ecn gevocl van otrzekerheid over de vrede en
veiligheid in de nabiie toekomst, ma.r ook de vastberadenheid dat ik een stei fanariekc gcllcn niet het g€noegen
gun nij! lcvcn cn dat van
andcre vrcdelicrcndc burgcrs
overhoop te halen. Hct is al crs
genoeg dar onze levens bein-

vloed zuUen \rorden door de
politieL-economische geloigen
ian deze drernr. Niet onwaarschijnri jk zijr bijvoorbeerd
f iksc priissctonmclingcn van
De dae na de t.agedie rverd in

Yan htrn nrtcrnationale cam-

pagne "Lcss Mnring'! (zic

r rrr.foei.org/c.mpaigN/Ilitrin

g/indexnining.htn!), ik vermoed in de hoop dat de ninister deze campagne zou steuncr. De mi.ist€f *aste YII
cchtcr dc orcr, TcNiji zc

erleDde d.t 'hijrbotr r vaak
slechl is (seNeest)
men'oor
sen en nilieu wees ze er drin-

gerd o! datleilig en schoon
geproducee.de en vrij verhand.lbrre grordstoff€n j.rist vool
zccr armc landetr eco.omisch

vAD lcv.$bclang zijl Zc
noetut Botsvana, Noosrgen
en Nederland als lichtende
aoorbeelden (en roenl het feit
dat Nede.land eroor koos om
niet de \1addenzee als gasp.odrcti€gebied te sparen). Ze is

opcdijk kritisct ovc. hct in-

Ik denk.iet dat Milieudefensie blii was die dag. Maar ik

selijk is, mel alle draDrdtischc

hcb ook geen red€n om hier
triomlatrtelijt ovcr tc wlrdcn:
zie ie wel, Dijnbouw is soed
voor u, zelfs dinister Herfkens zegt hetl Allerminsl. Het
l-eit dat eeu dergelijke campagne wereldwijal ahaait, zegt
wcl iets ovcr dc drama's die
zicL afspelctr cn afgesp.cl.t

War rot miin lerbazins dooa
Herltens niet genoemd
{ordt, is dc economie van de
tocgevoegde saardc. Ruwe

hebben en de indruk dic dat

bij tdlische burgers achte.Gedeeltelijh als reactie op de
corruptie en geweterloosheid
dic gcpaard ging met glootschalige grondstoft .nexploitatie begonntr gedrevcn licdcn
als

*ijlen

HeDk Dahlbcrg ja-

ca

ren geleden aan een

pag-

ninine' te
stimulere.r het Max llalelaar
ne omrsmall scale

,\mste.dam door Minisrer
uerfkens van On.wikkelinsssamenwerki.g een toespraak
gchotrden bij €en bijeenkomst

vesteiingsbeleid van dc \!creldbant. haar roordalige
werkgevef, in de nijnbouwsec-

.or, daar biit i{ilieudefensie

(hoerrel hct ecn Hcnrc oplcving doodraakt) en dat lag

van de Vcrcnignrg MilieudefeNie kte Ncderlandsc vcrtcgen*dordigiry vatr de tutcrna-

niettemin toerrrlve don't need
campaigns like this one') (de

niet aan de intesete bedoelingen van de initiadefnemers.

vollcdig€ toespraak staat op

IIet grootste probleem

Iionale actiegroep FrieDds of
the trar.h). YM had de minister uitgenodigd ter gelegenheid

http:/'$w.Dilbuza.nl/contert small

tuiriatief in de grondstoften.
Hct is grotcnd€.ls mislukr

net

miring is dat re,asplkey=4::0365&pad=302 j10,1 gulcring (milieu; arbeialsomscale

09921.),

standishcdcn)

pcrs.onsR.r.hte s..bs oles. Aspa
il ! .r tun: d. bro.hur., h.t

d.e ran

vrij*cl

onmo-

groDdstolTen an sich brcnscn
zelden voldoende op en zijtr
roor een iand dus geen gega-

randeerde bron van !oo1spoed. Je hebt infrastructull
trodig, disrributiesystemen en
-afspraLcn, cn dus €en be-

hoorliike dosis toser opsclcr
den. Echt verdierd sordt c.
aueen aan die loegevoesde

