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Gefrijnde Anstrude roche jaune
met kathedraalslag volgens dambordpatroon

steen Lot gereltrcklcdlne. scbluik€n n,r

tuu6reen binnenshuis voor !loclcn en
aanrechlbladen. en !indcn w!!k in d.

fcsr.urar. lan gebou$en
ten. Hct \rcrk binnen de,e secror is dc
U!6re rijftie jaar cnonri \erand.rd. Dc
meesi. hnndclingcn ltorden rnrchinu!l
geddrn .n mlar $'cinis bcdrijlen beirrcn
de kennis en dc edarins dic nodig is on
lakliundig met nrtriurstecn o|n rc gaan bij
rcslauratieprojecten. Op iniri,rticllan dc
RijksdicnsMor \'tonumenrenzors is cr
een nodclbcsrck opgesteld d.tr duidelijkheid Dmcr gclcu ol'cr de krvaliteilseiscn
Dc Dccst. scologen voeler zich dardie

gcsreenrena en rs
g.!.icr. rui-.'ncr
zilrdstccn en rldlertijn. De
meesten z!ilcn ooh roldocnde srukken
sieen afg€shgcn hcbbon oll1 !e weien dar
nier leder brok zich n0kkclijk tor een
haDdzaarn model luut vcni'cfkcn. Konn

rcnrou\ro

!.D sjnr!.le geoloog in co
houircrs c! r.sliurrteurs, dln voelr

,ch in dfijfzaDd

lij

wcgzakken. Opcens

\{ordt crn kalksrccn ansrrude' genoend.

heei iui\reen'teterino' cD $ordcn srener
sctiiind en gejorr, kunncn zc bclvcrk woi
dcD mer een randijrer, vlech! ofzwaaispirs cn
ku ccn kaihedrRalslRg eild zijn, mNu ook
volgens drnbordpaft oon at}ngebr!cht

SteenhouwersschooI
ln Nederland werken onglvccr dricdui2end
mcnscn in de naruursLeenscctor. St..!hou
\rcs maken gr.larene., ve^terk.n naNur

\.!n steensoo.tcD cn bc.,l crknrgsrechnieken. RD\'lZ hoopr lncl hcr Opl€idjngs
cenrum Nrtunsteen iD Utrcch! de
cDise sreenhotr$ersschool in Ncdcrlard
dc spccialisade'naLuursLeenrcst0!ruuc op
tc zcticn oD soed gekwnlill.eerde mcnscn
te kriigen dic nrct l13luursreen kunncn
ongsan en ccn dcgclijkc lakk€nnn be-

Lrs

t,tir

Dt

p,ttnu

)

Drs. HeDdLik J.D t'olboom
$erkr bij N{onunicntcnzors.
Hij is kunsthistoricus, stccn
houwer en beeldhouwe. en
hcoii als sreenhouser fteegcw$kt am dc rcstauratie $n de
Sr. hn in Dcn Bosch. Samen
mer Adri,an Scclcn, stcenrrou
$ er. beeldhouwcr cn doccnr
33n her Oplcidinesccnrrum
Naruursreen, nrakr hij zich
srcrk loor de re\uruutic-rak
ann dc school en benxdrukl hij
het bclang lan cen {rndaard.
"lD hq m0dclbcsrck worden
n!u$keuris allc bcwcrkinsen
omschrelen en boc dic ilcrk
zaamheden precjcs !itscrocrd
moclen worden. Als jk bijloor-

bccld wil dal e€n sreen sef.ijud
wofdt dan kan i€dereen uit het
n1c'dclbcstok halcn rvar tiijnen

is (enldufwcrkins door hak
ken), dar het harldnatie moer
gebeuren, net \reu< gcrccd
schap (h,)uten kloppe! en
c€scelJ €en

!la!te beitcl),

en

hocvccl slagen er pe. 100 mm
in nloorcn zitt€n. Pas dan is het

ook ftogclijk oln ofcrrcs naasr
elkalr te legscn. Als dc ono
aannemer ma.hlndal frijnt cn
dc volgetrde .a.nemer cul.u-

Iras ah le relfeen steen eehatr
h€br) besrljp je wat ef mogclijk
is rn|t dar inaterilal. Dst k.ijg
jc nooir n.r machinaal werk.

lccft hand\rerk lolgens ons

De lc$liDgcD noeten gesreen

modclbcsrck, d!n komen de
liggen."

ten kunnen hcrkcm.n en lieial
ietq gcnuaDc.erdcr dan sommi
ge sleenhousers nu. Djc gaan

HeI be{ek moer drn ook dc
basis qorden rrn dc rcsruuratic tak \an de naruurtcenoFlcidins. Ars reslauraties lolsens

crvan uir dar alle harde st.en
granier is, alles Nar blinkr cn
klcunj.s hcefl mamer is, elk
zacht gcsr..nte zmd$een is,

prijrcn s.cl crgrcr uil clkair te

die norm

uitsc\lcrd noeren

en aues mer ccn

splijdchtitrg

$ordcn, dan zulLcn leerlingsleenhous'ers ccn oPlciding
noeren krijgen vdgcns diczclfde eiser. "Nu rijn er 0p school
lwee specialisrties: grrfwc't cn

bouwwerk," legL Adridsn
Scclcn uii. "De opleiding
duurt twcc iaar. rnel de mogelijkheid voo. cc! dcrdc (kader)
jaar. VnjFcl alles bij graiwcrk
en bollvwerk gebe!rt nlachinaalt er wordr geen Iettcf mccr
met de hand gehakt. Juist bij
rcstauradewerk is het 7o belaDglijk dar lccrlingen een sLuk
stcen mcr de band berverken.

0e Nieuwsb.iet is eetr gezamenlijke uitgave van
het Koninkliik Nedenands 6eologisch l ijnbouw
kundig Genoolschap (KN6MG), het NWo
g€bled3bestuuf voor aafde en levenswelen
schappen (Nwo/ALW) en dc Kring van Toege
paste Fysische 6eografie (KTFG).
Veuchijnt 9 maal per kalendsjaar
SSN 1389.1o4r
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Spler
Wim Dubehar, seoloog bjj

'lNO-NlI(i,

was ah deskundigc aongctokken om de ge
srccntcLrcschrijungen in hei
modelbesrck tc coniroleren.
Hij houdr zich in zijr dasc
liikse !verk v.(,mamelijl bczig
nret opper\,lakle delfstoffen,

nraarbiedr Monumentenzorg
dc ecologische expeftke r']]ar
nodjs. Hij doer ondeizoek na..
gesreenrcn cn bcoordeeh de
kwaliteitcn lan ccn mogeliik

Prof. dr. R.L.M. Visse6 (uU)
0r. W,l,E, van de Graaff (5lEP, Den llaag)

nltuursrccn, maar ziet gra!g
een vcranilfoord0 gcologische
Iem in een bcschrijvins. "lk
heb her bestek ldnuit ccn gcologische iDlahboek bckckcn cn
gccoDlroleerd of de omschrijviDe olcreen komt mer hel
soon marcriaal. .lls ik iets lecs
orer ecn !,lck ofccn spier in
een steen, d.'n \il ik wcl sraag
\Leren {!r her prccies is.
Veel soorren nlruurstccn wordcn al eeu$en sehruikl Grocvcs lakcn u'rgepurj de steensooft is nicr rn€er lerkrijgbur
ol de cigcnschRppcn van recent

scdohcn ttokkcn zijn nicr re
lergeliiken mct dc st0ncn dic
lans seleden sebruikt zi'u.
'l olboom legL uit dut'BuunF
bcrscr' al honderden jdren
rcnvcrkr wordt door steenhoui'ers. Dc stccn heeii een lijne
koncl, is nakkclijk re berre!ken en $crd looral eobluikr
om omamenrcn lan tc makcn.
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Mw dr, E.C, <osle6 (Ic, Enschede), voorzitter
DE, P,longe us (TNO.N T6. Utrecht), secretarls
Mw, dB, M, Niiman (0CTA60N/5|EP, oen faagl,

vcr!aDsende sreens()$rr. Hij
draair zijn hand niet meer om
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N€l lidmaatschap is incLuslef d€ Nieuwsb. efei
het tijds.h, ft Geo osl€ en [4jnbouw. fet lid
maats.hap loopt van l januari tot 31 decembef.
opzessin8 dienl drle maanden voor het elnde
van het kalenderjaar te geschieden,

DE, j, van Dongen (Fusro.lnpark, AmslerdamJ
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D6. M.l.M. van der Meer [NwO ALW)
Dr. H.E. Rondeel (VU, Amsterdam) boek

Prot dr. K.j. Hellingwe.t

velsp€id aan alle
leden van het KNGMG en van de nFG en
tevens naar ca. too geadrcsseerden van
NWO/ALW De contriburie van de NieuGb et
bednagt R. 5o, - Losse abonnemenlen ziin niet
Deze Nieuwsbriefword

Prof. dr. W-P-M. de Ruijter
Eind.edactie; 06. a, Nauta
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''Lr zlrtr omarn.nlc! dj. h.i !l
hord.rdcn jar.! uidroudcn,

nurf rcc.nrc :iukkcn Lnijkcn
lrcl kapot tc rdczcD Er rlllen
srukLcn !ien lire.lijk ric je

mN!. n! h.cft ccn gc.rec.rclljlte nmbtenlu, rr.r Jrie uur

lrcggclaic! h.r kosi s.ld .n
lnrl{rcd ra! g.imF.gneerde
daa. wordcn lti' nict bij bcirok nul<kcn op Dlci b.n.rki.
kcn. Ik h.b rlpporcn

gczicn

buurbllnd<cn', tcnnjs dic .cn

nn Togcn!!.idc rcsrllrrtcub
dic het hddJen,^er

ltlllwand

ft.nunenrenz.rg in
neen. D& is gei oon eer b.u\
On te begrllfdr (laron de
zijn forietilllle en lolgerd iaar blok, helernaal geen nliuur
Baurnberger Dtr stller u1i
z1i hii lnschi€n b1l llour! .n
steenj €! da! noer 1k raden wai
.lkaar lrh dan lrocgcr s d.
lronlnetoczichi. \\'c ir1ll.! d1c loor soor ncc! hjr bcdoch Jc
gcologjsch. kcnnis nodig djc
m.nscn duidclijl prob$.n rc
schaaDit j. ioch kapol. '
Dlbclalr rcrschaft. "Beunbcr- nlken rlt zc 1'oor!l r/.I rrcrcn :focb is ,lc nltuu6rceDscctor
geen

\.es.hll.

rnocst g.bcurcD Lr ltarc! ook
ahi,d dczcltilc rn.lscn bij bc
irokkcrl. D.i js ook nicr gocJ.

ter

zauJkonr
loorlnheLBekken\!n}lun
ner ln Duiidand. h hei ge
nc.lic z1i..n ho.lcclh.ld klci
di. d. lvalcdoorlarcidhcld
bciDllocJi cD dat gccfi dc pfc!
blcnln. Hct is ccn rufb ici cD
Jc slnenstellnrg ltln rerandc.en oler ren lf\ranJ r,!n ecn
p!a. rneter. l. de gr.ele r!.i!ti
heel zorglddlg gewerl<r, dear
ligi h.r !1.i a!!. s \rni.rs
\rofdt h'r .i:e.dcki om losr
gcf is ccn lilllihoudcude
steen uir beL

schrdc 1.

