^l'4\

{-:l

NILUWSsR EF vAN HET KNG[4C, ALLI] EN (TFG T'VERsctsL]NT
lEsENrw Nr GsrE TAARGANG / NUflMER 9

9

D

MAAL PsR IAAR /

ECEMB ER 2OO1

Diepvries dwarstunnels:
de wet van de remmende voorsprong

De Heincnoordiunncl s'as dc ccnrc srorc
scboordc iunncl in Ncdcrland. Dc
Bodektunnel volgde en de \I/cster\chelde
tlnnelis nu 7o'n zes kllomel- lang. Er
slaan boofmachines in hei (ii.ene Han
en het Pannerdensch Kanaal wordi
'onderboord'. De Noord Zujdlijn in

naar buucD gcbrachr en lchtef de beitel
s!.den de tunnclsegmenten,rangelegd.
Iede.e tunnel in Nede.land \roidr onder de
grondwateisplegel gebouwd en lrljwel heel

Ansierdam is in roorbcrciding cn bicdt
ccn nicu\rc ujidasins omdar cf vlak langs
bcsraaddc fundcringcn geboo g.at

hcr gfc,ndwarcr dc iunncl irl strornen. Her
grcnd\rlter en de sllFpe grond rijn dan o.k
de nlee Lrel.rng.ijkste p.oblemen blirle
.onsin,.de van een runnel. Hei edge loor
deells dar de gnrnd mlkkeliik afre graven is.
Gei de Lanse cn Richard rdjlus lan TNON-ir G zijn bcidcn afscsiudccrd .ls gcoloog

$'orden. Tussen de t\vee lunnelbulzen
moeten d$!a etbnldingen gebou$d

worden !h mogeli'ke vluchfiregen bljeen
calarnireli. Deze dwarstunnels kunnen
ni€r geboord wordcn zondcr dc grcnd
ccrsi ic siabiljsucn. OD dc grond russcn
bcidc buizcn ic stabiliscrcn cn oDdoo.ldteDd re n.Lcn, wordt geb.uilt genalkt

Nededand heeti een slappe bodcD. Dc
beiiei werk mci ovcrdruk (luchi ofboorvlocjsiol) om ic loorkoncn dai dc grond cn

(Lcidcr rcspcciievclijk Ut.echt) eD hebLren
da.ma cen opleidiDg i!genicursgeologle
(Enge1!nd fcs!ectie!elijk Delft ge\.olgd. Zij
zijn als ge.loog ln srlar orn de eigenschat
ten {an leF.hillende lagen ie beschrirven,

Appelboor
Her klinki zo sjmpcl. ]jcn boormachrnc
ljjki op ccn sroic .ppclboor. A.r dc vc,orkant znicr dc bciicls dic de grond kapot
sDijdc!. Dc grond wordt door de tunnel

begrijpen w!arorn b.paaldc tormaiics larcraal srcrk v.riabcl zijr cn wctcn dat lagen
nici aldid horizontaal lisgeD. Cn'iele nrgenleurs hebtrcn wcinig kennis n de gcologi
schc kennc.kcn, en rij gebrulken de.nder
gnDd rlleen om rln te kunnen rekenen.

be e spe.lallsmen
zijn ingenleuNgeoiogen in siaai om
Doo. de kennls vln

grondelgenschappen en de consequen
iies daanan voor ciriclc icchnici 'bcrc-

"lntcDationaal zijn $'e la!t begonnen
net hel bofcn lrn tunnels," aldus
Rlike.s. "Bo.en wordt allo'n ,10 r.t 50
jaar Loesepasi ln Anerlk! en Japan. Hei
afzlnken lan segmenien is technisch

maktcliikcr, ma.r lc!c.i losisdcL< nccf
problcmcn op. Ncdcfland is dichtbcvolki. ro1 Dlct segen en wateNegen,
Nlet boren vebroor jc de lctivireiren aan
het oppe^4ak nlet." De Llnge $ijsr op
her

pt.lielyan

de \!esreischelde: rwee

diepe !aargeden gescheiden door
ondiepe Pleisiocene zandcn. "Hct is hicr
zclfs sunsriscr oD tc borcn. Yriljc hicr
scgncntcn afzir <cD. dan gereD die vcr-

sclrillen in topoglrfie veel problenen."
Het g()!nste probleem ln Nederllnd is
de nlbllireir lan de grond djdens her

W
bofcn

!a!

dc

iunncl Hcr

zlrn conialnes geplaaLsr, ge

gc

boof,lc grr is ahiid icis e.oicl
d!r dc lunnclscgnicnrcn. Dic
.\ ernMr $rirdr ffgefuL(r ner
grout (sruL.enenr), rnlar heL
maaneld zll ioch ien zakker.
'tijdcns dc bouw !e! de
wcstcrschcldcnDlcl tnag cf
gccn sch.dc onisr..n

i.n

dc

reeJijker. Bij d. tanlcg laD dc
Nootui ZxiJtunncl in AmsrcF

dan, is de k$eLsbilrhe ran
de linderngen hei kriLieke
pfoblccm. Dc cc6ic geboorde
t!n1cis hcbbcn rccl infornriic
oFgclclcN cn Llc kcnn's orcr
dcrc b(nlcch.ick cD hcr gcd.xg \.h Lic boden is enonn
roegeronen. Bo\en de
H.inenoiYdtunnel is een kleni
dccl raD Amsrudelr

mg.

bou*d on ic nLuiiorcD
dc inrloed

r.n

lrii

dc iudrlcl is op

dir Klein Amsrc.dam Dc
I-enger "De ]ralcniundering

luld tnci z.nd, zodal z. precl.s
hci gclljchr hcbbcD lan hcr
getro!\r dar hcr moct roofstcl

(orncn zo q..os c.n {ap r.r
dcr. lrijrcdljncn onzc kcnnis
cD Lunncn d'c 1r!!r tocpasscn
ot ecn v.lgend |n,jecl "
Klein Anrne.d!h hleld /i!h
g.ed en belesrigde de r.or

Tandpasta
ID dc V csrcbchcldctuncl
s,)rdr
250 mcrcr ccn
'cdere

drxrsLunncl dhgelesd !ls
llL'cht$eg De grond tuser
iw.c buizeD mo€r siabiel ge

de

r.

Doce zijn om dc d\ra6iunncl

kuncD sfircn cn dc scgncn
teD tc pl.alscD Hct iijdclijk

lan een sLukje Anrrerddd i\
sckopi.ed en da!r bo!en.l

:

len. De be$egnrg un de snDd
s.tutr generen. de be$egn1g
!a. de talen en de ri.hLing \.!n
dc b.lr€gng \,aD de palen. N:ij

ber.ie/en

!!n

dc

gurd

lltn i! geb.u\d in
Boonse klel en een grcor deel
!aD de V'este6chelderunnel
gaat daar ook doorh..n

Urnersileil !dn Lo!r!iD-h-

Lo!v.n1la'Ncurc lrcct dus

\-eure in Belgii. Dere unner

rcel o\e. de Boo.rsc klci (ni
Nederland ls de loreclc nalnr

opgebouwd bij de

is ccn

uit

te loeren,
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tijdclijkc bcvriczing. In dc lllc
ratuu. rr!.cn beschri jringen
gev.nden dr! de Boonse klei
na bevrlezing de
raDdpasia kre€g,

siru.ru!. vrn
malr lii

rccctrr oDd.rzock bhjki dai er
slcchls miDnnalc r.rschilLcn
bestdrn tussen dc cigcDschappen raor er ni de bevdezhg.

De tandpash Boonse klci
bleek een iiidelijk fenoneen:
na siabiliseiie kreeg de klel

wco zijn oorspionkelijke
cigcrNchappcn icrus. "ljn dai
is m!!r goed ook." aldus Dc
Lange, '1r!nt dc berekeningeD

!.or

de lunnelTiin getudrkr oF
!!n de eigens.b,rFpen
de grond. Als dle blljvend

grond

lan

!crandcren door bevriezing,
L<loFpcn dc oorspronkclijkc
bereLeningen liet mccr."
on dc gfond tijdelijL re
berdezen, wo.den r.iesla.sen
iussen de iwee Lunnels
geplaanr. De lansen wofden in
zo'D contigurare geplaarsi dai
zich tusscn bcidc iunnelMn

der

een cilnldrisch ijslich.am

vo.nrtj dat

daDecDgesloreD is

lan wand tut $and. Zo
onisiaaL een ondoorlarlbsa.
llchaarn met grote {llfireid
lraarbinnen ge!erki kan

Fordcn. Binncn hei cllindri
schc ijslicli!!n Doci socd
gedraincerd s'ordcn. IJs hccft
een gfoter roiume qln s,!rc.
en binnenln zou zl.h hden
een o!erdfuk

on6!lkkeien.,\ls

hcr ijslicheam nier lolledlg

oDilrikkcld is rLascn de nvee
is hct nict ondoo.la
rend cn onrsraat cr ccD gclrar
lijke siturtle. AaD de bliienzijde \!n de runnelsdnd rirlcn
sersoren die de druLk meLen in
hct cenirun lan het lisll.haarn.
ircn D'ci lcrhoogde druk zou

rvudcn,

li r .. r.

r

,r

rr.r. rrri .ro.

goed $ed<r. maar ccn andcrc
mos.lijkheid is dat dc cilindcr
lek is en darrd,)!f auronatisch
goed dr!lneen. Tenperatuur

!reiingen noeten zekerheid
gcvcn ofher lichaam volledig
bcrrorcn is cn hci lcihg is orn
dc

tuncl ic

opcncn ctr dc

dFa.slunDcl tc bouncrl.
Niel rlleen de d.uklerhogiDg

in de kern van het li.haam

!loei geconiroleerd r!.rdenl
ook dc dmkoniwikkeilng lan
dc bu'tcnkaDi s lan grcoi
bclang. \rodni zich par.licl aan
de !ricsldrscn dr!LrcrhogiDg,

drn onlslur hel.isico ddt dc

d

op de tmneh te gtoot

'k en er schede onisiali.
wordi
Idikcrs: "llij de iweede divars
tuncl in dc \Vcsic.schcldc (in
de BooDisc klci). Iras cr ccn
rerplarrsnrg v!n de tuDDclscg-

nenren l.ohve.senoel !rn
iwee.enrlneLe.. Da! is n.g
acceprabel, m!ar her ls heel
vccl. Dc roleraniie is ln de orde
latr nlllimcrus. Lr bijrki w.l
degeli

jk ecn ternpcf aruuf gra-

diinr p..allel .aD dc rricslansen re rjn ei du\ odlt r.iesdruk
ln die.i.hLing.