saade. Wegens gebrek aan
menselijL potentieei en wegcns risico van onveiligheid
cn corrultic! bevindt die toe-

tudNtric
zicl raak buitcn armc landcn,
gevoegd€ $aardc

qaardoor zij reel

inko

en

missen. \iet aUeen de hoeveelheid grondstoffen bepaalr
ie dikdom, maar ie kennis om
zc tc bcircrkcn, om de

bc{€rkfu producto aan

de

narkt te breryen cn om ic
natuurlijle .ijkddmmen soed
te beheren. Dit bete(ent

inlesteretr in opleidingen.
\iet voor niets is odtwikke-

':,1,tl:,i

ASPASIA-progranma
I et Alr/\S A pr.Bra nr; heeft a s
d.eLrreer,rrou,ELrte unj!e15 ta

r

i.rrr e €r d€ i!.
Loaden. Nadere

e;

naar LIHD posit
un

rr.E

t.

do..n:cn

erei.

E

.etu gns te iebben van hei betref
ierde aoLLege !in Bestuur
De

toeieii

ng

vni Nr,!o retreit

..n !.riirg !rorroti.projc.t ol e.i
tffF;arg post.lo.pri..t cf r ib.
rrDrefde.rde z.ek5toster net..n
rnaximum var € 11.... per. o .i

p.!idor

laa_. D€

d. !.rrfd.rifg.n Tiln dl.

e:

aspa5
Di

rit"!1..i1, te:

unlver\ter

!

nnai. eei reraitroordeLlr (,r.Dr de
be!orderiig:ot LlflD ei lre: onder
7o.( !an de LrFD \andidate
D. d.ad n. voo hct lnclcf.n ,rai
!..r5re er ls 15lar!irir..2 ALl.

riormate.!e het proeramia
! n.ll u .p de NWar reb! te
ur.i,..nLr.nder srbed o.r rzer.

i!in.i

.prreden a5 eelo e !ar 'g obr

.r.l44rl:ll

9 e b ie.1 s. a n t a.t p e tsao n.

organienren. Br

pa:len..

d eren

lii

vooraanneldinsen

sraar.e lraag iaar.e

Biodireisiteit nr relatie tot
globd.hhge, lc lnse

de tenolog e .ritraaLr ne opeen!oL

fa5e

lai

re at e

hel thema
gLnbaL

!

orl,rersite

.haise lDor

r

Frig

e.nd. oitrk(.Lirgsstad a tbce

iro.ntirdj.i h.t !.r

rot

t

herbv.ren en run para! ioi,ler

en

in

externe fa.roren aLr

-

s.hri;v ng open Een \'an de re.le
rei hietr,oor s de opi.itiig dere
7.m.r vrn ..i 6 o!a Blod !.Eit,/
lrrornatlon F;.lltl iCE Flj ..n
natlonar kn..rrp!ft s ln vo.rbc

veran.ler
{migrat

Doetgroep, budget en procedure:
De 5tiiuLans siaat open !o.r hel

g.lrcL. t.tr.in !dir onaerzoei

.ra rs€ rl€r theni rardeLi r r€lte
.!er ret reathln5e dd.plrrie rir

A5PA5 A progrnn

[ \'.o';re dit b]l Nl'\O
rotull lnged end i rtrt €er 5tel r
rd

.htlrg dorr

nf. nar

b nnen de

!r.ure lie !i !ers:air
.lc i aar n.ri ng r! Len
t.

[on.n loor h.t

het tlenra B !di!e6 reit
tot g !lraL .ira'ge' is hel
!:.ind.Li'( (rnnen !ooEpeLe_ Nat
n reLatle

s

,

oop !an

[l naarlve;l

igei i ie areaaLDnDans
ei r

e!ernr.geir oplrefei

reLrtle.laarrce ne (anien op oler
Lc!cn oi u:5te0en. Bil o.n. ni.ro
org!flsn.n kan adrptatl. op (orie