Kriir. Het

!oorkoncn Dc

s'uf zc rJries kunnen h!een stdbiele trerocFsgrccp
\:iis..den bljreelwerken G.lnferlt
n('dig blir
^llhijd
nierbertokken,oldeqerk ren,rhsLeerofllsurn.Na
zaarnheden raller onder onder ftrufreen ni de boulr is nog
houd Dai zjjn t(.. !.r;chil
looii\rcg gc(ccsr. Rcsiaura.r
lcndc posicn. Srcl o mocr c.n
srccdroulrcrs h.bbcn ccD dc
tnfsiccn inscboci lrofdcD (ccD gcliiLrc lcnnis r.n gcsiccnicn
licuw stnL LlaI r.st zit zondcr Dodig on dc gocdc siccD$or
nroncl,,flijn) ddn $illen $ij
uir re lticren er 1c bcFerlten.
d$ dur een roegsldg omheen -\ieu$e terhnieken. /.!ls her
gelegd wordt ieer llag ot her
gebn,lk lan kuns Istof lereisr
loegllak) tslr hier ondedrouds lnzlcht j' poransirucluur, po
\ruk nordr dc vocgslagrand rosircli, pcrmcabjlircli c! dcn

len.

!''r

!n I gsen m
l
'imitrm J
Jr brrrcn.c Llr(r!cr

bLUr,

$ eek

moel ie de,e sLeen eigerlljk
nlei gebruller 1n Nedeflard

staring KNGMG

/

sco]t,og Lln bicdcD. Hct s1!!
r.sium i! een gocdc adnrct tut
t.olessi.nrliseing \ h het

resrluraiiewerk En$aieen

plezler kan eeD sieerhourer
nici hcbb.n ven .cn gralmonu
mcni. Scclcnr 'Dri is ccn lol
dcf vaD Bclgischc gflfnFn!nerrcn !u hct bcgin ran dc

lucc.u,\ Dc siJllr!i.r.. f, I
iez.Lanr en klartuiLkiezen.
Ik heb nog geprcbeerd on er
rcd r. fn+n J.ze z..rer. rrr
d.r sing nci njci dooi. Jarnner,
hci was ccn nooi ixjnhuis
gcsccsi. Ef plsrc! prccics ricr
ietsen in." irluf.rd.rz.nl)
Au(rEr NAUiA

NGMso symposium op woensdag 21 november 2ool

Von Lieten Egginkzaal (Eestuursgebouw), Heidelberglaan 8,3584 CS Utrecht

;;;l; ;::,ll'i' ii ".. --,,:';,. "Biogeochemicat Cycles and Evolution"
gc-

.n D1ulfiglicid. Nilj. hci
trr!ik!n !oor Dicu{bo!F?
Pri.ro. Dal blijft rich gccn

jlrei,ltei, nur
vo.r resLaur.rlererk buiren
rald ik hei al "
hrDderden

In

portefeuille

orcr
tccliDrcLcn
' '' -r .r'l ,l \: ..
ren refutrr,tie t {dd.brirgen.
Seelen en Tolleb.on hopen
r r.' .
rp r '- \.
schillcDd. gro.pc! bij .lkaar rc
krlie.n cn rnci clkaar D .oD
irct ic brcngcn. MoDurncnicnzorg is snlds d! dcccntr.lislIic
cen gemccrtc|Jhe ycunoroor
Nicr allccn dc dncussics

nomcn,

c'scD cn

delilkhrid en udk (Dtb.eekl dr
NdmG

bin.er het ainbieliike

ldlise
rcnd orgaan cD Fadi r.ak n1.i
ccns inecschatcld biircsi.ura
iicq'cfk. Door aDbicrrrcn,
,fchrrcctcl cn stccnho!$ers bij
clkli. tc bfengen, lrel modelbe!rek Le inrr.{lu.eren .n meer
bekendhent re ge\en aln de
RrrksdienstroorMorurnenre!
lpparelt. RDI1Z F

zorg, hopc! zjr dc

een

Programma
o9.lo uur weLkoh met koffie en ih€e
09.45 lur Wel[omttwoord nw. P. Veen [voorzitter NGIMSo]en nw dr.

uur
uur
11.10 lur
11.45 Lur
u.lo uuf
1o.oo
10.49

4,15

lur

.oo .
r5.i5 lur

uur
16.i5 uur
16.10 uur
16.4t uur
16.00

mw.oroidr.

untll

[loorzitter

KNG[1G]

prof dr. G I. van der Zwaan lUnlveEteit Utrechll: lMlcrodl!ersitelt g€koppeld aan pLaattektoniek
Palz€ met kotfie €n thee
dr. P.F van Be,gen [lniversite t Utre.]rll: giochemische cycll
Lun.h

oro.a
prot dr.

!4

)o "-

.o.,ev"qdeTe,

P. W€tib.o€k [Un versiteit Leiden]'Verande ns in

.ydi,

vinden van een nleuw evenwichl'
D"u e -ar r.o 'l^ en ,
""
Le, ng: Taekomst?

Uitfeiking Escher pris, b€noening Efelid
Uitreiking 5tnringla nr. 10 [pubikatie NederLandse 6eoLog]sche vereniglngl
sluiuns
BorcL op Facu teir Aardwelenrchappen

Na afloop van het tyfrposiun zal door het (NCMG de EscherFrils voor de best€ scriptie in de Aardweten
schappen worden litgerelkt en dr. A.l. van Loon zaL benoemd worden als Efeld van het KNG|G.
Uitreiking van de eeEte ex€mplaren van Staringla 10: Specim€n A.ademicum Inaug!raLe De 6€oLoga
Patriae"/Academisch pro€lschrift "ov€r de G€oLogie des VaderLnnds', door W.a.f. siarlns, Leider 1831,
ooEpronkelik€ Latijnse iekst met NedefLandse vertaLins door clr. caspers, litgesevef door de Nederlandse
Geologls.he vereniging, 2oo1.
0e eersie eiempLarer worden uitgere kt aan piof.dr. I.L.R. Iouret, vooritler van de aommiss € voor de
cer.hieden s van de Adrdwetensrhappen van de Konlnkljke Akadenie van Weledschappen, protdr. A.
Brouwer, redacteur van Sti ngla 10 en de heer C.A. Bosboom. direclelr FacutLelt Aardwel€nschappen

llniverslteitlltrecht.

kiralli.ri lan

Tolleboom: 'Voor dc dcccnrfalisaric be!olldc ccn /cer Lre-

!c.kt

E.C. KosteB

F. westeLL: Allereerste leven'

nrcnscn hoc icrs

krgrne I alw I ktfg Inieuwsbrief fov. l2oo1
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HET VOETLICHT
BEr, de Mosasaurus met een

ii

Botie

"I. noei

ctje ricn n)hurcn nicr ondcr-

s.h!iien. Lr zijn tnllozc aoolstcllen

!!n het p.inselijk
pa.r ain Linburg cn darf zien rve wil
bij. Prnrs \villcm-Alexdnder en \'lirlru
ronden de Mr'fusluru$ erg intereseni. Ze
srcroe! een Iildr nr€lessa te rmgeD orcr
her quadf.llumr een botje bijhci oor dai
g.daan voor h0i bczock

Amc Schulp is 0ls palcontoloog rerboi
dc! r.D hct Nutu!rhisr{tris.h i\Iuseum
\hdst chr. Hij is, met \,ele anderen, nauw
bctrokken bij de ullgrllnrg van hel skeler.
her op?enen un her \losal.b. dc rcDroon
{tlling \!a! het publick dc rrrcparccr$ erkzaarnhcdcn lxn dichrbijkon bckijkcn,
.n dc \rcrcnscbrppclijkc bcschrij ng
van b.i ibssi.l. \nitst Tijn musclle iLe*
schrijft hij rnikclen !oor ponulaiHveren
schNppelijke bladen rls KIJK en \aiuli &
T.chniek en rrobeert hij eeo bred.r
publiek t€ bereiken mer .ard\Lcrcnschap
pelljke stukkcn in Dc l clcsf!at Ook
heeii hii nccgcwcrkt aan hcl opzcrtcn

!an dc cornnnrnic0lic-ofst!dccr!d.iant
bij d. batriocul" lcitcr lan de Vriie
Univcrsircir in Anlsredrn. Iemand mer
zo n lchierg$nd moeL weleer duideilike
!isie hebhen over een Uitspresenradc rool
heL prinselijk taar, m.ar ook hoc dc
!!.dq erenschappcn op ccn aanrrckkcliikc
manicr ran hct grorc publick geprescn-