Z.\'elin

het

laboraiorium als in her leld ls
dai beles gd. De grond ls nier
[omoeccn cn ner rernperaiuur
rcld Irofdr oDscbogcn doo.
$,!r.rle llnuir dc runncl.i!
Het TNO NITG heeft, nr
sarnenr!e.king mer de

siieli lan Loulein la

unlre.

-\eu!e.

ccn apparaai oniwlkl<eld orn

tnciingcn ic lc(jchi€n aen de
uirzcriing !.tr sroDd djc bclro

.en is net eer lricsllns. Dool
ber.ieTing oit!uar een tenperaruurgradlani die veryh!|sing

lan iraiei in

de bodem leroor
zaaki. Doorl.rcndc zaDdcn
gevcn gccn groic probLcncnj

nildf

klcil<in
klnt oF. Dc
grrndbefriernre kan du .esul
iD ondoorlalcndc

hel $ate. geen

teren in schade aan de Lunnel
segmenien. SEM tbio\ lan
klcrcn loor cn Da bctriczlng,
loncn rc\turccl gccn grorc
\ erunoeungeDi ma.f gclcn, n
ofc.eensternm'ng mct dc thcone, dui.lelijk te rien dar de
dikte !!n de iislenTen Loene
men naar her ljslionr roe

(=0"C).
Ed zo brcidcn dc jnscmcu6
geologen h!n l<eDnis srccds
\.erder uit "$'ij ,ijn bcgoDncD
mer liremruulstudiej ddrDa
hebben $e labor!roimlproe
len gedaan. Onze kennis

!c.mi ro. mei.ie c{rDstucrle

kngmg I als l ktfs lnieuwsbrief dec. 2oo1

3

ran icdcrc scboordc tunncl.
De eeNte dq'arsrunncl van dc
\i'e\telscheldctunnel ligr in hcr
zend, de iseede in de Boonse
klei. Beide ftnneh worden
gcrnoniroord en dar leverr een
hclc ffdcssaDic dara ser op.
Dic L<cn s licbbcn irc hard
nodig !oor dc Noc,rd-Zuidliir
in Amsrerdrn. De geologie
daar is .onplexe.. Er is een
giorere ahvissehrg lar lidok'
eia!. ioinailes varieren ook

latcrarl vcclnco. i-n nu zijn
lvc zo lcf dar !!c lanuii hcr
blirenland vflgcD krijgcn o!c.
hel geb.uiL \'!n ber.iezen als

djdelijke grond!erbetering.

vc

hebben onze a.hLe6und
aardie lngehaald Achiedopen
docn wc cchl nici mccr. '

HET VOETLICHT

Vincent van Hinsberg: mierzoete koffie

Na een lange d,rg in ccD hobbclcndc bus
ds.rs doo. Engeland, nam Vinccnt rln
Hinsbcrg, nog $'at duf !m dc reis, de
Eschclprijs in onr!ln8sr. Maar her $'as dc
mocite \!el waa r het lidDaltschap van
hct KN(ii\,lG, ccn geldprijs nrar ciccn
inzichl rc bcst.den en hct aanbod om een
anikel te publicer€n jn The N.$crllnds
Journal of Geoscienccs. Gelukkish.etite

C

enrraal Massief in

F

nkrijk. VcNelen

zal hii zich in iedcr gevat nict, wanr hij
gaar zcs maandcn bij de rcscurchatdcling

van dc Hoogorcns in IJmuiden trerkcn.

Dc rn(imoonverertsingcD, een ondcrzoek
dai Vinceni samen mcr Hanno dc \|ijs

lan meegcircrkt hecti.

uirvoerdc cn begelcid trerd door EDno
Zinngrcbc. ,o.gdcn loor.en aanial opvallend. conclusi€s. Dc
relatic
'eim.cnde
granieten bleck
ruscn de yerertsing en
nict tc beslaan. Ook de hld(,themalc
Ylocisn)ren s'aaruir de anrimoonsulfiden
waren neogeshgen hadden geen reldlie
met de pcriode van erarierintrusies, maal
londen hun oorsprong in een ophi ings-

HoogovenS

Vinccrr kijkr ieucdcn refue o! hei ondcr-

Vinccnt werki nog hurd aan dc alrondnrg
lan ccn &tikel cn g!!t daaina zoeken nll.lr
ecD geschikt prcnorieoDdcrzoek. Zijn
voorkeur gaar ujt nlar hcr buitenland, her
Licfs! Engcland. Vecl nogelijldrcdcD olll
pcrrologisch'geochcmisch ondc|zoek le
doen in l-cderland zijn er aict. Engeland
biedl mccr karsen. cn ook in Z$nserland
(Ziirjch), Duitsland (Bayreutlt en in dc
V.rcnigde Stalcn $ordr lccl experincnrcel
pcuologisch ondczoek ecdran. of ccn
promotie in hei rerlengde zal liggcD yrn
zijn g€ochcmis.h gcodenteerdc zuur w!tcr
onderzock, $eer hijnog nie!. Ilij heeii
narst dc bckoondc scnpde ook cen ertskundig"pcfologisch leldlverk gedaan naar
het onistnln van anrimooncrtsen in hct

zock. "Her klopl alleneal als een bus. De

hijgecn dunk*oord

lit

te sprckcn. Een
paar dagen larer is ziin kamf nos een
pui.booF, gaan f Ele schcppen suikcr in
dc koile en blijkt hel [scheryr]is-onder,ock nier hcr cnige projccr re zitn waar hij

fase djdcns de regionule meramorfose.

oorsp('nkelijkc rheorie lvas dlr de aDti
moonerlso gcrerrleerd \raren aan granictlichAmcn. Aan dc hand van dc be-

stlrndc gcologischc Lrrn hadden

we

bepaald dat die rclade niel bcstond tusscn
de graniet.n en dc Sb lercrtsingen. $rij

$ildcn drama orideroekc
dan welzaren. Toen w€ nrtensiefgirycn
nonsteren blcck de rrranse geologische
kaarr in ons gebied tricr tc kloppcn en zijt
se her sruk olJnieuir galn kancrcn.
Her ondevoek brcftde rich uit ner dc
loetsing van d€ thcorie dat dc aniimoon'

suudcn (mer ijzctrrntinoonsulnde, pyiet
en arscnoplnco neergeslagen $ arcn uit
afkoclende bdroth€rma1c vloestoffcn. De

mincri.lomzetringen \,e!dcn gemodclleerd in arnwezisheid ran ccn vloeisrofeD
dc uitkomsr was ledasscnd. "Als plagio
klaas in het gcsteente omzet naar mild's
(sericieo daD is de llocistol gebutrerd op
cen bepaalde slrnenstell g. Daali de
tempcraruur, dan mo.r er ecn eebied zijn

saar plasioklaas plus mica srabiel Loorkomt met.l€ antinroonsulnde. Ilaa!, dalr
waor phgioklaos en mica stabiel looF
komcn, rekt dc pH bij ccn tempciatuur
vcrluglng \an 7 naar ongcleer 11 Ln drl
beteketrt juist \vig van hel reld waar anl;

moonsulfide slabicl is."
Dipie
Dc ondeistebovcn gekegclde theoric
kwuh hard aal] bij beidc ollderzockcrs
('\oen haddcn we evcn ccn dipjc'), naar
uit lerdcr onderrock \$erd de conclusie
gerokkcn dar de atrrimoonsulfide niir in
elenwichr was nlct her gestccnre. "Anti
moonsulfide zat in aders dic gecolt w:fen
mct k1lfts ofmica\. Dc htdrothcrmrle
Uocistofrvas dus niet in cvcns'icht met het
gcsreenre. ln zo'n slru.dc dslh dc pH als
de tempcraruur daali cn shar arlliffoon
sulfide 'ec$oon' nccr. De hldrothernalc
circularie bleek gcrelareerd rc zijn aan ccn
regionale metamo.fose en niet aan lakale
opwarning door granietinirusies. llct
paste rllemaal in elkaar cn dar is nooi."
VaD een ondczoeks'aarde pH, afhlnke

lijk

kngme lalwl ktfg lnieuwsbrief dec. 2oor ,l

vAn

hcr uitg!n8spunr, schommelde

bij een extreem zure beel<
ILasen netrtraal e. b!sis.h, !etlegde
Vnccnr zirD aandachi ra!r ropls.he
oord.n cn vlocisiolft! me
cxlrc'rc zuurgra.d. llci waiei un her
ltldrc.nreer Ko$!h Ijcn op Oc,st Ja!a,
Indoresii, is ruur (FH=0, al zc$ prrbii
dii $.ri errene onsfundighedcn nicr
zor,eel rneer). Ka{!h ]jen ls het grootsre
roorkomcD lan narulrlijk ztrd $aLe.. Her
nrcu tnccr S00 m bij 6j0 m en is zo'n 250
nrcrcf dicp. Ilci waic. sjjpcli aan een l<ani
ldn her.lecr door hcr gcs
een beeL die de

clldcr. insrrconi. In dc

calltrr! koneD t{ee

beke,r .rer

!ofm.al'

irarer srmen ln de zu.e st..onr, wurnd dc
rivicr rja..n canlon de caldera ferlaaL.
Hcl ondcrock had als doel re bepalen
s'cUte omzctrng.n plaaisrindcn in hei
gesteente w!.f dc bcck dooftccn siroonn,
selke elcnrenten uit hct \ratcr nccrslaan
en $elke eletuenten opgelosr wordcn nii

''De kaier zelfls helemlal kaal." !ld!s
vinccnt. " 1oi ccn rneier uir de beek
groc't m.is cn daarna bcginr gewoon her
$orrischc rcgeDlro!d. h hcl lraicr zrilrij
sel geen le!en, er homt ellccn w.i.lecD
g.oel \.or. Benedenll.oons grocicn dc
tlanren tor axn de rlvier. Het wrie. s!.dt

geltulkr loor ltigaLie en drlr sl.rf je de
hclc bodcrn mcc. Lr zii onder andere
aNccn, lood,lin cn cedDium ni Her is

rs.ltr giitig. Fhorosc.

rcrgrociiDgcD aan

gesrichren cn boncn.ltoDrt dar orn< !iak
v.or. O.rsp..nkehJLe q!s hct FhD oD rc
onderzoeken $rL er onde. het k.ltcrnccr

zelfgebeut en hoe her saLe. ldn rijn
sam.lsrclling konn. \har dar is.leL r.
milkcliih t. monsr.r.n !r zo:n meer op
2t0 Drcicr di.p. \x ij ziJn.
geslln dlt de pfocc$cn dic ni dc rilid
beddlrg vukonren, !c.sclijkbair ziin
rneL de pro.essen onde.nr ber krrrcnnecr.
Slener die mer eer nlltlanuilbd\ang
d. kmier geslinged 2ljn, hebber re

!ir

gcbNiki ils !ug.hrklngsmerefia!1. \l!n
trcd te! EcfecD cn lriul ,!Lai!r. hebbei
hcr onde.roclt bcsclcid.

mobilli.iMn

st,Ddcn dar ook kclrigc rliitc rlckLcn
mei 'nler qeklneerd segcns besllking'".

sesreente !,,.nrden de basis.