'r z€fs t.t 5o.n!o mlng
Le ien. ! er !!Ldoerde 5.e.reer

nbr

b

odiv.r5lt. :. 5ubei.li. (an

r.rden eerrasg! !oor a.if.5i
.or paa6€ni rv€lr.r ngen el
nrler ee kre.!t.0r!e:dee val
re 1e iase Gn dan o!t zjn een
beper(te, doe ger.hte dbitollsdije
vd, 9e!evers, bil!oorlreeL. !oor

dl. f!n.tion.L. grocf.n vraaro!.r

gerneer-.e .e g.g.v. rs :oo.7a(.
jI zirr om experime]tee de
gerr!Lgen vrn !erandeferde a
bi.r !.he .i bi.r s.he lado_ei ie
!nderzDe(en. AL5 n&lmun geLdt

eei

sub5lnie !an

!

t5o.o.o

!.cr

term
5 urgenr en AL\0 riLmet deze
eerste fa!e mede eei bijrlrage e,re
ren arn het Legge: ran !er! nd n
g.j ius5.n d. Ncoennnnse ieni s

nsttrtcr op rr.t t.n.

n van

Inhoud€lijke do€len re iase: Fer

aanflezls.m.e
!eranderlngei bjle h.ulei?
bare !ariat e

I

l

!en de lnteraderende oiilerneLen
!an.en e.oslsteem nog lreL i

iisc (hijv. !knt.n.n b.stuiver5,
de.p of!an pirx.n ev.rd.
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Gere kt TiLN.rdcr net loor.an
vrager: !€ €.tle !an !.oraar!:aeen

rorrit

L

lSrvoerd d.or een tlrena

loorbere.l .ge.omn ,s e De n
0rei ng !an .onpLeLe aailrigei
ges.h edt op rlt:o..lg ng see.tie
ianruan zaL m.de pLaatn, ndei op

lingssamenwerking voor een
groot deel 'capacity btrilding'.
Mijn daselijkse thuisbasis hct

IIC (lNr.itc.nl) kriist zij{

lnaDciedng uitsluitend voor
dat doel: kade raining van
prcfessionals in Ceoinfomatiervetenschap met roepassi!gen in planolosi€, ruimtelijke
ordening en -{aral- en Levclswctcnschappcn Dct als doel
het verbeterde b.heer van de
natuurlitke omgeving. Dat is
een heel insewitkelde klus,
*aarove. ik hier nier verde.

Duuzameprcductic cn
bchcer var gondstofT.n is
trog ver weg: coFuptic vieft
hooetii in veellanden en de
(bijvoobeeld door h€t ITC)
soed opgeleide geologlsche
professionals worder al snel
sessekocht door (Dulrinationalc) indnstric, waardoor hu
lennis de publieke zaak niet
ten Soede komt e! bovendi€n
vel€n vd mening zijtr dat de
publieke middelen dle gebruikt ziin voor hun opleiding

Oh investeerdels in grondstofedrdustrie aan tc k!n-

nen trekken, ir het roodzakeliik dat de s$tcn.tisch. geo-

logischc inventariscring van
elk land op orde is: de'geological suney' dus. Geological
Suney sraat ove.igens in
miin mening niet seliik an n-

.allen g€ologische kaarte! en
ook niet aan n-tallen gedigitarisccrdc geologische

zoh systcDratische inventa-

Is

risatie det op orde,

ed (NA!\r r!tituren, ]\lede(erk€rs
f an ander€ onderzoeksl r!1 lulen

(uinei

eLe.hG onder de Sebru {e
aafvragen in
dien€ni zie !re..!r. n$o. n lhl\a. 0e
Lijke voo0?aarden

oirrocp voor hct doen vnn voor
annmcldingcn sLuit 20 december

V.or neer ilorriatie over her
thena Eiodlve6 teit d relal

e

t0t globaL.hange 1r hse (unt

e-naii: dijkhof@nwo.nl er
mevrouw filartha van (er &leer

is er

vindbare grondstoffen snel
ge€xploitc.rd (geroofd), zondcr dat

.r cnig. tcdis

en

infrastluctuu! a.hterblijft in
het land, Yoorbeelden te over,
ikhoefze niet te noemen. De
economie van sommige eftsen peFoleumbeddjven is vaaft

honderden malen croter dau
dic va! c.n !m land. wat
eer vcrhoudin8 vdor otrd.Y-

Dit is geen e.nvoudis dileDma loor btjvoorbeeld de
Weleldbank.lie zich ten doel
stelt de armoe.le in de we.eld
te bestfiiden door i'vestefingen ir dc publicte zaak. Dat
weet Eidister Her{kens odL