I.$d

kunncn softlcn.

dc iipp.rs irarcn !$d$cnen en de naarL
rrenels hgeD orer een gnn gebied
re.spf.id. Op de ribben zinen par.llelle
spoien die atkornstig rijn !Rn haaicnmnden. Tussen hcr skclcr rijn dc rardcn
gevondcn van lwco soorcn h!.icn, dc
eroic sEkrlr,rrr\, dic hct k.rdaver lit
clk.ar gcschcurd hccif, en de klche Ph.,
arJ.r'l/,,,. dic dc fc$rjes lNn de b.Ljes af

een sch;uniertunctic h3d zodar dc bcl<

heelwiid opcn kon. llcr NOS-jo!mall
bcstccridc 10 sccoDdcn uan hcr koninklijk

"Ik lind he! mooi dnt \Lc in sraar ziin om
de geschiedenis lan llar 2oru rc ontrafelen", aldus Ar!r0 Sch!lp, nmaf ik rind
het nog lccl lnc\oier dat $c mct Bcr een

bczock, cn hnd d{8rDa !iifminuren aln
dachMor Bar. Efl het sr.pt nier bij dar
konc bcroek. de lrlanssreuing lan de

Dt ronds! ran

nicuN soort \los srurus ge\(,ndrn heb
bcn. \\'c d{chrcn cerst met een .lldnrdrDr

,/,oE,d,n; re mdken re hebben. In 17;0 ic
jn dc St.-Pictersbers een ,t,IJnlwrsc\e

de ltosAsaufus in augustus

1998 bleek her bcgin Ic zijn

lan Nn vq-

del seronden die: rocn Dog naamloos ( lc
s.,nd aninal inconnu dcs Carriircs dc
\Iaesrlcha ). door dc tsrnnse be/crtcrs
nalr Panjs is nlcogcron]en. Bij Bi. klopte
dc klcin. trck nirt nct de g(,te s.hedel.
\]i c hcbbcn Lldrroff zelfs nos elen sesre
culccrd ofer nlisschien niet Llvee skeleiien
ldgen. P.]s hjj her prepalen in hei rnuscum
(de s.hedel is ,rls ttn grollr blok mcfgcl!ir
de groele gchaald) lvarcD dc kcnmcrkcn
duldelijk tc zjcn cD blcck hct gccn
,D//nr.rr,. Wc hcblrcD ecn chdislls.he
an.llsc x'igcvoc cn hcr blijkL dar lre te
maken hcbben nr<r her senus P,rs,zdrd
Joa. Het muuscript nret de Nelenschap

rass.nd. spcurtochr nnar dc re.c alrJ

lan hcr bccst !n dc gcbeuncnissen rond

ziir dood. M.t ccn lengte rond de reer
ticdmctcr ("dc kor is 1,.11 merer lang.
en dat is onscveer iln Liende vln her
licharm") hrd Btr geen naiuurlijke
lljdnclen en moet hij eeD nanNrlijkc dood
sesiorren rijn. Uir dc posiric v.n dc vers.hiLlendc skclctdclcn Hijkt d!r het rc$
pccr loor dc \losus0uru\ sncl rcrd$een
bij dc rondzwcnnrcnde h,,ien. Zij heb
bcn rich re soeJ sed.!n eD zljn daarbij
ni.r rlchtzinnis re $erli segaan. H.t
schouderbhd hg nerers ran dc stcrk
\ erdraride nek. Dc buik las naasr dc kop,
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oranie tintje
Felijke bcschdjving ligi inniiddcls biicen
n erensch!ppc1i

jk rijdschrifi."

s.s.s.t,a.a.
Schriiven doet S.hult leel en hiidoet ddr
sfilg. Hij bep€rki 2i.h nier ior $eren

schaFFclijl<c publicaiics. Daar schriilt ook
D. l clegraat'
en Nlluu. & Technick. eD sors n1 ldJK
en gea. Een siuk lar cen Flar holdc

roof eer brcdcf publick jn

un

$oorden in de

De

'telegraafvergi ^te.drgbijlrge
natutrlllk een (nral an
d.rc alnpak dan een'snel ges.hreren
stuk !oc,r IqJK 01.eD "ctukre oler !e$ioi:
rc cn slcchr gcdocumcriccrd€ collecdes
\..rn de ve.schillcndc.afdFctcnschrppc

llike lnsrrtuten nr de Nieus'sbricl Tocli is
heI niet nakkelijk.n \r)o. nict-sFeci.liy
i.n een siuk ie s.hrii\.en dar ,l}nsp.eekt,
corcct is.n mensen inrereseen. "Sons
is hci bchoodjjl< \roFrelen, maar het n erg
le!k on rc docn. Voor Dc telegraaf
schrijfilt kolr cn coDpact. maar hci moei
ook nog boeiend en olvalleDd zijn. Dc

neesft lezers rijn nicr Lrckcnd mcr hci
onde ert, dus ik noer e. !.,). rorgen
d.r ze hei spoor nieL biisrer.rken. Ik krn
h zo'n arrikcl g.en al te dlete weren
schappcliikc ruanccs aanbrengen, maar ik
bcr.ik.r q'cl hccl rccl DcDscn m.e.'
KIJK geefi de sclirijvcr icts ncu ruimic
.m een ondcN.erF uir re dicpcn. m.al
d.n wellolgens het s.s.s.t.!.li. p.ircipc:
spannlng, snelheid, sensarle, re.hniek,

aciic .n alonrLlt. "KUK h.nreerr d.

\'

l'aD wcicDschap nlei !h nom. De ln
grcd'anrcn laD zo n ruhaal varlEren len
be.gbeklnnDlcr. rlccscicndc dho's. Juras

si. Plrk lot sreilc

usrandcn ran

200

nerer. Ilaar zo vel!altl b,eng je sedclzc
!reienschatpelijhe ondeN e{,en tr'el onder
dc eandachr van een srcor (jong) publielt.
\JccL ncnscn doen denigrerend oler dlr
soort slukjcs. \raar dre mensen rergeten
ook dlr jc noci p.iltclcn cn rerrassen.
Alleen ,ls het slukjc le!l< is, wordi hcr
gelezen en d!!r gut hcr rocli om."
Goed onderl.hr m.eL lhijd boeierd zijn.

!1ndr Schdp, en da! geldt nler dlleeD rool
een artikel we.r!!n de eetsre drie regels
mocicn ujinodlgen om lerder ie lezen.
Ook ccn muscum moer zljn colleciies aln
tfeLLelijk Drcscnicrcn cn collcscs moeien
goed gegeretr rvo|(]cn. Als j. ccn colleee
\,erlarL ner hei relfde gerocl als na .cn
bezoek axn een grede toneeh(iNrelhig of
.cn leuke iiLn ls de do.ent goed Lrerg. Zo
hccti hci Naiuurhisiorisch \lusenn i\.tars
irichi dc,{ncrjkaan Dan Vemer, s.hildef

Qn zcctlfcrcLcn uri dc ltui'r percde, een
schilderij latcn nlkcn lan dc striid iussen
de harien om hcr

k.d!!er rrn Bcr wij

publiek een uitnodiecDd bccld
gelen hoe her lelen in zee er toen uir ag
cn irai .r mei Ber gebeut ls !oo. hlj ot dc

wlllen

heL

m.]tiek ofenc.siebcleid, Doct jc olcr dic

occ.anbodcn bcgrareD werd.

brede kennls beschiLken. Ecn sludcni
n!fturkunde $'(fdt !eel bcpe.l(cf op-

Bata-breed
SchulF hinLclt. zolls hiizcgi. op iwcc bc
nen russen de onderroeLs- wctcDSchap!

IIci ircrk

aan de VU is lfgerond. HeL

prjnscliik paar E op bezoek geween, de
eerste gcktc fond dc rcnic,onsiclling ran
Bdr is lchrer dc rug (biina 800 bczockos
in het ee.ite wcckcnd) en ADn. Schllp
hoopt of lets kllner tijdcn. "Ik ben hccl
ievreden bii hei Naruurhlstoisch \I!seum
Ilaasirichi. lk heb er drie gr.re Lenro.n

id,rnallsLieke en muse.le $e.cld in. Hij is
bckeDd binnen deze drie gebieden en is

g.lfaaed orn rnee i€ werken aln de
CGDnnunicaric) alsmd..nariant ran de
Lraruflc!hcircD lan dc \Jriic Unirerslieri 1n
Ansterdam. Deze alit!dccrficlirng pro
beefl een b.ug re slrln russeD dc wcrcDs.happelijke nereld en dc mlatschdppij.
"Hei beginr ie dagen dlr yeelbita's nog te
hooe in hun iloren ioren zliLen en daa.
m.ef nociljJk uir kom.n. D€ C vananl
eist rar dc sNdcni ccn dcecliikc wei€n
scha!FehjLe kennis. Vijftig proccm raD

siciliDgcD

g.naah Ik heb rner fle2ier

Dreegellcrki aad hci opzclicn van de

comn!.icaliev.filni
ges.h.eren. Ik $il nu

cn

il

hcb

!c.l
ncu

riid
galn beneden lan onde.Toek eD niclrv
veldweik lk $,oon preLtig n1 \la:rsoicbr.
ik Dis de Randsiad niei. En alle alndacht
rond tscr is hclcmaalleuk. Bir is een echre
Ilaastrichtcnaa. eclroldcD. \Ve hebben
net eer spccialc Bir-dag gclud. lcdere€n
dle 70 heet. $.!s uitgeDodigd in hcr
museum. Drlr q'lren o.lt d.ie bonden cD
een goudlls bii. Il w.td legen$lordig
zclti i! de kroeg herkenr."
{wirir.nhnnuastnchr nl)

het mrste4 gcdeelte trestaat !it oDduzoek, vel.lFerk . i hLr.r!rdiuD \re.k.