Goudconcessie Nijverdal

$lrcn

En die oftzerLingen ni het gesreerllc
de rnoelie

lan

heL onde.Toeken s,,rd.d

Van de oorspronkelijke blzxh r.L lndesiet
lc,stc allcs op b.hahe sillca. Ieder ninerlal
blcck op ccn andcrc manj
Plagiold.as losic prcfcfcnr op l.ngs de
lanelgrenren, de C!{iiLc (.nonhict)
lamellen se.dcn als ecrste !angcr!sr.
P,l'nrxeenomzeiting \.ond pl!a6 \ bar!1en
jD h.i kisial en otlden lo{en rolledig.p.

Dc ooFpronkcljrkc Lae leranderde

ltitjg
t\d.f

h

een

gcstccnic dai b.srond u1i holres
dc ox cn ooAprontcliik sczcr.n
hrciden) en d.ro.fc silica .ls omzctiires
ptudu.rldn !l,siokllas cn lrrorccnj c!
neergeslagen trlr heL beeks!le. "Uit
n'|oi. rock enal!se! bleek dar Pb neerslarL
u't hci zur. bcck\raier Nier omgezerie

1!!! hccft zo'n:10 lpm load. i.nrlrlrolle

d'g oDrgczct gcsiccnt. 100 pprn lood
Lrerlr. Hct rflcndc is d.t $ij dc lisc
1,iod neerscslagcn is nicr

daL her.n een Pb
suLlaai gaai (arglesiel). rnaar geronder

"

bcr.kdngen blijkr

elem.rrer in heL rulka
de.rnzelilngen nr de

bcclrb.ddjng rvas dc

dc var.ijc in de samensielling lan her
bcel$ltcr lrcrd gcbruiki om dc Uur re
bcpllen. maar dc otnzcninsctr D hcl

\!r.n1he'

de

ltrr.r.n

kl

hrbben geronden. l-rit thennod!nrniischc

Niet gekarteerd
UtrgangspunL bijheL onde.roek nad. de

n's.h.

3.
i;

r.rar .rnig 1n de

chc.rschc s.rn.nst.lljne r.n hci
gesrcerlc Doo. !ir rc rckcncn ltclk.

rlrer nccrsl.!n in hli
er $ ellte.lcncnre irlosscn uit
hci g.sl..nie, is de llu bereherd un de
clclr.nicn in dc zue be.k, $a!r heL *rLe.
r1.-DerLen ui1 her

gesredrLe

lc clldcra rcdarr Ln iuisr d.z. aenf!l
sirraL dc rur! r.D dc Lsch.+r1is aa!. Ni.t

Ilct

c,ndcrzock bji IQFah tien stopi nier.
Hct lcvcn van dc phaiscljjkc bclolklng is
/\r!af eD oueezoDd. In dc Lraicr is.cn
fuftlr.le q.!a.uil /{!!el gcmijnd *ordi.

Ook her RITOX (Rescrrch Insrir!!l roof
T.xi.ologlel d.eL onderr.elt in dir getried
Yinc.ni rond hei veldwerk een ge$el.lige
cnaring, dc s.m.nlrer|lng mei de plaltse
lijLc gcologischc dicDsi was prina cn de
kdffie dlc darf Diicfzocr gcdfonk.n lrordi,
\ond hlj heerlijk \Idlr ook ni Ncdcrland
wordr zljn yrije rijd scluld ncr seologic
,{h l1d !!n de TE(l {Theo.eli.ll Explod-

ijon Gcocherntrrrr), irerkr hii nee ah de
or.sinis.tic !a! gcologische excursles.
zo.ls di. r!.f dc Ila.z cn hci massi.l lan

Sl,lelot. De grccp hcclr zclli dc gcschj.
denir onrdfeld r.an dc cnigc cchic so!d
.on.esie in \-ed..ldnd fin Nijrc.dnl) cD
de leden beheese. d. 1..hnielt un het
_soudplnnen zo ftnekend dat een arnidl
r.tr h.n hccti lrcc g.daen aan het V'ereld
k!D4.nrcnsch.p soudpa!!.n. Jammer
,scno.g $cfileD zc nrcr ccrsic.

hcbbcn lrc h.i mci. '
Vmccnl hccft !oo. zijn cinduzock lcbruik
sena!kr rrn dc gcgc!cns dic rulkanolc,os
(l 1..L. Kcnnnerhrc gcpublicccrd hccft in
lr)21 De L.r,iguis.he k,lrren !,r dic rijd
bleken uak n!u(keurige. dai de kdrrten
\r.!r in dlr.rderzoeli gebruik \!r

g.nuaki lL.rd. Kclnn.ding g.bruil<re
L!.tcn \on dc \cdcd.Ddsc l opoe.all
!chc Dicnsr. Onzc Inloncsischc k.ancn

rd.cn rfgeleid rln salcllicrirro's. Ecn dccl
rar heL gebieli is hd$r dLtiitl le.borgen
!.hter eer $.lkerdek. Ot .nre ku.ren

kngmg I all l ktfs lDieu*sbricf de.. 2oo1 i

VAN DE VOORZITTER
schap en ile Nederlandse

NGMSO Congres/Staring
Symposium "EiogeochemicaL
cycles and evolution"
Huldc aan hct NGMSObestuur roor de olganisatie

studenlen enom verbeterer
als er 66n aanspreekpunt voor

pH=8). Waaer
Uet ond€rwcrp was crg goed
g€kozcn Gloor NGMSO). De

van een zeer succesvol

NGMSO Congres! Qua

actualitcit!tli aatverandeing en de ran goed totsankel

heel goed bezocht mct biira
honderd dcclntDrtrs op het

ondelbousde scenario's o!er
de consequenties hienan voor
de ver.ndering van het s,!steem aa.dc, bchoort bio- en
geologen cr -chemici voortdurcnd te d$ingen om juist
hcttal€osysteem aarde, lan
Hadean tot Pleistocee!, beter
te begrijpen. Een dag als dezc

inhoud eeo schot in dc mos cn
hoogtepult

vd

de dag,
Overigens is di( de eersle keer
dat ik meemaalte dar de toe-

hoorders everwichtig ierdeeld waren oier strd.ntcn,
werkenden cn gccn var beide
(gcpcnsiorcerden). Het Congrcs was eeD prachtige kuisbestuieing lan ware seologie,
$ate biologie en ales wat erbij hoort om die twee qeten-

maaLl dlideliik hoe verschdkk€lijk {cinig $e eigen-

lijk begriipcn en hoe urgent
hct is dat dit soort onderzoek

schappen tot een onlosnakc-

lijk verbondcn t$ce-c.nneid
te maken in hct zoeken naar
dc hartklop lan her stsreed
Het KNGMG verbond de
naam (en de beschikbare
middelen) van haar staringsymposium aan hct \G]IISO
C{Dses ondat de UGY, die
hct NGMSO dii iaa. uok, zich
tot doel had sesretd de organisatiesraad lan het NGMSO te
verbeteren door hel lbrm€el
met de vijf studicvcrcnigirger. Hct KNGMG sieunt dit
idcc stc.ki hd zal de co municatie tussen het Genoot-

t"r

i,,l |

!i1.t\,!

{} t;:

?,1::i

l"if,.

Mev.o uw de Voorzitter,
Dames en Heren,
D.

\'o.-,n n,..,.rc.f,]e h

Z.

n,d...ce

j!i:r nLrn..dr.!c ar'v'tdretr.
e.1[.L.ij DieL

rrenrigen rijn .Udmee

dd

en

beld

s.d

rverdr.happ.lltli
ri..Leuf ook !c.1mo.r lcz0r
Dalrom h.b 1li ool rccl trn'e
een

abo...nrc.rcn.t gcol.gische
i.d.f c IrdcnschiFpeli jlte Lljd

op de vroegc aardc juist zuur
ofj st basisch (de schatlingen lopen uiteen van pH:5 tot

De dag opende met een leznrg
door Frances Nestall (NASA
Lunar ard Plan€tary lnstitute! Houston en Ccntrc de Biophysiqnc ltdaculaire, Orleans) over 'earb evolurior of
life', d.w.z. 3-,1biljoen jaar
terug in de.iid. Frances
\\ estall is 6€n van d€ grotc

autoriteitetr op dit g.bicd

e[

koppelt haar onderzoek nl de
zeer oude gcstcentetuassa's in
Grocnlatrd,,\ustrate en
Zuid-A|rika aan onde.zoek
naf de condities aoor evenrueel leren op andere planeten in ons zolnestelsel, nct
name op ]|la$. \l as het water

!,.t

\iA.l:t

scbrften. l ijJ\duifLen z0i1s
Sciencc d1Nrtrtre trodigen zeer
nn bL hct tzen 1ar anikcl.n in

eigenujk

rijk aan zuurstoftrodis heblren, en wat weten qe over de
elolutie van plantaardig lev€n
(!om, niche, etl-ect op bij'

v.ncring cr dtrs
val oiganisch

coDtinentetr in. \Vat was het
hetabolisme van deze vroege
organismen? Hoe Lvamer lrc
van anoxisch metabolismc ir

\oorb€eld

zutrf stot-aft ankcliit met.bo-

\-a de llnch

Dc t{ccd.leziDg *erd segeven door Berl van der Zwaaf,
(UU en Kt,rli), en zo belandden we van het v.oeg Arch.icum in het Cenozoicum, saar
Bert's onderzock zich coDcentre€rt. Na jarcnlans otrderzock mct betrthische foraminiferel orn reconstructies te

daken van paleo-omgeri!sen, kwam hij tot de conctusic
dat er zo q€irig bet end was
over de biologie var dcze
organismcn, dat hij besloot te
gaan cxPcriDrenteren net
ldeDdd foradiniferen om zo

nau*keudser paleo-ecologische .econstructies te kumen
Ves'olgens Lqam dc ontwikLeling €n plantaardig leven
aan dc o.dc, seinspireetd

s!.bracht door Pin van
Bergen (UU), oorspronkelijk
bioloog en via een omweg in

weer op opslag

C)? Ecn uiterst boeiend

tsam Mike
Ranpiro (\ew Yo.k Universitv) aan bod. Hijeas op hct
laatste mom.nt gcvr.agd orn
te komcn omdat Steven Start.r, die oo^pron(elijlr had
toesezegd, Iregens persoonliike onstmdigheden ineens
niet uit de VS iveg kor, Ilikc

landde 's morsens om 9 uur
op Schiphor cn giry direct
door naar Utrccht. Hii misle
zodoende de ee$te twee leznrgen Daar concludeerde na

bestudering van het Abst..ct
boekie dat hij zich ge€n betcrc
inleidingen tot ziir eiscn
lezing kon bedcnkeD. Rahpiror net als onzc eisen Jan
Smit bekend otu zitn onde.zoek naar de exlratefesti
sche inlloeden op de eYolutie

ran he.leven op aarde! hicld
een goed overzichtsverhaal,

waa.in hii sancnvatt. hoe het
d€nken ovcr crtratedestrischr invloeden (inpacts) zich

t{:{"t11.