tocn hct cdnccpr van igood
govchance> als critcrium
voor fin.nciering daar werd
gelanceerd. Het sevolg is dat
allerlei Ianden ineen. niet

hee. k*alilice.en loor
Wercldbankgelde!, mct cen
Sroot scala aan positicvc cn
ncgrtieve gevolSer.
Als het saat oh srondstoffer,
heeft de consunent het gevoel
machteloos te staan, hetgeen
dan kan leiden tot c.mpagnes
zmls bovenseooemd. Jc kunt

lls modene burscr bcsluitcn
g.cn door thderhandcn

seknoopte iloer edetr in je
huis te willen hebbeni ie hebt
dan de mogelijkheid om €en
vloerkleed met fteurnrerk te
kopen! of-als je dat niet
vcrFouwt - hetemaal gccn

ltc.d. rUad grondstollen
worden be*e*t er vcruertt
en waar lomr het chroom van
die balteiijen dan van.laan?
En welke druppel benzlne
komt uit welk land? Door de

globalisc.ings actievoerders
Ldmcn o.a. voorr uit dit
gevoel vatr machteloosheid.
tl-aar gaat het in de nieu*e
wereldorde ra 1l september
n@r toe? Ik durfdaar f,iers

o'er re zeggen. De slobalise-

rende rvercld k6n niet op slot

oat€ng naar

a1,

Mcnsen

mig.eren, dc w.reldhcvolking
blitft nog eeu poosje dooreaoeien en FondstofTen zulen

gebruikt bliiven worden.

Evenwichrig gebruik is gebaat

bii soed opg.leide professionalsl *?arondcr geologer.
Aardw€t$schappers hebbcr
eer maatschappeliike veraniwoordelijkheid in dit debat.
Het liikl me ook een verpticht
ondefwefp voor de studier
want studenten zij! geinteresseerd in en gemotiieerd tot

U$ bestuur zal minister Her{tens een leactie sruren en
deze reacrie kunr u srnks
vinder op de KNGIIG website

Procesbewerkins (rafinqse)
is dat bii de meeste gmndstoffcD nict ned te achtcrhaletr.
De protesten van de anti-

|l tgiu

Bcstc lcdcn,
llei

H€i aoen van voornanvrogcn si.at
olrcn voor on!.ro.(cf5 vai
Neder ands€ !niversitelten, NW0

dd

geen basis voor invesrering,
en worden soms de makkeliik

!\
)ns's van exrene rer€r€ilen.

taartcr.

zii werkte bii de welcldbank

ral

ii

2oo2 zorl5 ieder
een in Ncdc ood, ov.r mocten
staPPcn, ot d. Euro. Wiihebben
vorig lanr oF de tsLBemene Leden
versadeing Hrgesproken dat deze
overganS geen consequeines,a
hebbei v0of de lroogte !an de
(onkibutie. 0aar proberen !rij ons
aan te houden nls hootdbestuur.
Echt.r. hct huidigc hoofdbcsruur
?il vrcl ccn.o(c.tie aanbrengen in
rret .ontr butiebeleid tot nu ta€.
zoaLs u alei weet, is n 1999 de
.oilr butie dras( sch !erhoogd tot
hel hlid ge ivea!. Dit was nod g,
omdat er ai een groot aanta!jafen
3e€n verardcring in de contributrc
:rns doorg.vo.rd. mnar dc kostcn
van het 6cnoor5.hnp wel !,aren
seslesen, liel huidise hoofdbestuur
rLd I in de toekonsl voarkofrei
ei heerr besoren on lnanijks de
lnfLatlec!ftect e door te bere(enen
ln rle.ontrbuto,In 2oo1is er een
infLati. gc!vc.rt van rond de 51i.
KNGMG

oDddt.lii hd cc6te irar

i5 voor

kngDla I alw I

'i€ze coredie. {ii ik voorstcllen
(at urljdeze urijziging gcmnrigd
irvocrcn. cn nel zodan g dal .r
e.n stger.nd bedrag n Euro s
rcfr1 te rtaan a s .ontribur e
Deze

verhosng

Le

dl tot

de

vo genile .ontibut es voor 2oo.2
Studenten en AIO's/OlO's

r8.90 E!.o 140,7/ NLGI

Notmaal To Eu.o 4154,25 NL6)
Begunstiger 425 Euro (9J6,58 NLGI
De prhvelhosis voof srudenten
s ie(s Lager, omdai dere ee ge.
sDoisord Lldmaats.hat he)Den,