Daain!asi !ro.dr a!nda.hr besteed ,ran
rournalisileke en.ommuni.!tie!e red.dig
hcdcn cn kcnnjs.Iuisr de aardwerens.hlp
rrcD zijn doof liu nuliidjscjplinaire

achtcrgrcnd bij!irstck g.schik loor deze
C vd.ianr. AIs a!.ds'ctcnschlppcr krijg jc
een bit! breed prkker nret naluufkundc.
s.heikunde. $iskundc en biologic. On
mei kenns lan zaken re k
nic$.n oler bllvoorbeeld het broeik!s
cffecr, Ldnn.arvc.andding, warerprobie

$,eer sfaag

COMMIS5IE BEROEPSBELAI{GEru
De soede seoloos (m/v) r d. bildrnge van ne aonmiss

e

Berocpsb.Langen aan de Nl€uws
brlervan afge opcn ianuariwerd de

vo ger0e vraag aatr oc oroe ge
steLd: wat maakt €en g€o oog
'soed ? En op !veLke w ize draagi
hel (NGNIG b j aan soede seo o

goede geoLoog (= aardwetei

i

s.happer n/v ln rle ruimste z des
woo,dt d€ ju ste mir van kennG,

aLs kern

kurnc.n

(net dank ani Robe

gcdrag bezit en toepast.
Voor eLk vnn d e .ig.nsclrappen
lverd €en korte irhoude iIe s.hcts
seBev€n. r.rei art k€lt;e riep rea.ties
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oF, Naarvan k er enkele gebrulk

!an het nivoisend€ stu[je

@

!ai

der

VAN DE VOORZITTER
Op 13 september opdde

temen van wctelschappelijL

minister Hemans oftrcieel het

paoductie (d.w.z. !€tJiteratuur in intemationaal rpeer

zijn ookl lvaarom zetNWOJ
met Mme ALW dan! gccn
nieuwe NWO gebou$ in D.n
tuooi p.neel fret uidcg bij die
Haag. En voordat ik ve.der ga, muur? Wat is dit Yoor steen,
dat gcbouw tnoet u zien! voorsl waa. is het uir de gfond
gehaald, cD boe nutig is het
aan de buitenla.tl Het is
DameliJk verpakt in Lalkstenen om dit tc wcten (Pet.ol.um!
platen van een spcctaculaire
Klimaat! Groodwater!).
soort. Ik ben g.en talksteenGocd, de openingsspeech van
specialist, trooit Seweest ook,
maar dat gcbouw is een mooi
excusi.Punt in een geologischc stads*andeling door Den
Haag (deze rip is voo. $rim
Dubelaar): algenMtten, tweede en derde gcner.iie c€m€ntaties en veel d.t op ingestorte
srotJkarstcomplelen liikt. Ik
liep er rond trlet een hooglc-

rad so.iate anFopologic

eu
die alacht dat ik halucincerde,
@ar leut vond hii het wel, en
deze kennis

(oppcFlakkg, van

mij dan) blcck nog nlttig re

revi€wed' tijdsch.ift en) cn
v€nolgens glns hij mcteen

door naar het probleem van
die uitmuntcndheid, nMelijk
dat se als Ncderlandse onderzoete.s slechter de wie ook
de dinister dqs. Hiizei van
in Euopa in s.aat zii! om die
alles dat behartenswaardig $as excellentie te operatianaliseen dat inmiddcls oo( ia de
rcn, d.w.z. onderzocksresulkrant heeft gcstaan, zoals dlt
taten te vertalen in bruitbare
er ?00 m iocn bii moet om
er toepasba.c concePlen. ze
oodeEort in \ed6land op
steten el€ar de loefaiover
niveau te houden en dat dc
de tudd.mcnt.le etr zuiver
onderzoeker cenEaat moet
wetenschappeliike kwaliteiten
staan. En hii zei erbij dat htJ
vatr hun werk, maar daarnA
makkeuik prltcn had, want in laten ze het €rbi,. Volgcns de
mei zijn er !$tiezingen. Hii
minister waren hier Brarzei e€. diry dat ik ecbt int€r€s- schiinrijk ale.lci redenen
sut vondr hij prees de Nedcr- !oor, maar d€ bermgriitste
lardse onalerzoekers omdat ze was, dacht hii, dat "de Ac6dctot de top van Europa horen in mie" nog steeds niet in staat

@il

lll0 comp.tenlies.

0eze kan ook
Losg.Laren rroruen op aaravrcr.n.

ddi, ook

!anu t de othhorc ndusrrie wordL

!rhappers. M 5sd'len niet perted.
maar het seelt weLc.n soed bee d
van Naar lret iaar toe moet.
Ook binnen dc dis. ptine Eodemb.

ve6.huifl vatr

geneld dat, oide. invLoed van dc

Eig€3.

N5E

aetgevis, men

i5 voor.LL€ relelante lunctic5

bc7 g

cci

aintaL.omperenli€ ei5€n tc definii
ren. As praklische invuLling !an

deze.onpetedtic b.oorde ns€n en
regstnt es 5 c.r l5O 9ooo r.o0
.oiform s!sr.. n ort!vorpei. Eei
lan de bottL^nc(kt i5 hei ontbre(ci
vrn duid.lijke (onpeteniie eiscn.
Voor hvdrogralen heeh dc HO
I nternal onaL fydroSfrph . Oreani
s3r onr zd
srandaard .ompe
tent es gedelln ccrd waatoan her

i rt/

Fereidee

brllkbiir ! ii

deze

loetsrngsomgoving. Voor aardv?e
lenechnppc6 besraai iets deGe iiks
voorzov€r bekend niet. Resutair ls
dit de hu diSe (ompetentes voa
d€u e beroep98r00D Du lengewoon

marsinaalzlli.Asmen n st.dt is
on ee. pa ran io zetien, soibvar€
le installerei cn re debussen of

€ei iuLtipl. re h€r(ennen is

men

volgens de huldige standaard'iL
giur een 3oe!ie SeoLoog. ElsenLlik
zou er, ner aL5 vo0r hvarograien,

perenres mocrcn 7Jn voor geo
Loge.. Op dc website van SklLlr'ade
(http:/lwBr skil trade.iLrl draalt c.n
voofbe.Ld matrx gebnseerd op d.

heer is een kwaliteiisiraje.t ingc
,et. Dit ond.r meer iaar aanl. d ns
!an grools.hr g ge5joemeL mot
vcrontre nlgde 8fond, dat uitee
bre d ln rle ned a ls g.[ome],
DoeL, her ne€r vat k.iigen op de
kvraliteit van dc h. e ket€n vai
a(liviteitei dic plaatsvinden ondcr
de noem.r Bodefrbeheer (bodcn

saierlng, bodembes.heming,
hergebru k grond, bodemondc
70ck, et.l. D I lwaliteitslnl itier
van vRoill heelt lol nu toe geres!1.
reerd in een (on..pl beleidsnotir e
ler voorberc d ns van een wett€Ljle reeeLirg van kvraLite lse sen

ng

mDlti-cultureel Nederland
minstcDs even belarsrijk cn
omvat ook het 'sendcr issuer).
Dad was hii nict brit mee en

hii stak dar niet onder sto€len
ofbank€n, hctgeen het s.zelschap van voornameliik sriize
heren ecn beetie giechetig
maaLte, als ik zo oneerbicdig

tug zijn. Maar

\6

bIde

ii

vezonner hsd. Jafenlds n.-

Ncd.rl.nd, de erkei

lan go.0c

lenncf

geoLosen

a Le€n

naar

elki.r

n.i: (eirls, (unde

cr

g.drag !o gens (raLit€ltssynenlen
bes.hrijven. toetsen cn vervoLgens.
door middeLvih ccnifi.eren. do(u.

Va het spoor v3n de Europese I

tcL

European 60. oeiri (EuGeoLl, u t
g€geven door de Europeai Fcd. a.
tion ot GEologisre EFG 0aa^'an ook
hci KNGMG lid rs, u?erkt de Com
missl€ Aeroepsb.lrngen namens
her (NGMG aL vcL. ja.en aan een
Europa bieac orkcnnlng vai aa(.

r!eiens.haDpc ik Pr!fers onaL5.
Een erkctrrlng d e !ok ln Neder
land m.er gevraagl zal lrordcn
y,,anneer bewegingei zoals hle.bo
len get.het9( aooectten En dat
z-a

dooretled

s 70 goed aL! zeker,

lvoerlng van bodcm
bcheer. Er lrorden bil,oorbeeld
meerbare eisen Sested ann de
personen op sleulclposiri€5. Dir
u

i

o.a. p.roors.ert f.aren lc
voeren. H.t kan n et anders din
dat h erbrl ove. p€BoonLiikc.om
pctenties rlordl geeprokcn en
€isen so.den gesleld a.n her up lo

on

minister

Hoe.a! Dat ziio \a' die ziren
wa:ryd je wilde dat ie z. zelf

.,g,&,:1,
Haff Schitnberger
Op 15 augusrus kFan er een c nd
aan het veeLbewog€n

Twee voorbee d.n waarut bLjkl

kngmg larwlLrfg lnieo*sbdef nov. l2oor 6

l€lcn

van

Frns s.rrbrberger. fans w.rd ln
1923

diairs

de

serieus e! beet de verzameling g.leerden toe: 'het
gaat niet alleen om de kwaliteit van hct onderzoek, h€t
gaat om de kwaliteit var dc
s@enrevins en de rol van hct

IN MEMORIAM

EOMMISSIE BEROEPSBELANGEN {VERVOL6I
i

is om zich te v€rjonger en te
!e Youwen (ik denr( ov.risens dat hit had moeten
zeggen 'dlversiferen', dat is in

seboref in Prdafs op suma.

tra. Door h€l u lbrcker van d€
oorlog net laonn vrerd het Seuin
Schanbergcr uiteenserukl en ver
spreid in vc6chi lende intenrerings
kamp.n op Sunalra en Lntcr op het
e Land Banka, Ziln !ader morlrt de
bevrirdlnR n et meer meemaken en
5ti€rf twe€ wekcn .ruoor. llel gerin
wachtLe in Ncn.rland een kilL€
onlvangsr cn k,-aeg geen hui9vcs
tlng waarnd de s€zisLeden ahon
denijk werden ondergebrachr h

gedacht oaer wat me zo dl6
zat in de fi€queote interacties
met zich als techte wetdschappere' voordoende lieden,
nooit behoorlii& onder woorden kunnen bletrgcn, nooit de
tijd genoften onl echt te proberer, natuurlijk en dan wordt
hct ineens gezegd. Ondeu oet

fcuowships "ENiro'm.nt
and Ceoscience" ging - wees
niet bcweesd, ik heb det 66n
Nederlards voorstel order
ogeo gehad. Daar zit ie dan
met de lwaliteit van dc
samenleving en de.ol vatr

stet nict bov.n alles en iederen verhdenJ het is 6€n vd de

daa! indcrdaad over, het was
een uiterst boeiend en zeer
heterogce! gezclschapi op een
positieve Danicr spmrde

processen die samco het vefschijnsel smcdcvins rEken,
e. het heeft ziii eigen .ol itr
die sameDleving, riet los er-

€n! fr.ar lls

bijdrase

eran.