plirls.lln

xndcr. di..ifhlesj die blijlen

alIltd

xrlt.rtrinddnJe.nL\!iklehis..
Jo.r Le mandr, ruls rcccrr dc
o!traleh,g ld her !r.!s.lijk
ge.oo!r Dri \acrli !ri!kr hcr
idec rr!.lc.roluric noc intige

lidmus.hrF xu nnr berusl rn
h.ge mrte o! Loe].I in hcr
bijzonde. op een ia.r r. lrir'l

trrn nrd is nr de

r.ndcr di. h.r rqr geololen
r.cds is Hci bcteheni ook heL

"God dobbek.i{". Tocril F

o!erllccscrd. iccror h.
zo.l: Aftr ntuln.f rmcgcf rl
iijdcns 7ij'r collcg..pmerkie:
roc!!l \indr bijrol.loendc Lijd
een

knEmg

O.L dc !,cl..nniDg uD

prituolie

{i.ri!

1k

Lrrd.Iis hel l.arr. dc.lr.n c..
in h.I b.cl.
"JourDrl cd,Lns iuil ilgedruki
.! rlar b.nctl.rng h.cft .f een

ldi.Il dlMor

r

dcfinnnrc enrie van .le door
Eindein rerkoriligde st.llng:
dn

ea

diepe oceanen? In elk geval
.ot op heden niet gevondc.,
dus voo.lopig Doctcn we het
doen rnet ordiepc waterige
omgcungcn tussen pfolo-

Londen in de geochemie be-

land. Welke condities !arcn
gunstig voof het starten van
platrten-metabolisme, die de
agrcssie'e aard-atmosfeel!

heL ere

bijc..

utrgc-

rcdlcrcuf dic /i.h Dr rjD.rerlij
d.n |ij de hcmelr,\)r neldt:

\er

'$'lurh!\e rou

1'o

'To g.!r.dmssi.. h.rc .
'I \rs n,. j.umal s e.]tror. s'r,
For mr.! r NeaN lerr .

i.dr.Iion.lc .. xngclcshen
rs oldccd bLr .cn grte ntrgeler
ij l)rafbij l.e e !l lrel drl
'lt
lxrlt hr opreden
trodis i! DaI
i

nieL sreeds geapFrcclc.rd:

red.cLioreh loofbr.n bcs,nr
1 eelil !d$eg. rn.nds.lriir!.n,
eetr

ni.r

.rnd1$ rciL

ialwl ktfe lnieuwsbrief

dec. I

z..d.r

2oo,
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Illrs

dotr.? . Stu.r

'l he
tcxrl! gaLe! $!ulg olen

de afgelopen twec dcccnnia
had ontwikkeld, en waar de

bclansriike hagen zich mg
bevindcn. Ook hii werkt
samen met NASAj en wel met
het Goddard Institure for
Space S.udies ir Ncw York.
Als ailluitlng van het stDposiuh hield Peter Westb.oek
(die, s.men m€t Dirk Beets,
homend voorjaar tiidens het
NAC de Yan lvate.schoot vd
der Gracht Pcnrios zal ont-

rznsen) de Starinslczing orer
tet GAIA concept, oo$proDkeliiL gelbrmuleerd in de
vroegc jarcn!80 en her eerste
concept dAt lcvende en nietlevende processen op aarde

werkt cn cm beete geluk
hebt, voordat ic ecbt iets
mools lunr neeEetten en echt
icts kunt toevoegetr am ons
tenni$.rsenaal. Voor d€ aanwezigc studentef,, die gemiddeld ccu jaar ofdrie dvier geleden zijn gaan stude.en, was
dit hopeliik ni.i ontrnoedisedd, naar iuist inspirerend!
Het edige vuiltie aarde lucht
was dat het congies

m.t hct door de onderzoetschool NSG seorganiseeide
symposiuE ovef contif,entale
Marges en Pdlcoklimaat. Het

KNGMG Hoofdbestuu hoor
dc hier veelkritiek op. We betrcMcn de miscommunicatic

met elka6r in vcrband bracht.
Ook Peter illustrccrde glashelder hoe weilis we nog weten. Ook gaf bit de adwezise
studentcn cen belangaiike res
mee. het is onvoldoende om
atleen hDothcses te resten, je
moet een conccPt hebben, dat
is een intellectucct houvast en
bovendien ls het een uitstekend vehikel om de buitcrrvereld tc tonen hoe complex het

en stckcn de hand ooh in
eigen boczc6. \Ye bebben, op
advies va! dc Genootschapsrgad, de volgctrdc actie ondernoft en: van.f trr *.ordeD
haandeliiks aue contdctpeF
soncn van Kfingen, onderzo€kscholen, Institlten en
Musca door het Dureau latr
het KNGMG pd e-mail op de
hoogte gestcld un de bii het
Itureau bekende Agenda voo.

.crilit€iten in

t*.nlf

Het progr.mma was excellent, vooral ook voor studenten. Elke lezins rust.eerde
de o'tqikkeling van bclans?iikc ideeen en elke sprekcrhad

daa. Eehiddeld een iaar of
twintig aln gcw€rkt. Zo larg
kos.het, ah jc hcel hard

\\b.n Pelcr prcs.d rhc b.ll.
''CoDc in ind cho.\. $urharp

sadenvicl

-

de komerde

maanden. De cont.ctpersoncn zullen v@ochr
worden oo rekening te houden met audcren en bovef,diea om zo sncl moselijk data
door te geven aan het Bureau.
Hiemee hopen we dat de
Agcndu in de Nieuwsbrief

Edit(rs en dc r\so.'adon !f
Erdh ScieD.c I:diro( kurnen

u gn\tr nut ziin.
I'nDni(tcls h.cli hd IiNGllCi
rngczjqr ddL een gocd, t.oiissiL!

da.rbij\

''\i.u rc hid \our shxk ofhell
DaL

l

roorunzi.hr of de hemct

pof.r m.gc ccf fr.nrt zllr \oor
aile red.cteur$, rli. in ItiI. roor
.cn oMrogelijk. taxlt sr!an. trc!
]1.'1icl lrrikd, hdt {,m c.n ijd
s.hnlinunrnr.r, bcmdt n,ncliik
nier. \\.1 n dc ks.liLen {crk ie
\ e.b<tercn doo c prott!!n,na1i
seren. Org{nisxri.s zoah de
!uroFean Asn)ci!rion of Scier.e

ncd ijdschrili ononiLree.lijli is
1r\r rcn w.IcnschrFpeLrk
gdrootschlf Dc eerdere rftken
nhg lxn h.t.fcllihu.Is.hiF un
DlcL Birje\ grf,lir rc.ds adr.
Dat d.z! ec! oot nrijnD rcn il.cl
r.lt. ond.!ruecpr Jc s!,.d.rnrg
dr. h.r Gcnodtschap inmiddcls
roo, hd rijdro!.n.le redrcrie\rcrlr
heeii. llofclijk z.lrich Jar nr de

scctr dubbel geboekte

d.tn

hol geland. Zic cldeB in deze

\ieuwsbrief Yoor dc conside-

.Ds voof
Blijft Mtuurliik dat Ned€rland een land is waar het
barst van de intercssante acriviteiten op aa.dnetenschtrppclijk gebied, en daa! l€n
iedcrccn trots op zijn!
Priiz€nfestivaL

Het Corsres w€rd algesloten
met her tuwriikse priizcdfes-

tiin. I)e Escherpriis 2001 w.rd
uitgcreikt aa! Yhcent lan
Hinsbcrs (UU) \oor ziin
scriptie ovcr de geochemie
rrwarer-rock lnteraction a d
lil.ment Flues in the Kawah
Iien Hyperacid Cratcr l-dke
tnd the Aanyu Paii Rivcr,
tjasr Java, Indonesia", dic hii
voltooide onde begeleidins
v.n &. I1anfred Bn Berged.
Her was hdp, dejury lan de

Escherpriis (Gerard Khver,
Jan Brouwer, TNO-NI

l'(i;

Marierra vaoon-Ten Hovc,
SIEP cn Jan deJaser, NAM)
had pas twee dagen eerdcr
haar uiteindelijke oordeel
kqnnen vellcn, €n toen bleek
de winn'6 in Edgdand te
zinen! Gelul'.Kg kon hii de
ovcreteek maten om ziin priis
nr onwanc$ re nemer,
Vcnols€ns werd di. Tom van
Lootr gehuldisd als erelid van

de heer van l-oon.
Als krap op de luurpiil werd
her, uit het l-atijn vertaaldr!
proefschdft van Starlng, ge-

plbliceerd als Staringia no.
10

(publicatierccks van de

NG\) aangeboden .!n proi
tsrouwer, die het initiati€fto.
deze udeke vertaling naE,
aan de voouitter v.n het
St&hsmonnmeot ln Losser,
aan d. vertalc. C.l-. Caspes,
aan prof. Tou.t lls loorzitte. van de Comissic Geschiedenis van de Aildwetenschappen van de I(\AW, aan
de hee. Bosboom, secreta s
van het Instituut voor Aardwetenschappcn v5n de UU en
aan dr. E.C. Kost rs, voorzitte. van IOiGiUG. Dczc ver-

taling, op de liderpagida
een facsimile druk vaD het
oorspronLeli jk msnusclipt en
op de rechtcrpagina de

!eri-

aline, is eer unieke aanwinst
voor het archicfean aardwe-

tenschappeliil Nedcrland.
De NGY is met 1700lcdca
Dos een stukje sroter dan
KI{GMG en liet hiermee zien
hoezeer zit zich verplichi am
de Nederlands€ aardweten-

KNGMG. Ook hij was pas
lutrele lr€n eerder op Schip-

nrk.nNr lnen door

ccn

$rc.l\

nrco fnntsionele hou.ling Nrrr
hcr.n\ tijd\ch.ift berett. Ik hcb

g(tr.liccrd di!rroc. ultg!.nde
\nD Dnrr kennis ot nci g.Lricd
1xD heL fcdrgcfen cn uirgclcn.
ccn .iueL re sercn H.r ci.l1d-

11iii5.h.p.liL mij hieno.l

s!fdr

iangcboden. zie ik rls

blij\en bc\andel.n. l)ir g..li
nriizo nugclijk no{ n1c.r rol
d.cnnrg d.n de (,ekcnning ren

hcr.rclidDaaL.har.

rorn

\.!

een

!rr-

\!dL'lcnng
^mdcnijt.
nrxm.r ik h.r cicnlors.hip

lrug

v,n

hrr. Jc.k zcg.

c$

bc\rr\ drr hcl G.noors.hrt dc
s.mcn$crkntg Drer
Joor Dij.