Niast deze v?ijziginger hccft her
hoofdbe\tuur zi.h ook gebogen
over de korting voor Al0 s en OrO s
voor hel liamaatt.hap. Wij z in van
ned ng dat deze Leden met idg!ing

20ol minder tot geer <o4ing
rnfcr roudcn moctcn k, iccn,
g02icn de vcrbelerng.n slrds !o ig
iaar ii hun inkonen, en omdai hel
van

dcuwsbri.f

oktober I 2oo1

t

Ge.oots.hap het zich niet echr kan
veroonoven oo dc Aro 5 en 0 0 s
te sponsor.n. wijstc lcn voor oT
deze !vilzis ng b:i de komende
rLsemene edenvergdder nB tijden!
het NAC V conSres te bespreken

Sponsodng studcntcn
0anrna!st dil hcl Genootschap
haar led€n dc kans bieden toi
5Ponsonng van ccn nantal a.tivitei:en van het KNGM6. die vooral
se chl zijn op de a!rd!vetens.hap

pelrke sludenteo

tebrelvan het

I j ui ..nribu

<ont€nde jaar,
moSeLliar€ld bleden

wll u (e
oin een exlra LrcdraS te betalei,
nai vJii /ullcf r.ecnc'cr voor a.ti.
vileilen nls dc toopbaandag voor
sludenten. de Buiiendae en mose
lijk ook voo' een aailal pasina s in
de Nleuwsbriel, spe(ifiek voor
studenten. Meer deralLs h ero!er
c jgt u bilde a(optglro.
[4ct vr]cndcLii<c groct.n,
wiiLen

r\,lADrLoN
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KRING VAN TOEGEPASTE TYSISCH GEOGRATEN

Annemieke Nijhoff: de 'mo['voor ondergrondse zaken bii VROM
Mw. n. Anncmieke Niihoff is hoofd
rockomrlverkenningen en Beleids
evaluaii€ bii VR0A4, 2il ls de motor
a.hter de iota Ruifitellike ver(en
ninsen (de RV'). D e'RV G een
historis.h docurienl H€t ls dc
eerste beLe dsnota die ntcgraaL
aan de ondcrgDnd is gewiid. De
nota Rv inveniarisee de geologie
cn het gebruik v:n de Nederlandse
bod€m en adal o.a, in op zaken aLs
o.dergronds bouwen en bodemver
ontreinlglng. Bij de bsLeidsvoornc.
meir krllgen duurzaam gebrulk van
ae ond€rgrond en bcrrold van
ruimteLiike d vcrs tcit {lnnds.rrappe
Lijke en aa.dkundise waa,den) tuim

Ruimtelijte Ycrkcrningc! :000?
Hoe beson U aon dc:,{ota

"rk heb ujdens rnijn nudie aLs.he
mlsch procestechnoLoog n de dllnk
wat€ryootrlcnii8 lr rdonesid ee
werkt. Terue n NederLand zocht ik
net zulk nuitig en prakiisch welk.
Dar was in de tijd dal het besef
doorbrak dat er ruim 5oo.ooo ver
vuilde locaties in Nederland v?arcn
in plaals vai pakwcg 2ooo locaties

vlakken net de bodematoeling r€ar
ik vandaan kwam. maar er werd
to€n ccht langs eik.ar sevre&t. Miin
cx coLL.gts blivoorbeeLd v,aren

Rollerdam, die erpliciet rekening
houdt mel de ond€rgrond In

verhalen. Die komen dan na zo n
drie ha. bii je lerus. ze sotden ie
daf door anderen ve etl ale hun
e sen verhaal. AL5.lat gebeurt dai

g reslverontreinisiisen le verLa.