In okrobcr nlm ik deel aan
t$ee 'revics panels', eentje
van NWO (vanwcge de anoni

miteit zal ik nict

zcggen wel-

ke) en eentje van de EC; aansezieo het voldoende amrieE
is in ltrussel, kan il best zeggen dat hct om Marie Curie

iaflilieledei

n en nabij Nijmegen
Nans rrnd €en llinke Lesd.ht€rstand
0pge oDcn, naar kon ntpr ngen n
de derdr k irs NBS van her aanisius
aoLLese.

Ni Tlln.lndexamen 5tu
!tre.ht. Aan

rleerd-" r j ge. ogi. n
het elid vai z

I nra.

cgde
fane, d e hel vaderLand n et mecr
,o gr45t g ger na uias. €en op.ocjl
voor miLitJne dlen9r ndasl zi.h
ne.r cn v.rdercei iaa. Afrika, wa;r

hil, zo;ls

li

.lio

rii. ieer Neder
r.rkle !oor de

Lafdse eeoioson.

dc R..hc(he G6oLo
gique et M ntra ogiquel in hei
toenfaLge Frdns Equito ian
Afrlka. Cabor en 0pp€r Vo ta, rlars
dc..l h er u tSebrekle erva. ns op
ln de proslr.ctie, v!ornaneLjk naar
BRGNl (Bureau

coud en diirnilnten. Na ruii acht
jaar, s€durendc h.t verlol na zijn
h?eed€ ronrafl. Sing hct mis- Hii
!:erd s nachls n een Lltrc.hts
hoteLvan rln bed ge .ht door dc
marc.haussee Nd en ge tllc oPge
slot.r tc ziji Sewee( n een fo
b i Lltro.ht, tcr! h j overs!bra.ht
naar Breda, waif
voor t\r-oe

lr

vreken in honscrshking 8ing.
onlaiks het fe t dat lril h crdoor

letrwakt nas. werd hem gevraago
ccn lezing le houden over het.ut
vnn d. geolosie voor hel kriissbe

driit

Dat D.kt€ vefteer.l uit. Ioef
bLeek dal hij
Lltr sme niet

hcl

ondesoek daarin. Bii NWO
ging d€ discussie

i!

het panel

nienand elkaar en hopcliit
Lwam dar het resdltaat ten
gocde. In Brusselwas het leel
lastiger om het seloel te krijsen d6t jc iets bijd.oeg. zo'tr
zaal nret l8 mcnser die in
tweeeneenhalvc dzg smen
140 vooistelren doorploegen, h€i was een d6ian

biina

mede-reliewers zijn, tenzij jc
een

o.erigheid van meer dan

vijfpurten blijkt te hebbeo,
hetgeen s.lul..Lis tamelijk
laak voorkomt, dus per !oorstel komr er dan tcnminstc
66n bilateaaal gesprekic tot
st.nd (maa! eris geen plcnrir

SesFlek). \oor vier voorstelletr war.n miin onbeken.le
mede-rcvieses en ik het

kenneriik voltomen eens, en
dus geen gespreti hct lot van
eeo getal.nteerde potentiilc
post-doc hdgr dus.fvan cco
stilzwi jsend overeentomen,
sriezelig vond ik dat.
Maar ic ziet Europawel groelen! AI die supergetalenteerde
zE-iarieen, bijDa 40% vrouw,
die al aan hu ee.stc post-doc
b€ginnen (ik moe* op dic

het ene Europese Lab Daar het
andere trelken om hu! passic
voor de aard- en levensweters.baPpcn n erkbsar te kunnen

maken. Allemaal uitstek€nd
fomulerend in twcc of drie
talen. Er zatetr eigcdiik seen
echt slechte voorstelleD tussen! cons.atee.de het parcl ia
dc cindevaluatie. lve zagen
eer iipie va. de kealiteit van
oMe toekomstig. I;uropese
smenlerirg. Als ooze univer-

siteiter

en

n.tioralc onde!-

zoekslaboratoria cn.cctrtra in
toelemende mate bevolkt
worder door deze fl€xtbele,
gePassioneerde g"oep, clan
mogen we de toekomst m€t
lerhouwen tegcnoet zi€n,
N*u nog ruimte voor zc.ree-

van miin eindexmen 30 iad
geledcn. Je weet niet wie ie

lceft iid nog aa miin promotic
besi6en) en moeiteloos vaD

biizonoer welgezind *as, rLcrd h i
ire( Dodr!n Senom€n. Na €rrsc
tid het rlekerhu s in s.h€lenil
ser lvcrd hij, na een reeks n s ukte

sP€elle een srole roi. Een grool
dcel vJn de boorfreerlers vond

Hani ras sel evenruelc nogclijt
heden voor de d amail a s bijpro.

drcl van de goudiinn ng a s rc
!oor spc. aLe te.hnie(er roud€r

dcnst onislagen fiiel
wcrktc fans voor
Loigyear, voornanreLijk in Brus!eL

Lat.r emfLoo bij nijnbou*maar.
schipp cn, uanr ze zeer gerlLti
frnrer N, atoop van de.u6us
(or I an! z.r weer ruLLtine N il e
ran 0e . rmaniprospe.l., vo0nd-

en Pariis. waar hlr ond€r mecr

neLjI

.e.oEpio.g

boofdaleraal verko.ht

camb sch Rorebel Formaiie

vnf

i

l€nen.

eei

S

rr i.

5. lierl

Ln 1971

i

het s€bied !an d. Pr.

t.n

kwrm Nans voor de Geologis.h

noodrveslen van het BroIopondo

Dienst (GMD)
^4iinbouwku.dige
ra.r
Surina e, rvaar hij zicf in de
e€r!re t anr! bcTig hleL.i mer
d ana rrpraspe.rlc. A spoe.lg
ky/dm h er een nieure tark b i. De
GMD beSon name lk met cen dr.
irrge oDLe d ns voor middenknder,
vraiir rr€l grool5re deel van de srif
eei b idf.ge hverde. Fierbii wer
den iongc^s mer [1!Lo B opseLe]d
voor assisieni ecologen en assis
lenr.geophvsi.i Nict minder be
langijk $as de opleiding tot boor
meester, wadnioor amn..hi5.rroo

srur!mcer. Aaivankell jk r,,erden de
(lnssickc mcthoden toegepa5l:
gra!en
l]rocfluiLef. zeven er
'j ssen . rr erb j b eek dat d. hoog
ste geha ten vo.rkNamen n dc
van de d.Lerieisaneen. Nan
nDaLoge van WestAirka se d door
Nins aangenomei dat er k mbef
.iging.n voorKlramen gea5so.
cieerd mcr dolefieten. Later gede
lailleero geo.hemisch cn ge0ly9i9(h
onderzoek steunde .jeze hypothese
echre. niet. Voor hei voo om.n
vad diananten in h€r basisg. nd
vin de Pllo.ene Zaiderll fornatic
7ou voLCens Fans een proto.Surl

vcrcist was 0ere Laalst€ iaa[ !]ei
grotcidceLs toe aan Hane die h er
r.c b uitstc( ges.h (t vrae, sezien
ziji eryirirs b ide prospe.tie naar
ook door z ir i..hnis.h€ lenn s
opgedaan bil L.ngyear. Ult ziln
handleidingen blijkl ziln oog voor
delail en de rorg voor her materi
anl Hicrbij kwan ook zijn zuinis€
.ard 1ol uiring Niets mo.hr ver
kvr 5t

word.n.0ok d€ veillgheld

vif

b!u

rano

Riv cr verantwoofdeLij(

z rn. di. dan meer freneLik
gesrfoomd z.u lrebbcn. Het 00r
sprongssebied van d€z€ d nnlntci
/o! !ar verder zuidelijk hebbcn

kunr€n

G.zicn de lage gehalten kon eco
nomis.hc vrinning van diaoan( i|
Suriname uitgcsLoten worden, madr

knsFe I arw I kfs Inieuwsbricl

nov- L2oo1

7

Ondanki litvoer g
5urinam€ en

oidcroek

n

omse!.nd. Lrnden

is

van dafr3n.n op
het Guvana 5.hiLd nog st..ds i.
neveL€n gehuld. Na

ziir !etugkecr
in Ncderland in 19/a brak loor
Hin5 e.r stiLle Iiid aan.I'r de rar€n
1932 1985 on.j.rbrokef d0or een
oideu oek naar k.porc,recn n
8ur( na Faso (voorfraie 0pDcr
Voital, rlaar hiine fur.r o harl lan
Chei de LEquipe NFeranda sc.
EnkeLe

laren Later slie.f: in vr.uw.