'n
Srirhting \cth. 3nds Jo!nriI
ot G.oscicn.es en d. o\$igc
Llc

[dcr rD
fdldc

n&.iic. xrscsriri\rcg olk in.le lrk.ms sil
de

knsms I aliv I ktfg lnicu*sbrief dec. 2oo1
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2ie pagina 12
voor de <onsiderans en
een foro van het erelid

KRING VAN TOEGEPASTE TYSISCH GEOGRAFEN

Even voorstellen:

w€rkSroep haar zeer na aan het
hn( llggen, s in dit nummcr ook
cen kort pfofleLvan de WAW oFge.

nomen zij is een vootstandster
van ee nauwer€ samenwerk ng
tussen de vers.h Llende aardkun.
dlgc vakverenls ngei. Ult het
vc|gLag in het vo ge nummcr dat
Evcit van de G€aft en zii van de
woashop Ruimtelijke verkenningen
2ooo hebb€n gemaakt. blijkl de
gerlnge slagkra.ht van de ve6plin

terde aardwetens.happeljk€ wefc d
op aLLc ten€lnen van beleid cn
ond! is. !erder s haar d.e rime
dan het eersLe GAA b.stuu' op
deze plek hel lermcLden wnard, Z l
vindl het ge€n gocde za.k ddt er a
larenlang grotc a.ntalLen vrouw€
Liike anrdurctens.h.ppe6 afslud.

het redactielid

KTFG

oie

nieuwsbrievcn seLeden is de
voorzirler vrn de KIF6 ko gern
troducecrd Dt keer i5 het de beurt
aad hct bc5tuu6Lid dat voor de
KTFG dc b idrasen aan de
'(NCr,4G' N euwsbriet het konerde
jnar zaL cadr!ineren: llanneke van
den Ancker. N.nneke begon haar
sludie lysischc gcog.afie aan de
Vrij€ Univcrsiteir en is in planologi.
sche tysieche eeos.ah-e met spe.ia
lisalic landschapsecoLogie afgcstu
dcc'd aan de LrniveEireil van
Amsterdam. Binnen hei ruime
fos sch geogrniis.hc vaksebled
heefL re aan ccn nosal bonte .of
LedLe

vni 0rdeNerpen gewerd.

Na dc bcgceid

nsvan studenton

Lnndschapse.oLogle, volgden theo

r.tische sl!dies in remote sensing
cn boomvilalit€it, met ndme;an de
ktlanliraliev€ relatic tussen boom'
fosiologie en hct kleureninfrarood
en kleur€. luchrtorobeeLden bij
Natuurmonufrent€n en de Do6ch
ka p' (nu oiderdeeLvin Altetral.
V.rvoLgers mlstonrlerzoek cf de
ontwlkkel ng van e€n wecrber.hi
eeving om h€t gebruik voor bettrjdingsmiddeLen

t.rug le drinsei

met behuLp vnn Gls te.hniek€n op
het (NMl. voor d€ uvA was zii in
Kenya gcsrarioneerd vraar zij, nnast
c.n do.enrs.hap Remote 5cnsing
cn GIS op de MOlLlniveEity, in de
Tugen Flils, een ho6t ln de Rlft
vaLLey, een €rosiekanering voor
EuroconsuLl u tvoerde. Na haar

teru8<omst h.rft zij z rh vanult
haar buroau G&L !oorai ingezcl
voor de aardkundige waardcn !dn
Ncdenand- Sanren met ccn groepje

entho!sbsteling€n hecft zii daar
voor ook de werkgroep Aardkun
dige Waarden MArv) opsericht.
Omdnr d€ docsteLlinsen van deze

L.

gcring percenlage in organisaties
cn instirulen dooEtrooml. Helaat
5 hel onderzoek naar de.orzaken
hiervan nog steens r et van de
Nanlens hct KTFG besluur ziLri, n
de bepcrhe tird de zll hkruoor
bcschikbaar heeit, de Nle!wsbrier
vnn adueLe fusisch e€ogrdtische
infomatie proberen ie voorzien. Of
dir ook 2al lukken hangl alvan de
vij$ilLiSe inzcl van vel€ andere
KTFG-L€den

die informalie €n

tekstci ainleveren en die het

heen de Werkgroep deze preslat|e
in 1999 tcr geL€genhe d van hct
roo jaris bestaan van Stai'tsbosbeheer herhaaLd. W ntei 2ooo s met

eer ioge m€nsrnzcr gewerKr aan

wordt sediscussieerd over de voors
en tegens van hct behee. en d€
pLannen.0p de veldd scuss es is
toi n! toe door aLle padij€n zeer
positief gereas€erd. De eifccten

de Aardkundige Wadrden Schou$,
de controLe van de nationaalaard.
kundig lraard€voil€ g€bieden van
Nedetund die d€ laaLst€ tsinrig
iaar niet meer olncieeL warcn
bczo.hr. Hel is de bedocllng de?€
rchouw in de toekomsl voor de
provincies regeLmauger te herhalen.

vragen soms w€reen Lange adem.
zo z jn het boek dat komend voof
jz.r ov* de .ardlundige waarde
volle gebieden !dn Noord.Brabant
zaLveFhiinen en de benoeming
van het ec6te aardkundis Monument 5t. annabos in Noord Brabanl
uitvloei5€ls vai de eerstc v€ ddii

De WAW streeft in navoLg

i8

.ussle n !oorlaar

19981

Aan de Wer(grocpa.tiv teiten s
door een !ilillgtaL pefsonen b jge

dragen;€en dcrtigtn Le!en voLgt
tcntoonsiell ng n het fvicrcngebied, een speciaLvan Geogfare en
e€n aardkundig slukie Leerpad riin
door WAW.leden s€organiseerd
voor een diveB publiek van
9ludenten aard{elenrchappen,
hu svrouwen, vrijwlLLigers tcfte nbe.
hcer, medev/er(ers van de ardeLiis
0nigrond ngen tot ontwfrpers van
rikswegen. De !!AW p obeed oo(
het beLeld in zake aardkund Be
waardef tc !oLsen en heel1 bjgc
drag€n aan de dis.lesi€ iond ci
de scle.rie van de nationn.l aard.
kundig wdardevolle Sebicdcn. Een
enkele keer onde6lcuncn we een
iispraak maar daaryoor onlbreekl
het de lalAw aan menskra.ht en

de a.tivlteiten van de WA$r op
papier. ALle a.tivlteiten bii clknnr
hebben er zeker toe biigcdrasen
dat hel beg p aardkundige waa.
den steeds bekender is gelrorden,
zorvel in de eigcn aardwerenschappelijke wereLd nls daarbullen.
Wat betreft de ad v teiten dle op
dlt moment in de WAW sp€cf: de
!.rkenn n3 van een rcgionaLe GE0
wn.ht, €en aardkund gc speriaLin
het tilds.hrlil Du n van de s(.hting
0u nbehoud nadr ainleidirg van de
Laatste velddis.ussie. overleg mel
Natuumof umenren over een
volgend€ r€eks etcursies en

Verde, vo,men de veLddlscussles

sabant.

rcntoonstellinkles in hun bezo€
ke15.entra, een veLddis.ussie

o!

reda.l€u6chap medc vorm

KTFC

wLlen

gevei

NeLLek€ KLcyn heeft

Ticr wat rlit Laatste betreft voor lret
tefte n miLeu aang€m€ d. Anderen
dle hier wiLhn bijrl.asen Iuri€n

zkh meLdcr op Hanneke s
e ma l: iuin.GenL@inter.NL.net of
lcl: o'lr8 62616216:la4l4.

e.n Teer beLangrijke !!erkgfocpactivteit.In samenwerk ng net de
tetr€in€isenaar oi bchcre rde
instrnlie e-a. ro.dcn nardkundig
waardevolle gebied€n, naruur0nt.
wikkelingsproie.ten en inrichtinSt
ontwerpcn bezo.ht. In hel vcld

De werkgroep aardkundiae waarden (waw)
Begln nolember 199/ werd. als
vervoLg op cen su..esvoLle Wee<

van het lands.hap, de !!efkgro.D
Aardkund se waarden opger.rt. n
dc We€k van het Lands.haD vnn

dc uni€ vai Provin.i.lc Lindschappen (nu: de Landschappen) werd
door de King van Toesepaste Fvsi
s(he Geografie in elke provin(ie
een nardkundig€ *andel oi ficle.
tocht ander L€idins van €en t!vcetaL
dcskun!isen seorgan seerd. In tien
prov n.l€t lvaren er iclnc lentoor.
steLLi

van

de VogeL. en [4onudentenwaclrt

rge. in b€roek.rs.enlra

r cht, lMet

l7.oo.

b€zoekers

nge.

ei

vefmeLdingen in ljdschr ften met
€en toralc oplase van 2 milio.n,
wa.ronder een foLo op de voo.pr.
ginn van d€ volkskranl was die
Wcek een grool aardkundig su(ces
re noenen. op bescheidener schaaL

knsms lalwl klfg lnteu\rsbrief dec. 2oo1

8

Een doorn ir ons WAW
oos is de bcperkte wjre waarop

aardkund ge waarden op het nter
net !oorkomen. Daarom wordt er
gcwerkl aan een ve{aLLng var e€n
Australis.he website. Ook bestu
de€n een WAW Lid dc elalie
lussen le nationnnl iardkundig

fusi5.h seosrafis.h€ studenten ei
alumni verenigiiged worden uitge
nod gd De Utre.htse nud€nten!er
enlg ng Drift66 h€eft toegeiegd de
organi5atie op 7i.h te remen en
oo( 6eovusle heeft medewer[ins

dlng !an humu!erpert d6. R-"in
de WaaL bestuderen we de opbouw
van humusprofieLen ef legser de
reLatle russen die profielen en de
Le

b j llaar
k!vetsbaafieid van
het teffe n i5 er voor deze et.uE e

vo.rraarsfl.ra van ELswout
Lem. Gezien de

een marimum !an lijirlen deeLne.
mers. nto: flanneke vrn d.n

of 16 maart 2002:
Drcnthe-excursie

An.ke,, e mai: iuan.GenL@
nter.NL net oflel: ol18 626164.