Wat kumen $c hicruatr doen,

weet je dal ie goed bezig bent
gew€est Voor de Deltamelropool
1= Rordsrddl werkcn we aan e€i
bcoordellng van de onlwelpen
vanuii de mogelijkheden die die

bc7

gen le.wiiLde wateGfdeLing voor
sieLde 3tedeLlk regenwater n de
bodem te lalen inliltre.en Tondef
rkh alle (agen or dat geen veNui
ling gal. Verbctc.en van .ommunica.
tie lusscn gescheiden vrerelde. en
iitcgralie van informatie houd( m€
sindsdlen erg bez s. 0ok in de nola
R! en de vifde Nota Ru mteLiike
ordefinS werkt het probLeem van

In dc VtJfdc Nota ontbreetit.n
hcldct ccononrisch I'.rspecdef
op gebruik van de ondersrond.

'Over gebruik van de ondetgrond
it veel re weinis ove eg. Wel zijn
er inte.deparlefr entale oveneg
croepen zoals bllde moderniecfing
van de [4iinbauwwet. wal b€treft
de aad(undige cn Lands.rrapswaafdctr 7ou lret [1inste e van
Lnndbouw, Natuurbeheer €n Visse.
rii {LNV) bijvoorbeetd veel duideli,.
ker van zich mosen laten ho@n,
Noch van Economische Zaken (EZ),
noch lan LNV heb ik commcntanr
cntvang€n op de nola RV."

proccstech roLoog vanzeLfsprekend
maarvoor het grote pubLiek net

ls hct tucrci&end de ondergrond

0at reageerde emotr0neeL en

te

wenste seheeL schone grond. lk
werkre in die periode bijVRoM aan
bodemsanering en be^ daardoor het
belang van een Socd begip van de
ondergrond gairn bcseffen: dat was
h€t cigenLiike begin van de not:
RuimreLiike verkenn ngen.'

hoo,ll€ en {atersystemcn?
"0e delnirie in de vijide Nota

de stnp

v.n bodcm-

srnerins n.nr ruinrrcliike

''l,

tr,

bodensancing was een

nieuw werktcrcin- oiaom w€rd ik
aL snel al5 de desklndige be
scholwd. lk kreeg het Sevoel dat
mijn Loopbaan (e vroeg pie(e -"n
ben ets totaa anders gann doen. lk
werd hoofd van de adviesgrocp
warer en ruimteLiik€ ordcning Inte
graal wat€rb€hccr hcch v€eL raak

!f

velschillende beLc!ingswerelden
door. Vnak is het een probleem van
vcrschillcnde waaden en seen
gcbrek ain kennis, maar zonder
grondige kennis van hel p.obleem
kom je ef ze[er i]ei uit.'

zoals de bele dsmakcB cerst
'la.n
ten. !el b.cid was destijds: veront
relnlgdc grond afgrnvel, elders op
slaan en het gdt met schode grond
vuLLen. Dal werd onbetaaLbaar door
her enorme aantalvetoullde loca.
ties.ln plaats van algraven werd
i, s/'i! reiniging toen dc nom Bii
m i,t! reiniging 2iin f.stverontreini
glngei on!crmlidc ljk. Voor mll aLs

\!aarom

een zsartb.€(mAkenl
''Llev€r een zwa -wt boek,
berer nos een veelkleuren boek. lk
gelool in de krachl van goede

DIVERSEN

b.schrijv€n in temen v.n
ie

nogal bep€rkl. Desondanks is hcl
la5rig om planologen ermcc te la'
ten verlen; zij ziin zich niei be'
wust van hct beLang vaf de onder
grond,2ijwcrken h€t Lefst ln het
ce d mens onale vLak Ze nnken
ontwerper zonder rekening t€ h0u.
den met de eisenschapp€n vai dc
onderg'ond. lk woon zell in 6ouda
en daar kun je zien waar dat ioe
leidt, Op Eommige plaatsen zakken
cm per
de snaten en lurfen tot
jaari 0e strdten moeten daa. eLk
jaar opnieuw seL€sd worden, Een

f

gemeerte als Gouda dr€lgt aan dc

vai bodendaLing baik
roet te gaai, Daar tegeno!cr itaat
dat er aLgemeentes zijn. zonlr

gevoLgen

Petrofielen l€t op uw zaak

ik mnak hcus wel uitzorderinsen.