wnarna Hans aLLeen mel riln do.lr
rer a.ht-"rbLecf De narsre iaren
sins de sezondhe d vnn Fans
geleideLijk a.hrerun. Hii ovcne€d
le.sjorte aan een longonlstckirg in
een zl€kenhuis n Nilmegcf H!trs
L.at eei.iochter na en een kLe n
do.ht.r, grootvaders oogappe

KRING VAN TOEGEPASTE FYSISCH GEOGRAFEN

Werkconferentie'De Ondergrond leeff
oinsdag 9 oktober : 1l.oo 'De
Ondergrond Leeft staat er in onze
agenda s. Nanens KNGlvlG/KTrG de
werkconferentie De Ondergrond

lagen en h€t verzakken van stGten
en tuinen {tot 10 cm per jaar!) ren
opzichte van de onderh€ide gebou.
wen. Daardoof zljn pepe.dure repa.
rat es aan wegen, rioLeringen €n
andere nulsvoorzienlng€n nodig
o.n nog maa. te zwijgen over de
privE uitgaven van de burgeG die
hun tuintjes elke paar jaar ophosen
ondat ze and€6 een ladder
moeten gebruiken om afre daLen

' biisewoond. Een weikconfe.
renr€ over,ulnteLiike orden ns ei
Leeft

de derde dimensie (- ondersrond)
die gehouden wordt in de schouw.
burg van de stad 6ouda. Gouda is
een prima plek om te pralen over
hoe ruimteljke ordenins verbeterd
kan worden doo, bij d€ pLann ng
rekenlng te houden rnet de.ard
van de ondelgrono waaop
$bouwd gaal worden. 6ouda is
een schoolvoorbeeld hoe het niel
mo€t. De gemeenre Gouda h€eft
Srote financ d e probLemen doorddt
er bij de bouwpannen van de Laat.
ste decennia onvoldoende rckening
werd gehouden mel de lage draag.
kra.ht van de veen- €n kleilagen
wdarop gebouwd werd. Het sevolg:
nkLinken !an de bov€fste bodern'

De werkconferenlle wordt gehou.

den naar aanleiding van de nota

'Ruimt€lijke ve(enningen 20@

-

Het belans van een goede onder
grond die door de Riik5planolo'
gis.he D enst van hei M nisterl€
van VRoIM is u tgebracht. In de
vo ge Nieuwsbief ( /2oot nond
een interyiew met ir. Annemieke
Nijhotrdie de motor was achter
deze nora 'RV. Nu dus meer over
de invuLllng van wat deze nota

probee( le be.eiken: de ruimtelijke
ordenins te vebeteren door reke.
nins te houden eiSenschappen van
de ondergrond bii h€t vaststellen
van de opt maLe gebruiksrund eGJ
van d€ schaaEe ru mte d e ons
De

nota Ruinteliike Verkenningen

2ooo I

RV l seelt nadere invulling
aan de beschdjving van de onder.
grondLaag van h€t drledeLse

'Lasennodel londersrondLaag /
netwerkenLaag / oc.upatielaagl dat
in de Vijide Nota Ruimtelijke Orde.
ning wordl gebruikt. De simpelsle
manier om een indtuk te geven v.n
dc kwaliteil en kwantireit van de
geoLosis.lre en geomoifolosische
infomat e die ln de nola RV ls 1e
vetuijzen naar hei zeven bladzitden
lellende regisier van deze nota mct
in totaal199 paginas. Daarin wordt
zesge en schijve €C, keer faar hel
Nederlands nstltuut voor Toege.
paste Geowetenschappen INrTG'

TNolveiw€zen (p. 1l) en verder
wordl er op p. r42 bij de beschrij.
ving van de Darabank Informatie
van de Nederlandse Ondergrond
IDrNo'lnog terloops vemeld dat
het NITG de beheerd€r ls van D NO,
Altera, aLs kenniscenlrum voor

ARGO

geomoriologie en bodem, komt al
helemaal niet ler sp6ke. Geen
score om als aardwelenschapper
trots op te zijn en nog minder om
gerust te ziin over de wiize waa,op
de ondergrond ?alword€n meege.
wosen in de b€sluitvormins ovef
tuamielijke ordening. Het
programma van de werkconferentie

die door het NIROV (Nederlands
islituut voor RulnteLijke 0idening
en VoLkshu svestlng) weid seorga.
niseerd, geefl hatTeLfde beeLd.
Weliswaar was prol Dr- Ed F.l. de
lvlulder van N|T6-TNO een van de
panelleden die de conclusies van
de werksessies sarnenvatten, maar
hij de€d dat n zijn hoedanisheid
van rh€naLeider Bodembeheer
Natuudijk is het goed dat de'vijfd€
Nota en de nota 'RV' aandacht
geven aan de betekenis van de
onderg.ond voor de r!lmteLijke

ordening maarwe ziin er ook van
overtu sd dal het nog veeL beler
kan en moet. Een neer zi.htbare
rolvan NITG'TNO zou daar bij
kunnen helpen. Heizelfde geldt
natuunitk ook voor het (NGMG
We hcbben weLiswaar als
Genootschap forneeL gereagee.d
u€Lr.
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SubsidieproAramrna Vernieuwin$impuls (ronde
2002)

gepromove€rde onderzoeker de
mog€ljkhe d om gedurende drie

iaar haatz jr idee,!n verd€r te
ontwikkelen, 0e s!bsidi€ bedfdagt
maximaal € 2oo.ooo,- (a Kfa5o).
Deadlines indiening: r5 tubruai
2oo2 en l seplember 2oo2.

Dit programma is in 2ooo door
NwO. KNAW en VsNU ing€st€ld om
vernieuwend onde?oek €en ex|n
inpuls le geven, Doelsroep voor
d€ Vemieuwingsimpuls zijn exceL
lente, fteatleve oidezoeke6 (m/!,
behorend tot de beste 10 2o'l" van
hun populatie), lvlet ingang vnd de
subsidieronde 2oo2 wordt de opzet
uitg€breid: de Vernieuwinssimpuls
nieuwe stijlzal zirh nei dtle

Dez€ subsl!ielorm is g€ri.ht op de
ondezoeker die na haar/ziin pro.
motie al een aantal jaren ondeF
zoek op posl'doc niveau h€eft ver
rkhl ei daarbij heefr aansetoond

!e6.h

veh euwend€ id€een re sener€ren

Llend€ subsid evormen

(VENI, V Dl,

VC) r(hten op

drie
veEchillende fasef, in de weten.

Deze

s!bs dlevofrn biedt de pas

klgmg larwl nieu*sbrief
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a

en su..€svoLzeLfstand g toi onlw k.
keting te b.enge., 0nderzoekers
worden in staat geeteld een eigen
vernieuwende ondezoeksliin te
ontwikkelen en daanoe zelf€€n oi
mee. onderoekers aan te stellen.

op

de Viitoc Nota en op het

Tweede Structuurschema Opper

vrakre Derfsroffen ['s0D llz]e de
KNGIVIG website voor detaiLsl.
vord€r nernen we dee aan lret
'0ver cgorgaan 0ppervlaktedeLf
sloffen'van V€rkeer en Watertt.at
over her sOD l, en zljn samen mei
hel KTFG bij dcze werkconferentie
geweesr, maar er moer een enome
inhaalslag Sem.akt worden voor
we rLs beroepsgroep echt zichtbaa.
zijn voor de benuitvorme6. de
ptaibedoikers en de boLwe6. De
organlsaties d e'De ondersrond
Leeft corferentle tfek<en zijn het
Centrum 0ndergronds Eouw€n
(C0B'), De ft cLuster, Fabilorum
K€nn s(entrum Meeryo!dig Ruinte-

gebruik en Slichtins Kennisontwikkeling (ennisoverdE.hl Bodem
(SKS'). Alle vier insteUinsen die
sterk gedcht zijn op de bouwkun
dige en pLanologische aspecren van
de Srond onde. onze voelen.
'De Onde€rond leeft had aLs
centraLe vraagslei ng lroe h€t beste
te k0men tot eei duurzaam,
syeteenrger cht beh€er van bodem
ei watef en wat voor organisatori
sche vom daar hel beste aan se
geven kan worden. Die probleem

slelling werd ook in een lagen
model' neelgezel, Zijn de fouten
uit hel ve eden veroorzaakl door
gebr€k aan gegevens Iweten wat
s is'1, doof gebrek aan Ienni5

l in?kht in de samenhaig van
zakenl, or door sebrek.an wijsh€id
['het nemen vin goede bes uiten'J.
As het wezenLijke probLeem een
Sebrek aan gegevens is dan s een
'kenn scent.um' een groot de€L van
de oplossing. ALs het daarenteg€n
om gebrekkige int€sratie van gegevens en kennis gaal dan is een
'kennisnetwerk een betere aanpak.
A15 ondoorda.hte of onevenwichLiSe besluilvoming hei echle
probleem vormt ddf is het beter
om te proberen de relevante kennis
rc verankerei jn d€ inslelingen die
Bii de lwee werkgroepen d e wij
hebben b jgewoond: Apeldoom'
lHanneke van den An.k€rlen'cs
Den Haag Kwadrant was voor ons
de (onclusie dai de echte proble.
n€n li88en op hel gebied v.n
kennisinteSratie en de b€reidh€id
van de besluitlormers om te accep.
teren dat ze vaak niet eens w€ten
d6t nformai e over de ondersrond
.e evant s voor h€t beslu t dal
8en0r.en moet worden. zo s het
voor 0e gepan.e Douw van een
parkeergaGge ond€r h€t plein voor
Dcn HaaS CS ers belansrijk of een
kleilaag op zo'n 15 m diepte onder
hel maaiveld, aanwezig is in hei
gehele proieclgebied. Dal er
behaLve het docn van sondedngen
ande.e technieken zijn om hier
uicpraken le do€n was blj de

proi€dleider van de semeente oen
tlaag niet bekend Bii de b€spre.
kng over'ApeLdoorn werden de
landschi'ppeLiike Gardkundigo en
cu tuurhistor (he) waarden afge
daan met een neL bomen, Ve.der
we,d (onde.J aannuiten b j het
wate6y!leem door de organisalo.
€n venaald als (verstaai) bouwen
op de Veluwe r€Niillradiioneel
iuist rond de brdnnen aan de voet
van de Veluwe is sebouwd. Ook
konder de organisatoren niei
beantwoorden ot de verbred ng
van de Grift. een gegeven n de
(ase, weld€ juiste oplossing wa!
vanult lret pe13pe.tief van de