9

FeLaas hebbcn we de Drenlhe

moeten uitsteLlen. Kon de ercurs e
v.orjaar n et doorgaan
vanwege de lv(2 crsls, nu moest
ne excu6 e op lret Laatst€ moment
door geLuk<ig nlet te ern3tige famiafseLoFen

Lie

omnandigheden

bide ex.u6k

Lelder Enno Bregman vr'orden afse
blazen.0ndanks dat we onze

ule6t€ beti hebben gedaan

iiI

waardeloLLe gebieden en de tetrci.

het moge

ien van de habltat.en vogeLr.ht

b I voLd.ende vrirw Llse inzet

liln. Birrn.nkort veNacrrlen we eer
iielw€ vers e van de Nota Landijs
ler be.ommentararng. Al fret al
activte ten waa .or v,eer de
iod ge inret nodig zalziln. Door
het ve reli van Tom BaLsen rls
sefl€tars !an het P attorm Aard
kundigc rr!aarden s het nlet anser
mogeLijI de aardkund se n€ulvs
briefAarde&Waarde lit te geven.
D e nieuwsb efrerd . een opLag€
van neer dan 2oo erempLaren
veEpreid en door zeer veel organi.
saues gev/aardeerd. [lissclrien is

om dez€ nieuNsbref

i

opnieuvr le!en te blazen? (4o.ht
u zlch aangesproken loelen door
de a.lviteiten van de WAW en een
bidEse wiLen Levcren dan kux u
daarover.onta.t op remen mel
Hafneke van d€n An.ker

(olf

een

eder te bere ken, stonden er
tensLotte toch zes personen voor
n ets op stauon As3en.0nze cx.!ses. En geeft u alstubLeft !ogefde
Keer ar uw gegevens op o e rJofo€n
gevraagd zodar lve u .p meerdere
man ercn [!nnen bere ken. De
eturs e naat nu gepLand !oor
zaterdag 9 oi 16 maarl. rto: Enno
Bregman, e maiL: e.bregman@
drenthe.nL of teL. ot92.365861

22

februari

2002:

n Lltrecht wordl vrijdag 22 februari
op lnitiatict!an de KTF6 een grool

seerd. Voar

dt

feest

zuLLen alLe

19 april:
humusprofieler en
stirzenflora irl Elswout
Op vrijdag 19 aprLis een e.hte
spe. aListener.ursie gepLand. Onder

n*r-Y".*r%pftEw\&
Lyell ir Anefta. Transatlantk
Geotogy. €41-€53,

S. (uhn dle in ,

gs.he lrorzon ui t€ bre den waar

s.tert

bir vooraL de Te a re afzettlngen
zijn bijzondere beLangsteLLing geno
ten. 0p dlt iere n Liggen ook dc
beLangrlj(e bljdrngen tot onze stra
tlgrafs.he kernit.llie n het
oostcn van de V€ren gde St.ten
reisde Iomr onvermijdeLjI d
aanrak ns met de PaLeozo 5che
Appala.hen, maar daar had LyelL
mlnder oag voor. Tijdens de
tweede rels, €en Lange reis dle van
september lS4t tot i! i 1846
duurde, vr€rden ooI de zu]deLijIe

jn lre structrre ol
Revollaio,5 lLlniv€rsity of

Chigr.o Press, r9621 Lye Ls Nerk

XI + 129 tp, The Jahn 1lal|itr
Uliaisir! Prc!:, Dalt;tndr dd
/:

ranss.hl[l.nd€r de werkei

d e het

bekende samenvatten zoider lets

35 0a

in de jaren 1841
1851v er reizen naar Noord
Amerika ondernomer. De dlred€
aanleiding was een uitnodislns vad
het LoweLl nstitute in Bostoi on
!oor!ra.hten te houden. LveLL
kwam h er Later meermaLen terug
en ook andere geLeerde en m nder
geL€erde lnsteLLingcn nodigden hem
uit. De relzcn ste den Lyel boven
dlcn ln de geLesenlreid zijn seolo
CharLes LyelL heelr

Dit ie hel tweede deelvan de bio
srafe van CharLes LVeLL. flet eeEte
deeLveBcheen ln 19t2 ond€r de
rlte\ chones Lyell 1792 ta ]a4a rhe
tevolutian in geology, De annetl \el

maah aLdn€.t duldeLijI dat de
historl.!s van de seneetkunde L.G.
w Lson de bete(enie !ai LyeLls lre
pinriples afgealagy (133o 1833)
beter heeil begrepen dan Thomns

ioi

knemc I

stater bezo.ht. 0p

aL dez-a

reten

werd LyeLL !ersezeLd door zlln €cht
senote [4rs f ary LyeLL het huwe
Lil( was k ndenoos dle !ltvoerige

al* lktfe I'ieuwsbrief dec. 2oo1 e

aante(eningen bjhleLd en ln Langc
brie!en naar fam llc in Groot

Brttanii vcFLag deed van
d

de

kwrC avonturrLirke rezen.

wis.n

he€ft

L

tvoeris geput u t

broiiei

en dat maakt dal het
boek niet aLLeen voor geologen
maar oo( voor annersdenkcnnen
boe ende Lectuur ople!.rt. Net s te
hopen dat hcl ln het voorultz.ht
deze

fie ros het li.hl za zen.

Het graf van funghuhn

- Een bezoel

!l\ .tc w.rcr,.chrtter, rullr.noloog,le.ldrE 0r Lrr,1rni.!s. d1c ons lele
,Dsrerttlijki \!.' ltcn he.ti nagclatcn.
TunghllD i! in l).r b.giD nog.rililrir
iartsr. Drxr \(ct. do.r !n
lo,rrhrcndc .li!.ussic Del neerd.r.D.
hij or

iT
-.;:i

mccr cn Deer ti)d \dji! Lnjgen\oc,r
crrreJiri.\ it) dc !.!losie en b.m e. Hii
Nccr iag.nocr rli( \ulkan.n oF Jr\ r le

bcklnnm.tr. cn Jxr k b.scliriiren in
hns.h fnr.. f('1ucht nrct Frlchhgr e!
nau\rgrz.rrc lirho s. ZiiD berend{e N.rk:
.fur!, :r, rrvll., t1,u/r,.I.k ri nrltntt

.tl.ri, rJr /8j.1-/dir is een pfachr'g
loofteel\lrin ziirl t.trl€ overgatc eat en
bchcennrr !l]n lir n.rur Ook de eerne
se.l.gisch. L<un

lrnirm mn lri55 kL)rnr

k\!n

Eer p.fsorin \'!n zijn.lhrc

els

gcoloos Diruu iik i]) bolsing nei lclcrlci

enilrtcn!fe!. tcnncnliltk)s en ook gcolo
l&

gcn. Junlhult!)

rnou wutari.m;tuttt

(r.

crn

Disr" rn rls zoJnnis orN

.\eri!igd

ukgenor$ plurrDNL.n. Ilij
h.! loorkonrcn \!D

neptu

ni.l pop!hirbij
onrkende ool<

frc icrrilirt

alietijD

\-a z,iD hDg. \crlof In H(,lhnd ran l8llJI S5t, \lrin hii. InnriJdeh ..n bcrccnr.l
h! . \cel r,ubl,cc! cn remgtcrlang nur
dc

rr.p.n. kccI] biircn,g opJi\a - indid

Jels.r.r.{n Lckl: nr.isj. gct|!u$d
diuniel m.r n.l'Nrlchr oD de kina

aanpl.nr r.r lrrrrd Ic ncDen Hij z.r dcze
aanFlNnr lqdchtig op. n cer

..-rc

rusiiger

' met zijn
geworden,
geoLoog
ik er een
besloot
vaderland
Inmiddels
oude
Indonesi€.
graf
van de
€en
bezoek
aan
het
van
maken,
met
uiteraard
vulkanentocht
te
[en
korte
op
Franz
v!lkanoloog/geoloog
eerste beroemde
lava,
,unghuhn'
raadselen
omhulde
ftedicus/
en
doo.
biografie over deae omstreden
botanicus/geoloog, is wetticht op zijn plaats hier.
Na 45 jaren was het dan zover, een reiini€ van een 'cotonial kid

lunglruhn $1rdl geborcn o| 2b
okL.be. 1809 (hii heeli drr l!rc.lrter
\erddcru in :h oltl.bcr 161 : ) n1 llans
1eld, oosrclijli Dui(slrnd. llij ,Dt\\lLk.li
zich srcl .1\ een Nrrc nrt!!r!,iend, m.ar

F.!u

zjrn

r!.1!r d\nut hcr)l c.ir rnsensiuilic

rc

!!ngen. Zijr llr\c\r$.n d.er hij $
Berlijr. mrar !rn$ilc heL uiirlchren \!n
een duel. srf.ns r$lnd.r iD dic lijd.
$ordr bir tur ri.D i!ir ciclot rt, o.rde.lt1.
H,i rachr re ,!rfluchrcn ran dere nrai
door als milir!if rc tckcncn. fttxar b.laDdt
roch in ,1c ge\.rncluis. \-r €r. jaar \rc.r

hij rc.nrfltrchtqr. cn

\i!