veel r€izen. veel getleenle'or
walermonste6 verslepen, menig

lk dcnk bijvoorbeeld aan de rci5
van een paar taar gereoen naar
Syrie en ,ofdania, waarbijin lantst

aardwetens.happer is €r goed in.
Zelfs tijdens vakant cr.lTcn wiLlen
ze er nog,!el .cfs wat u lslepen
onder lret mom !an'leuk souvenlf
0m over ras€.hle verzameLaars
maar niet t€ spreken. Er moeten
heelwat toonbare aadse maiera
len her en der ve|'preid le kiik Tijn
gelesd. Nee, omzien naar hcbbe
dingetjes vormt niet ccn vnn mrrn

kemaktiviteitcn tiidens vak:nties.
zelfs n et a s ik slrulkeL over de
inoo ste vuLkanis.he bonmen,
,oaLs laattt op dat sLulrierend
gevaarLij(e vuLkan sche, Canaflsche
eiLand La Palma. lvlaar, gocd, ook

kngms larwl nicuwsbrief oktober | 2oo1 8

senoemd land het onvcrget€liike
Petra werd aangcdaan.
Lant dc m ddag loor rret sepLan'
de bezock naf deze beroende
Nrbntese stad aan de €nd van oe
*oestiii kwam onze kLeine rcis.
sroep aan. Al vanuit het indehaist
opsetrokken hotel lokten de wnl
verderop in letenlicht opduikende
rotser van de Nubis.he zandsleen
Een purpercn zonsondergang Lf
dcfs het exot sche avon.lmaaLoP
her daktenas rnaakte h€t g€he€L
buitengewoon snak€lljk. VoL vcr
lva.hting van de dag van morgen

i

je
toe

onder8rond biedt.. Daarmee kun
lat€n zien dat de ondergrond er
doel voof ruimt€liike ordeninS. Een
andere nsteek is het steLrnen
kenisorgansates. De konrende
5 jaa, zal zo n 50 mlLjoen
beschikbaa, wo.den ge(cld
kennisprojecten. Die impuls is
bedoeld om de \tateryrees
de ondcBlond wee te

van
4
gulden
voor
ook
voor
nemen,

h€t met de aaodncht
vool lnndschap) bo.lcn cn
Hoc

,il

aardkundtgc waaden?
"oat i5 een zorgpunt- 0e d e

vaak
onder

pen woden, ilensen hebben
een negali€l beeld van de
grond. Hel is ecn waardering5probLeem cn dat verander je n
gemakkeLiik. Er zou
duid€ jker naa, voren
worden seb,acht dat de
srond een lundanent is voor
welvaan. Zonder de aardgasbdten
zouden we ons hlidigc welvaarGni
veau niei hebbcn. Hel liikr erop
e, een nmp nod g zalzjn om
nedia aandacht voor de

et
bjv.orbeeLd
mo€ten
onder
onze
dal
de
ondef

grondleLatenkrjgen.zoaLsde

ove6ironinsen van d€ lllaas diik
en
vefiogingen acceptabel mdaktcn."
sanenver
*ingsvetuonden van ee,grcol
$'atiindt U var de discussie
aontalbestoande instellingen woar orer sasbonngen in de $addenondeto,a.fNONlfclaiezch'rlet zee? Verschuilen politici zi.h
ruimteLiic ordenine en de ondcr achtea wel€nschappers die
grond bez g houden, vencgenwoof nadelige eifectcn nlcrlunneD
digen e€n .nd€re beievingswereld. uiisluirc!?
De.e dric org.nisaties die bii
"leG dergelijks 8ebeuft ook bii het
etknar in een sebouw zitlen, slaan intergouvern€ment€elovcneg over
qua cultuur niet dned oDen voor
de Noordzee. Daarin wordt hetz€lide
nardkundige waarden. In Habiforum riiterium van'eeen nadelis efie.f
s de ntegrat e neer aanweziS dan gehanteard, Zo wordt eL( averleg
n de andere twee insieLllnSen,In zinloos omdat er geen ruinre bLjft
deze inslltlten dient cr rulmte
loor een d (ussh over veE.hillengeschapen te worden voo. deze
de norden en waard€n. Evenwichti.
ge planvoming komt zovceL mog€wlatden- Hier ligt €en rol voo.
bcrocprverenisingen als KNGMG en lijk panijen te8emoct cn dan mogen
kennisorganisnties 5KB, COB
Habilotuh ldt ziin dne

KTFG.