Die voorbeelden van her plobleem
dat belangrijke gegevens oflechni
sche kennis wel beschikbaar 2ijn
maar dat de vaardigheid om die
gegevens juist te interpreteren nier
bii de iuisle pe.sonen aanwezig is
€n dat die personen vaak nier eens
besefren dat ze de noodrakeLijke
kcnnis niet bez iten. r-l€t panel
kwan in ziln nabeschouw ng tot
deze f!e con.Lusie: ontwikkeLing
van kennBnetwerken en het verbe.
teren van het kennisniveau van de
benuitvoh€rs is belansrijker dan
het vergaren van meer kennis over
de onde€rond- Niel dat er geen
behoefte is aan meer segevens en
technische kennis maar daai Ligt
hei echte probleem niet. De u ida

ging voor beroepsverenigingen
zonls KNGMG en KTFG ls dan ook
om mel onze schaarse middeLen
pap ef bjde sraile van een 8oed.
gunnlge werks€lea toch effe.t ei
bii te dragen aan die bitier nod ge
omslag in de omgang met de
bodem onder onze voelen.
Wat kunl U aLs aardwetenschapper
en als lid van KNGIIG of KTFG
daaraan biidrasenl Denk eens aan
het kitis.h bekijken van €en
oniwerp bestemmingspLan ln Llw
woonpLaats en daarop te reageren
vanu t Uw aardweteis(happeLijke
expertse. Or ga het debat met
iamil e of kennissen aan over de
w€nsell jkhe'd grondstoif en zoals
kLei, zand. srind of 8as uil de
bodem van Nederland re winnen
dls U ertenminste ook van over
tuigd bent dar de Not In My Blck
Yad houding in wezen onethisch
is, aLs de nadelig€ gevolgen !an
w ni ns elie6 verseLijkbaaf zlin
met d e van winning i'r Nede and
ALs U ios ne€r €nerg€ en tiid hebl
voor dlt onderwerp: meldt lJ dan
aan bij het KNGMG 5ecEiaiaat
want ervall nog een hoop le doen
vanuit het Genoolschap en/of
KTFG!
HANNEKE VAN DgN AIICI(ER ((TFGI

Ev€Rr vAN oE GRAAFT ((NG]$CI

DIVERSEN
De rubsidie bedradgt maximaal

€ 6oo.ooo,.

(a Kf r:loo). DeadLine
lndienins: 15 februari roor.

ir sericht op de
senioroiderzoeker die heeft aan
D€ze subsidievorm

getoond met rucces een eigen ver

nielwende ondeaoekslijn tot ont
wikkeling te kunnen brengen en al5
coach voor jonSe ondeEoeke6 te
kunnen tunger€n. Het programma
bledt de ondezoeker de seLegen.
he d een cigen onde?oekssro€p
op te b0uwcn, vaak voorutLopend
op een 5truct!re e hoogL€raarposi
tie. De onderzoeksLijn krijgt siru.tu
rel€ inbeddins binnen de onder
De subsidie

bedaagt maximaal

€ r25o.ooo,. (:

Kf 2750).

0eadllne lndlerlng: l april 2oo2.
Voledige lnformatie over de doe.
gfoepe

r, procedures en rlchtLijnen

voor de drie subsldielornen van
de Vern euwngs mpuls vindt u in
de brochule, Deze kunt u down.
loaden op de NWO websire

htipi//www.nwo.nWernieuwings.
impuls. Sijv6gen kunt u.onta.t
opnemen met wilma van Donselaar. vi@nwo-nl, tel o7o:t44o7ll of
voo. vragen op het g€bied van
ALi! mel Mafga Verschoor,

Nleuw rector magnlficus

zeerpleselzljn N€derland en Bang
hdesh, waa'bii BansLadesh uiter

Professor dr. ir.l.l. FoIk€ma,
hoogleraar Technis.he Geoi/ska bli
de subfac!Lteit Technlsche Aardwe.
Ienschappen is pef l januari 2oo2
benoemd tot rector magnilicus van
de Technische Unive6iteit van
Delfl.

aafd veel m nder goed in naat s
ziclr te wapenen tegen al dat kll

TU Delft

Verdwiinende eilanden
Het aardse kLlmaat venndert er
dat zorgt voor merkwaardlge pro.
bLefi en. Nlilleuwetens.happers aLs
John Houshton vooEpeLLen de ko
mende €eLrw slobaL€ zeespiogelstij.
gingen in de orde van meters, mel
alte rampzalige gevolgen van dien.
De lwee landen die het meesl ge.

lrotren woden door zo n rliigende

klsng lalwl nteuwsbrief
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Maar er sraat meer op het spel. In
Het ijspoleis sehtijh Boudewijn

Aiich over nooit beslaande. ver
dwenen or verdwijnende eilanden.
A,tet name de verdwijnende eilan.
den zijn inr€rcs5ant. Eiich sugge.
r€ert daL ze door daLing en €rosie
onder d€ zeespies€ aan hat v€r.
dwijnen zljn, zonder er rekenlng
mee te houd€n dat het ook weL
eenr de zee kan zin d e aan het
De belansen van sommige ellanden

ziin aanzienlijk. Het Noordrjslandse

@

DTVERSEN (VERVoTG)

@

naam en e gen'rom g ng zo een

tljdie doo, tot in de hte zome,
e

hndje KoLbensey is vanafrgst

!oor

llsLand van groot beLans om

visre!hten in hcr omliggende
gcb cd te kunnen doen geLdei. fet
eiland was loed zeslienhond€rd
vierkante meler g.oot. Het we.d
ve6te.kt doof beton te storren.
Bemoedigd door dit iitenationaal.
iu dische precedent ging lapan in
!987 over tot het rcdden van h€r
ninuscule eilandje Okino-tori
shima. De opperybkte van het
rolsie bedroeg roen 2o n neSen
vlerkanle freter, 0oor beton te
stonen werd her elland - met de
b jkomende visrechten - voorLopis

8e,ed. Japan kon ziin grenzen nos
net wat zuide ikcr trekkei.
Net za in dc toekomlt nos weL
.ctrs nod g zji voor lapan on wat
extra beton op en rond Oklno tori
Sh ma (dat voLsens de Japanse
Ltant f he daily yaniuri rwee
benoende geograf sche elementen
bezlt) te stonen. k vmag mli ar
wat nati€s €ean weeftoudt op arti
ficiele wij?e eiland€n op ondiepe
plckken te bouwen, om zo
aansp.ark ie m:ken op stukken
D@eviger it hel verhaal van Aves.
eiland, nier re veMaren m€t de
lslas las Aves, Aves-eil.rid is te
vinden ren zuiden vai dc Domini
caanse Republiek en was op 21
febf uari 1968 vijfnonderyljft
Lang en tussen de

is meter

deri g en

honderdveeftlg meter breed. Sinds
dien s het enkeLgekromp€n. Het
eiLand behoort toe aan VenezueLa
en ve6chaft dar land toegang tot
ike v sgrond€n Waarom er seen
vene?0 aanse poglngci word€n
ondernomen het re vefgroten
vermcLdt Bii.h nlet, weLdat het
elLand popuLarles reurenze€s.h Ld
padden en sterne herbergt. Nl€t
name de schildpadden zuLlen niet
veelgeholpen ziin met een hoop

herfst van dat zeLfde jaar, r831, het
e Land weer onder d€ waterspiegeL
zonk. Het heet nu de Graham Eank

lorArraN v.o. srus

De constru.lie van wolkenkrabbe19
berust op een geraamt€ van slaFn
pijlers en leggers. Omdat staal bii
hogere temperaturen ziin rterkte
verliesl, moet dit gcGdmle legen

b6nd woden bes.he,md.Iol

Late jaren r94o werd
door H€rben Lellne cctr trleuwe
n€tlrode voor lrct soLeren var

York. n de

stalen raamwerken uitgevondenl
hel spu tasbest, een nalte bril van
cement €n asbestvezeLs. D t pr0.
cEdi. veel lj.hter, soedkoper €n
b€t€. dan de betonnen b€sche.
mins, werd ook gebruikt bii de
bouw van de beide torens van het
World Trade Centcr in New Yo(.
De bouw vond plaats lussen 1966
en 197r, en toren wlc'1(de noord
toren. die m€l de hoge antenne)
w€rd in zijn seheel nel spuilasbest
behandeld. lllaar tiidens de bouw
kreeg de asbesthysleie de U5A in
haar greep, €n in 197i werd het
g€brulk van asbcst in brandweren.
de middeLen doof New York Cty