Belgia.

nei lclc

tlriir hct lcidr set ioi ccn
b.str.111, h cer lllla h Lc.nrrng

confli.re',,

tslanknjl

Or 21 apfjl llio.l \Lerli hij u Letublng
xln d. g.!olScn f.n cu lc!e,rb.es en
dls.nrcfic Hij \.fdt Jqr. rijn vrou(
b.erNcn in .cn miniunrenu.l gralmer
obclisk in I-.n)brns. run de rocr lan di
door heln gcliclifu tulkxan i aDgkDbrng
pr{hu Hcr gi'I lis' r.g ir.c.1s nr
I-cmbin!. n ccn prrk nr.r kinlbomen,
.nnor.D (lo(r ('N{kkcnd! Jrss.'s. \-lat
nlasrJutrghuhn\ cr.fli$ nfs een grrf

!r!
.n llunikh. knnrt hij in

her

u..mdchr

gcnlegnren I.f!!ht Fen toctrllis conLa.r
nlcr de Holhn(t\c hl'lrnicus ]'cr!n n

fe.rDd.n zijn |,r

Du

to. ongel!'kk'se

le\er 1ljj act(1l irl djcDst ran her I<^-IL
h r_cdcrliDd{ Oort-lDdii, L.ijgr gret'c
lan dc Duirse ltcizcr', cn k(imr eindcl'1L
a.D of T!\! u) lSl;. Ld geblcd dar hed
tut,ijr do.d is blij\er) lascin.rcn
lava en Sumatra

T$e. laD.sc flri,dcn Uiift hii oF lala (cn
SuDaorl. rx! l8)t_lStSenlxD 1Sttmr
2iindoo\lin lil)1. hr dere period. blc'cil

kDgmg

lalwl ktfs lnietr$sbrief

ziin Itin;r-rrssist.nr De \iir. Ilci dere
ltrccg hij z. n rl,rie !t!r dc um un
D. \rdj rd zijn no,\t u1r h.t srann,,nu
ncnr \ rn lunghuhr is g.haald cn herb.

nrn

Alrn.r dl h.clr lunshuhn lls la.r sraf
rerd. e.ol01'S ecr LLr!icnde en rlrkc
\r.rcnsehirr,cli jIc cx,.iare opg.bo!r'd

en

!e!e rijldr,r)nncn nrgelatcn in zrrn
!rrc7!. kar!, D !n lrrls.hc orruurbes.hrll
oDs

g. {cer n rlrra. in de zomer \an
1001. ro,)r ccn.,ungbuhn Krakalau

Il

.\rcnrorirl Estcdilic. mrr natuurliik.cn

dec. , 2oo1 r0

aan fava

.)-r.fli ur hrt !ftil !r L.mbii,g.ir fr
l..H,Ii::,g L,n rl.f r.l.r.I ulli.n,t,,
llidl L !rlr.i$.. I n:rll drn lrir
:.rrinJs.if[rrrL
n,

Toekomst ocean D rilling
i B.r r. !! rz rn!.nL-..r. hirier
r.!..':h .!u rL ! r r lrit; i_rl
F ir.
i hel \!:. 50 (._ ri i.
ir,..l.i. Fo(!!.r 5!rnle rl
NeierLird.r iog.l ilj: I Le5r.
.er e.r E!r.tr.r r.i;irt . r Jr,e
r iirt-; r 5 5e i. r: Ii. ! ,/ir ri,S
ii rp.i frt ri.eri .rl i:ertr
Dr ig P'o3irirre ii)DP, l..ie
qrnt. ii.er lreritr! r h e n. rr.rl!
.r rni .. i lr-oreJJ r4.r i;
rrr.ll i.s.:.i. De t: irtELr.
pe.e Lir..r riir.i.er rl:.lerLir.
Le:5 1'"""41/iLltLr rii i n.J.rat
rrrrr::. t 3er z. air .. L:.i.g1e
i . .!e ili oe Lil .r.l!.1. li i!.
t.. !: orr:l !r. e._ be5 ! I h..lh.r:.1-...sir.5t..rr [ ] ii !,Lr n! rl
r.r. na.r r. .id 'rr rrr:!!.i:r

_ii,r.. n. r!; I iN Je !l ai :i
er.,r.r'.lriL J i rire.e

..f!:!e

0 )P i e: !'.r!. E ot het
nDP In: ries r r:. er ri.h: I i s
.[\rL!.r ran tret L].ep !.i lr rq

fer

..r.n :

qlsratu. rr!rr

r. nc.r rli

.!e !. ..itl.s ili ill!0 r _.r
tr; p ai.r i....t:e!
rrL di
5:rr- ( qeii;r rii.;i IrD re
l.ar o rL5.er.. Fc! n.ti.n !.i
.le\rS!rfe. e irrl!st.!i t,r
?.i b.c'!!h r. .e r. ni,! R.!. u
r.r H.t i.ri.iJetre rr !. . nDF
| ..!ni q i!er.irt ,-.r: !le .rer.l
5.hiprc i. rr 1 teriig n ro!flLll
ren bepi: d lil .i hoe let !i r r
,cil rje:er r !!l s r! irl
t.j !ri Neoc . .l ..n ..nirt ..11
.Prn: ir.r.i r.r

h.t alP 1r!5rrr fl ..i.:nr..i
a.rii.iLi t het r: zlrr.._..

I rn.ri t. Lie.rr?r nitLl
L: q. llLrij n.t lru !r'f,
:r(
!.!r !:

Le:e

re Liiht

, te

r f:r a: hLi. :! let
er!.irr .r r. r.tei
i, r !i il reLt! rr :e, !irlit
[..]. .ir lr.:r!(i: :l r rl.
atE. .r.: tire. r e.enr d retr..

Nrorr; .ls..r:ler!.e.er. re
fe r r.r.l. r e.nrer.e prr.cf!

.i r _ ! li ei :rfunr!
i eie Jeris.rrrl .t rli.r het
!irr !erirect rr. f.._r.r .fg.
r.n. i/.'iil !'le ! r.._2..k. i
:i r i.ti. i r-"l-Di!! r:pF. lri,
pirer.r r.nri !e! iii ,r::.1
e.de ,rri rrirrrt.i 7.r ! r:tEr I
F-ant i :ih.is ir .3 r3t lg:i:!:l
geri-riL.eer.l
: er,
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kuslzeein te boren. Hl€rmee zou
E!ropd aLs g.Lirkwaadlgc derde
ps ner tot het 0DP k!nnen toetr.
den. Nct dee ls inDiddeLt door de

j de Vrij€ LJn verst€it. Z i
vcrotgei d. planninS cn loorbe
br..hr

b

reicnrg vnn !,ergaCerinsen, deelnc
mers aan oDP to.litcn, tvmposia,
publlcati.s en een spe. aLe w.bs re

htlP:ilirvrw.seo.!u.nL/-escol.

ln.t hel opsiclen

van het Long
Rarqe Sclen.e PLan (1996 2oo:ll
5teLde hct oDP vast d.r er uit
!!ereischippeLii( oogpurt behocfle

xas niln aliernalicvc boorplat
ion.s 0aarnee !v.rd het ide.
geboren roof hct 0LJP waarb l,
naasi de lR !oor .oivent ofel€

LU

gctinin.ierd mlddels een

.on.cted a.iion uit

het vijtde

(ad.rprogrammasenaamd loint
European 0cean DriLLing in r ati!e
UEoD l . Nadere infodatie hie.
over is tc vinden op de lvebsitc

hd

Voor
nltiaL

0DP s argelopen mei het
Sciei.e Plai, 2ool 2o11.

gcp0bliceerd. Hel progarmma h€eh
een dfletaL sp.erpuiten:
Ire docp b o5ph.rc ard the
s!bseafLoor ocean {0.a. drep b ospher€. biodive6itcit, sashydratcnl,
ir) Envnonmenra .haige, pro.es-

geheclalhaikelijk zal zln vnn MSP

multiple p aiforms, kcnnisover
dra.ht ctr iadsLultlns op aider.
lnternar oiale proera na s ToaG
llAGES, CL VAR. CDP, 0N, lnter
RIDGE en
Tevens biedi hel
Eu.omarg '\,lE5Hl.
is inilialie' vrf de ESF
interessanie mogelil <hedei en
verbindirgen met hcl 0DF en m.t
name dc mission spe(il. nogclilk
hedcn die Europn wil bi€dcf Door
e€n n.odracLijke rcvieie van de JR
.n rrer pas in 2006 0D everen

t.

lapanse sdrip ls 2oo/./2o.5 een
iniernn pc.iode saarbii het l0DP

voorzienineen die Europa nidrleLs
het jEol) i tlntief u twc kr.
Voor een NcderLiids tofin tment
aan her rooP is het cssenrieel dat
de gefornu eerde wctenschappelljk
u tdag ngen ,orden eedragen do.r
de Nederandsc a.hterban. Fier
!oor orsanlse.rt.ie Nedcnandse
ODP romoi5si€ op a februad 2@2
een natioisal (l)oDP synposium
Exade Lo.itie en programna ,uLen
begin dc.enber {orden opg€ste d
en ii de volgende nieu$sbricf

i!

boringen. dc lapanne.s c€n s.h p
voor rlserdrillins zou.l.f saa(
b0uwai wsarfree (c!en! se.onrfoleerdc bornsen n nrtieve margirs
niogcllj( zouder dorden. Tiidens

eiie.ts lo.a iterna
lor. ng, ertrene. mates, rap d
.!mare ihang€, exrernn Froces
se5 and

'1.i') i t al't:j

Lit,t

t,

een.onsonium vrorkshop cind
s.prenDer 1999 seorganrse€ro
doof de NedcrLandse 0DP .onirn
s e werd

voorsesteklc.r

Pan E!

itl

a .ar1h .y.lcs and geodyna.
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KN CMC voor Tom van

.r!st, seisnoSeni. :orel
In h.l scien.e plan it tevcns

pese (omponenr tc cre-;ren dic
l,1i5sion

5oL

s

5p€cifi. Plarfords zou

(unncn daibieden on bijvoorbeeLl
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lvoerlg aafda.hr v00r lnzet ei

nkure

voor
'noCe rkhedcn

&1emb.6

prof

oi (NGMC, proi. 0€n

Tex,

Zw3r1, prot. Tourel, prot.