"

zon
toe
besluiten
maar
een
s
seo

mee we semeent€n opzadelen
der dat ze daar soed voor zijn
getust. lk ben er voor
d chtblj de burg€r te iemci
bide me€ste gemecntcr is er
groot gebrek aan ,elevanie kenn
cn de5kundig personeel- de
logis.he tesenhanger van de sLads
archeoloos onlbr€ekt. Daadij
dal gemeenten ve€l geld verdienen
aan boowadivileilen. Het resultaat
G maaral t€ laak dat bouwpLan.
nen geen rekcnlng houden met
ondergiond wadrop
wordr. D€nk maar aan Gouda
aan de bebouwing in het dal
de Maas. Her is daaom enorm
langdtk dar de geme€ntes goede
en goedkope informatie ovcr
ondererond kunnen krjgen.
naast zou een wcite iik (ader moe
tcn afdwlng€n dat plannen !oor
ruimreLiike ordenjng ger{o€ld z'r,i
op degelijke kennis van de onder
grond.

komt

de
eebouwd
oi
van
be

doarcvet in de volge\de Nieuwsbtetwaarin het draagvlak voor de
nota RV wordr getoetst en of de
ondergrond echt n ptann ng tot
LtdrukknS kan komen. Dat ge.
beu4 aan de hand van tas€t,
saalbit ber.okkenen bekijkcn hoe
beslaande ontwikkelingsplannen
aan de ondeBrond zouden moeren
wordcn aangepasl. De uirkomsten
van de bijeenkomt zullen worden
sebruikt biide invutLidg ei beoor.
deLng van het ondetroeGprogranma CES.K5."

(AlsUd€notazetfwittLeTen:de
openbarc bibtiotheek heeft een
exemptaar.)

de
Daar

H4N$! Fr 0.r

Err,

ii r

Arrr

{XIrG)

Gsatr ((NGMG)

Ot' 9 ottobcris.rccn conferentlc over de nota RVi wgtis her
docldaanan?
"Dat is een w€rk.onferenr e /neer

belangriike optics niet bij voodaat

"Net opnen€n !an de ondcrgrond' Waarvarllsr U'5 d.chrs r'.Ikcr
in de Vijide Nota is niet genoeg. a1s U denkt asn dc ltijfdc \ora
De sanenhahg tussen
en de gebruik5fun.ries

onderg.ond
noet begre-

€n de nots

RV?

"De ve6nnaoordeliikheden waar

AffiSO
The Quality Geoscientists
Sc(onhtten! Sai i(?s.tor the E&P lnlustry

voor

doken we het bed in en al
7 u!f stonden we, inmiddels

onde.

schathuis'. In onve€etelijke rusr

ve*enden we 's werelds mooiste

o_gr. t d. .'pruu.0e go.ds"a or
toc.
oranr€bru n gevLamde zandste€n is
ganSshek zklr zou op.nen. ALsre ik aan sedinenta re stru.turen,
ll€ten miin vrouw en ik het begin maar die valL€n ln het ni€t bii de
deeL ra_ een..p
duLd g te wa.hien

d.Aure,
tot het

gedrang door d€ nauwe loegaf,Sswadi 5iq achier ons- Nee,
lopeB zijn we zeker niet.
onze reisleider had mel hel oog
miin vrouw, die h€laas ov€r mindor
sterke benen kan be(hikken.

sn€lle
Maar
op
een
Als

speclaLe b€handeLing geregeLd:

'specla guests ofthe govemment'
bczilen wij e€n iw€ewielig karetje
met pa.rdentra.tie. Onder

luid
gek.l van de zweep van de zwaar
besnorde bedouienenmenner ani.
veefden we als ee6t€n bij

'H"t

vlammende ve leuingen Een
poosje later leidt de gids ons
omhoog, nddr de biizonderheden
op het plaiea!. Tetuijl mijn vrduw
te voet een wadiwandeLiis ond€.
n€emt. nadeft ons inniddeLs
zwetende sroepie een bedoul€nen
famlLie, die zo te zien Leeft van
klandestiene zandstcenwinning. Ze
staan ret op hct punt om twe€
flinke brokkcn tot priegelise zand,

@

-l
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