Pa,rere G.acatuttants

De bouwkundlsen

toren) waren toen aLLeen de onde,
ste 3o verdiepingen van .5best
voorzler. daaiboven sebruj[te men
na het asbertverbo! vezeLs van
m neraLe woL. Herbert Levine heeil
herhaaLdeiijk gezegd dat deze toren

nos druk aan het anayseren hoe
en waarom b€ de torens zijn nge
no{ Er ziin marka.te v€fschlLLen,
hei bovenstuk van WTC.2 is ziide.
Llngs geknakl (loppled ). ie.wii

ven de 3oe verdieping zou uitbre
ken. omdal de minerale wol veel
mindcr brandwercnd was dan
asbcst. Overigens heeft men na de
Domaanval van 1991 een groot
gedeelte van hel rond 1970 aange
b.achre asbesl uir de torens vemii
derd. Op dinsdas ll seplember i.l.
crashte een Boeine.767 om o8.4s
uur rond de 9oe verdiepins ln
toren WTC-1, en 18 m nut€n Iater
een twe€de Boeing /67 roid de
6oe verdiep ns vaf toren WTC 2.
De afrchuweLiike be€Lden zulL€r
ois waarschrinrrik voor altijd bijb i.
ven, oo( ah herlnnering dat de
w€reLd to€n drastis.h verand€rd
w€rd. Net e genaard ge is nu dat
geraakt werd, al na 60 minuLen
nsrorte, maar dat toren wTC t het

rct
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1933

Pa'I@ Go@&rlr,r6

hag

titit n hn!.ftf EolhtiM

qalt,

dnp']a:isilg

acliffit

Elebir.tt

an dbt* hcE

t@w*,

i

htandty

&dpoaswailvium|

ik want bijeen eva.uare telt
€dere ninuui voof het behoud van

ii september heelt de OSfA
(de Amerlkaanse Arbod enst) in
[4anhatran cont nu lLrchtm0nsters
se.onlroLeerd op de aanweziShc d
vai asbest. n wat men de hot
Na

zone/rubble piL€'noent, in de
med a bekend aLs 'gfound zero ,
bevatte geen enkel monsler meer
asbest dan de strenge no.m van
o,l veuel pe, cmri €n die asbest
was bovendiei chrysoliel, de 'witte
asbesf waaGan nog nooit icmand
is overleden. Zoals 5reven Milloy
her uitdrukt:'We may nos be
paying a hodble price for junk.
scicnce.fueled asbestos hyrteia.'
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in he dynamic Oil a Gas Indlsty
op€ning up
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s€ve6r posilions wLth excidng qr@th opponunitr.s ror p.man€nl
cont€cl or consurranl srar in lhe follding felds:
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WTCr venicaaL s ingezakt'tele.
5.oped ). Nlaa. Sleven A4illoy, de
reda.leur'lunkscience', bekend om
het doorprikken van allerlei
pseudo wetenschap, legdc alop
4 september voor hct Fox News
Channel neteen cen vedand
tussen de aanwezigheid van nog
veelasbesl in WTC-r en het onlbrcken daaryan in WTC.2 on her
versrhil in overleviigsduur van de
rorens te verkLar€n, nier onbeLang

PAI\Hffi

is a

C* h\tu*.y

ddeLs

Maar een Boeing /67 ie heelwat
grote., en h€eft ook meer kefosine

lei@s lolhe

Od &

minuLen uithield, drie kwaftier

langer. Bij de bouw van de torens
was rekening gehouden mel het
leit dal bii brand vier uur nodis
zou zijn on de torens bij calamire'
ren te evacueren, ook bii een c6sh
van een aoeins 7o7 in de torens,

sexctence ca6r.t6ntt s@up ih fhe

Hel verdwijnen v.rn ecn eil.nd kan

het haar toekwam en gafhet de
naam Ferrlinandea, naar F€rdinand
I, koning van Beide S ciLan. fet
wdren echter de Engelsen die als
eersten een vLaS op h€t €iLand
plaaisten Ze noemden het Graham.
naar de toennallge First Lord of
the Admiralty, Net gerLrTie over

in

de jaren 1940 we.d beton gebruikt
aLs bes.h€imlns van her staaL, bv,
in de Empire State Building, nu
weer het hoogste g€bouw in New

zjn nn

verboden. n toren WIc-, (de zuld

zo! instorten indien er b.and bo.

sim
ook een opluchiing 2iin. vlakbij hel
It,rliaanEe Panielleria onrsrond in
iuli 18tl een nieuw v!lkanisch
eiland. Door een rranse s.heeps
commandanr werd het Julia, naar
de naand waain het ontsrond,
gedoopt, ltali€ meend€ echter dar

en
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Natuur laat je s€wor-

ges.h edrrhr iv ne
De Nede Landse afrle

ut

onislnnei vnr hel veei.

ig var d.

nrefnat onaL P.at 5ociety (her

ileiiraliona e geroolsahao van
c.rsoien en insi€line.n, de op
o'senel :rijze m€i v€en tc mr(en
hcbbcnr organireerr ter gclceen
heid vdn haar 1o jar g besraan ccn

de

wetei lve daar

var llct begon nret het
3es.h kt nraken van hct v€en as
Landbou!rgron! Maar door ontwa
lering kYram hel veen sle€ds lag€,
le Lisgen Aklie,bouqsebied vcrnn
derde in !o.iweilei. oa.rnaasi
rerd her vcen steeds beLansrirIer
het nodise

sym!.s unr. Daarn stean het v.cn.

oilr

het Land5.rrap cn de natuur cer
lra.iL. N et a e.n het verLeden krjst
iin.ia.liL, maar 00[ d. t0ck0mst
7o n vie(luzend i.argclcden be
qon
FaesLand en D,enrhc unge
breidc vcengroei. Her bepcrkrc de

(ke necn noopten de
ALdeze
mens tot lrel remer vrn belree6
maatr.g. €n
te !.orkom.n.
d.r dc nnlu!r lreer haa. gang 70!
gaan. ov.rtvoningen door zee of
riviercn mocsrcn zoveeL hoselilk

beronin$nogeiljkheden van d.
rren!. De vc15pre dlng vai ar.heo
Logis.he vondstcf laat rien, dar de

rjorden voorkorncf. ovedoll s
hen€ rjal!r di.ndc re ,!orrlen afg€
voero: (roge voer.n n0uoen was
ecn (vrest e van Le!ensLr.Lang.

r

meis rnh s.h [tc nanr re darurr.
N.t veei n het [u51gcbcd vai

d, f,lddei

en Nao,d Nc.eraid
wa! vdnarhet besin van dc zee
sp€sesiiiging. na anoop v.n dc
Laalsle iistiid, zoh ro.ooo iair gcle
den, saan groelen. [,laar van !ee]
Zu

r

groe op srore s.hraLwas pas
sDrike, toen de ze. io0r het 0nt
stiai !ai de du nen t dul.eid

iair e.Ledei ilel meer add

n

rlnarts kon nr ngen. oak h cr !!erd
de rens door d€ naluur ingch.nld.
tler anBoori vnn le nens op .ji.
frr!uniike oni.rikkeling {.as her

oi

De

iituur werd

to.m gehouden
ingrepen werd N.dc.
n

en door d.
land treeds gcvalieerder n Land
schapp€liik opznht. vooraLtoen de
ee6re droogmnkciiien ontstond€n.
De diversileir crd rig groier, ioen
d€ hoogveengeb ed.n ln Fries and,
Drcnthe, 0vef isseL, ce derlrid,
Utrccht en Brabant in oxginn ig
wefd€n g.nonrer. Tuesen 1/!.o.n

19.o b€r.iklc .re soorlenrirk!om ln
de no.a en riu.i ziin hoogi€punt.
Daa,na s n8 hci 5ncl bergafHaaris:
nieure land5o..$nclhoden, le

t0eDass n3 van kufslnresL, oe ont
s u I ng vai he1 pLatt.odd, ae ver

d.r. ve6teleLjkns er

hct aLsmaar

veiagcn !an de g,ondrifrrrand
(fegen dc nattrur d haar gr.cp.
legen.roordig !!ordei plannen onl
in nnruuniike
slnat le houder dan $eide nd
tuur r!eer haar gang t. nrei 8aan.
Anro 2.o1staar wi;ir Ncdcranrl
!oor ngrilpen.le be! rs ngcr ten
erikkeld om nllcs

novcinber a s, pLaars ir hct nni
tuut voor Aardvrel€ns.rrntp.n !an
de Vrl. Lliivers reit (De BoeicLaan
ros5, nier.daml. BehaLve €en
koxe vergad.rinq ls er vai 11.o.
ioi 16.oo uur een lcTrngenprogram
mn in de (ollegez.nl D1o7 ei eior
den posleis gepr€senreerd. De
m ddag !!0rd( besLoten met ee!
sezam.nLlrke
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an17.n vnn de ru nte ik. ordc
ning [4irsclriei b]edt hel !er€dcl

ofr 16..0 uur n .o Legezaa
gevolsd door.cn bo(eL.
5preke6 zln dr. Pier de V

aanknopingspunten on le begni
pei op u?elke s.hnn rrenselille
ingrepen invloed hcbbon op natuur

lAngioc.Ld, 2u d Arakai Nlelwe
ont\!ikkelingen in een 115 jaar oul
soudvekl, dls. Eduardo Carpos
SepuLlcdn (VlJ €n Un

Noc vootrpeLbaar zirn sysrcnei?
rloc ga le om met berangrn.gen
ste irsci? l5 maakbaanarkl ccn
utople ot!o gt de naluur elgen
w€!ren, raararn de nens 00k

Mirs.hien moeten $ii ons iets meer
iinrr€kken van vrat Francis 6acon
(r56r 16r6) ersens {hrijh: Natuur
ia1 7.lr begrjpen, maa, i. moet je
ef fre door aten ovenu ger'
P
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bezie met aardei
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VU

Starine KNGIllC,/NGLrlS0 !yfi po
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I'ledetandsd 6.oLog s.he vereni
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sins. Aaivang loroo uur. Atsl!i.
tende jaaryergad€fing om 1t:4o

u!r. unlvers teit Lltrechr, Fac,

resetuoir appraisal if Fo@land
Fold and Thrust Bells'. Palerno .
Mondelto (5icily, llalv). Into:

Faculleil Aardwetenschappen van

TN0.NITG organiseen met d€

agenda een overzicht van congr€s

teit ltreclrt en de vfiie
teit Amsterdam GEoFLU Ds
V 'Fourth ixernal onaL.onference
on fL!ld evolutian, nigfat on and

sen, symposla! promot es et..
Price of cLean waterr The E! Watei

nteraction n sedinentary baslns
and orogen. belts', campus van
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Das GeoLogische Landesant Nord
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International
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Methods in Water Resou(es- In
Delft. for general informnlion:
ClVlWR2oo2, VIV

llrd Intennrional Symposium on
Ar.haeometrv, Am5terdam. Web
site: www.a(haeometr"y.vu.nl
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