Brou!ef, dr Bntj-"s. rorelgn guetts
and organize6 and atlenddnit ol

!le h.vc

a rule in lhe Society thar
Ne hoLd these sesslon9 n Dut.h,
but we hrve su.h frportart foreigl
guests,llrat rrale ([0t.r to ao
this in EigLith.

d,,kiS#

Yar trcr. for nrany ycart lhe E.lior
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Ed lo i'1Ch €r, iionr :91l ilroueii
1t3:, bui also iti :.(hii.aleait.r i"
1t99 ind r.oo. r 5 very rare ror
ai! 5.c et! :o n!.1!e the 5anre
n.i.bei 1\.r.c in $hr1 ls g€neraL!
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rron ro Inc yea6 pr!r

ro vou

taking off.€. n thosc da,/5, Geo
logie cn A4jnbolr ras th€ onLy
visib c oulout ot (NGMG rnd n
wrs tlrerelor. .ru.laL llrat you
sa!ed iL lron ertinct on.

ilrenty ycars ago, thc N€r.. Age of
loumal Publsliine .nd not a(ived
yel, nrd the rlilierence betyr€.n
so G hd A louma s and so{aled LJ
lo!rn.Ls !!r5:ot.! cl€ar as ri i!
:o.jay. Ih€r. Fr-s no 5(i.n.e Ci:a

ior i.ex

and (NG[16 probabi\'
stiLLlhoLrsht t v,as nla( ng a nraiof

.on(i!ution to the !orLl s eatl

Nowadays

re

look d ller.nt at

b.ard took oifi.e
r red a

I

1992, we

inh.

lo:,nal tiar $ris once agai.

nea'.Lcith i Ln.k.d i.LJs, t
La.ie.l Dresllse and, Rrost mfor

tritLf. ll L!.te.l aurhoc Iho

Nere

3ilnrq lo subTi: menu9("iiisl
loe€rhdr r,rilr Everl vri de C';aii.

rar Srit, i.rk vai (4orlfrais Jn.l
ireo Wor{,.r'ou !'o (cf hard to

t!..r rfin

firer
trr. e enenii,s
of lo.,r^.1r ru5lislrins rnd 5ub

seo!.ill! to i.r..us !re i.r
lo!rriLr th ts nrlv tr]esi.r.0ul
ther ler ri.; Ed io' lrrd no\.i ir.
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geplaatsl. Tcvcns zal er €en uilse
breidc aankondiging apa worden
iondgestuurd en op de w-absite van

vaat noderc infanatie en/af
apgave vaor het notionole oaDP
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lhe d}n.mic Oir A G.s Induslry 6 qEnlno up
seve.al posilions wilh exciting gelh opportunilies lor p€manen|

conlfact or consulranl siaif

G
.nphaeshs temwae, reatny and
achi.@hent in an endaPe hiandty

I

NTEG RATED CORE AA'AI.YS'S
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FOR FURTHER DETA]LS
PLEASL CHECK OURWT-BS| t1-

*anda cameni
EcPoMsulrnr>Av

GEs \/2i de attt - At
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. "t_1
now, tne nevr lournaL,
wth a iocus on the Norlh sea
Bas n and with prodorninanty
spe.laLiesues, has been appearins
on timc,lt has not ost anv of ls
institutional membeis and ii is
slovly beginning to attract spon
taneously subnitred manGcipts.
This, in rodays agg.essive pub.
lishing world, is a nnjor accomp
lishment, to which you m.de.
large .ontr bution and thank Vou
tor that conrfibur on on behalf of
kN6[46.

"

Your exper{se Limts tseLf not only
to te.hnlcaLediring, but.lso to in

depth knowledgc aboul the sraph
ica industry and abour

s.ien.e
pubLishing in geneEl. In lhe field
ot scicniific editins, you are also
one ot rhe editors ofSedimenlary
GeoLogy and you are lhe chatman
of rhe International Asso.iation oI
5c ent

fc

Edirors.

How dld Vou ger here? You are a
scd mcntary 8€oLosist bV train ng,
but Vo!r professionaL hone was

fi6t

wirh a plbLishing .ompany

lh€ lo low'nq lierds:

EOsC' E NC E CON SU LTAN CY

*

No veac

ii

!tr

.,.
e,

,"t

wpt Euldnt

.

2J61

watn@d

A

^t . Fp. r' to)/
t 1 1i to)tt 1o,gaat

- " oo@ra-Ea'-

and subseqlenny wrh the KEMA,
an independ€nt and now intcr
nalionaLadvisory company on high
tech business, mostly dealing wilh
clccrricity. A losi.al nexr srep was
lo go to one oflhe sources ol
eledriciry, de Dodevraard Nudeaf
Reactof. 0uring Vour entife carccr,
\rou contlnued to serue your gco o.
g caLprofe5sion nol onLy as scen.
tifc edtor, but also as a reporler
for thc 5.ien.e se.ton of one of
our maior newspapert, NRC

otoqa2

HandelsbLad.

And

have alwoys

wondered whether Voir and Georgc
Beekman split Nalure and Scicn.e
among the two of you? Thi. is also
an tmportant roL., becalse our
sciencc is still too unknown in the
Nctherlnnds. !ritne5r that same
newsFapeas special on the coasr
Last wee(. w thout anV nrention of
the geoLoglcaLnsDectsl n addition
to alLthis, \'ou hivc narnged ro
publlsh your ovrn 5ed menrolog.aL

lom, you receive lhis hononry
memb€tship ior your two lime

involvement wilh our s.icntific
lournal, but lwantcd to mention
your other r..omp shnenis and
.ontr butions as wel, be.ause
togeih€r they make for dn actlve
nember .f the Dut(h and le.
nat onaL geos.

eice (0.nmufity.

l

any or the st0dents pr€scnt hcrc
today have litile notion yet ofwhar
their career !s canh scienti$s mdy
bring them t is imponant lo
rcalize thal one s caeer may be
immensely interesiing even thoueh
r isnl geologV ln the stfctest
sente ot the term, at Lea9t n0t
geoLogy in the way thit mdny of
their tea.her makc them beLleve t

Con'jntulations aod th.nt lou
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vrte Universite it

amsterdam

Faculty of Earth and Life Sciences

Full professor of sedimentology

r7m

vacancynumbcr r 7r 6.200r282
The Facuky of Eanh and Life Sciences ofthe vrte llnivcrsitert (VU) in Amsrcrdam. The Netherlands, has a vacancy for a
Iull prolessor of s€dimenrology.

The nsttlte ofEarth S.ienccs ofthe Facu ty comprses a tota ofl00n.ademcstaflorgansed neghtdepa(ncnts each
heidedbyafu prcfe$or The nsttuteGwe equppedwthanertenslvearayolana!'1ca,expermentalandcomputatoral
fa.iliries, There are 60 te.hnical and adnin srative naff supponifq ll0 underqraduate ard s0 postqraduate stud€rts.
The appointee willbe head of the Oepanment of sedmentoloqy. core fundrnq otrhc depa.tment includes one tulLprotessoi,
on€ senor posinon (uHD), two tenur€d,ssistant professors and two posnions tor Ph0 siudents and/or pottdocs.
curenl r€sear.h ofthe depanneni is feused on the re.onsvuction ofdepositionalenvibnments and subsurface predicton
of sedrme.tary rocks and their pfopenies in relation ro hydrocarbon resetuoirs and aquife4. D rccdy relaled topics ar.
sedinenrary proce$es and the evo utior ofsedimentary bas ns.The depa(mcni is specalized n roefs and 5ha ow wat.r
.adonatcs butworks aho on si cic ast cs and (hem )pcag cs and pan.ipar.5 in marne proqrams (wwwgeo,vu n /-sed man.

Thc professo. of sedimenioloqy ls responsible for th€ research proqnmme in sedih€nrology. The professor willdevelop
new resear<h inniarive5 in sedimenrology, both in conceptualadvrnces as wellas in innovative appli.alions of rh€ discipline
and willpromote cooperrtive nterdisciplinrry research wi(hin rhe fram€work otth. Netherlands Resenrch Schoolol
5ed menrary Ceo ogy (Nsc)and the Nerhcrrfds centfe ior Intcghted So d Eanh Science (sEs), and w th ntcrnatio.a panne6.
The professor ! cxpe.ted to paya pro.actve role n initiat ng externa y funded fcsearch projects. h add ton, the professor

wil

take

part

h

the manaqenen as<s ofthe Fa.u ty, nationa research comm ttees, the research schoo s NSC and

5E5

lhe applicant has d€nonstrablc scientific qualities of rhe highett level in th€ area of sedimentoloqy and the capability to

f!o(lion in

a muhdis(iplinary inrernationally orientdd research envimnment. The applicani has rhe capabiliryro inteqrate
proccss-oriented aspe.ts wirh field expeniseand qeo-rechno ogy ro addEss.halleogee in rcsearh. The applicant has prwen

manlgememqua te5. astrong record iorafira.tinq externaltunds, rnd the .apabil ty to .oordinate and 5tmllate inteqraied
.esear(h. The new professor should b€an lnsp rinq team ead€randtea.h€rwthabroadvsonoitheRedofsedmertology.
Know edqe ofrhc Dut.h anguaqe s not in t aly requ fed. Non nauve Dut.h sp.aki.g app cants nrc, howevef required
to learn out(h withrn two veafs alraraDoorntm€nt.

Further

intorftation.an

be ob(ained from the chairmrn

ofth€ te:rch commntee,

Prof.

dr D

Kroon,

te./fax +112044,17261/6462457ie-ma:kroo@gcovu,nl Appl.alonsircudngaCV,nnmesofprofes!onal
neof5ednentooqy,
reiercnccs apublcatonist.andastatementregardngthecanddaresvisiontothediscp
arecxpccted wth h iourwoeks folow n9 plbLi.ationofthlsadvensementto Prof.dr P.velinqa,oean Fa.!tyofEarth
and Life Sciences. Vrje lJnveEte rAmnerdam, De Boeelaan 108s,l0al IrVAnst.rdam,The Nethera.d5,
pier.vellin9aLaivm vu nl
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ffi r'f,?{tl99lY P1Fr$EP S?ELAW 6EN
Aardwetenschappen en
Tijdeis de Laatsle vergadering van
de aommiss e Ber.€psbe nrgen
(CleBBl werd uitgebreid st Lsestaan
bij d. (beperkte) pLnats dle de
aard!vetens.happen nnemen n het
vdorts€zer onderwijs. Het.on.ept
le6Las dlend€ a s basis voor deze
bldrage lmet dank aan cara
L€yze6 Vls). Het zal duid€lllk ziirl
dat voldoende aanda.ht tirdens de
ond.rwijstase een vootuaarde s
.m bij jongeren lnteresse te
kunner kweker voor die aardwe
tens.happen. Dat i5 een van de
insiroom van iieuwe studenlen en
drardoor voLdoende .oLlesa s n de
toekomst te <!nnei gaGnde.en.
0p dlt moment bllikt de <eure loor
een un vers taire stud e aardweten
5cnappei vanu|t rret voortg€z€t
onderwiis iiet voor d€ hand
Liggend. H.e zt dat in elLaarl
In het ondeMljs maken s.hol€rel
vaak ketrnls met de aardweten
s.happen lh€t systeem aafdel !ia
het de mo,lules 4'sis.he geograle
binnen het vak aardrijkskun.le. Dit
ls inhoudeLjk nosaLs!mmler teNijL
het ook nog eens grolendeEl5 soci.
aaL geografisch wordt nsev!ld.
Kennis over h€t tsie(e syeleed
wordt bepcrkt aang€boden war de
ntere$e voor Gtu.leren n) de
aardwet€ns.happen nlet bevorden.
0o( de pLaat' van het vak aard.
rjks(unde ii hei v.ortsezet ofdeF
!viis werkt niet posltiei Aard jIs

i

kundc zlt alL€en verpL.ht
het
profie E.onom e & l4aatschapp j.
E.hter, vanuit dit pfofieL is het

onnogeLijk aarnwctenschappen te
gaan studeren omdai de benodlgde
eracte va[ken oxbreken. Dc stud]e
aar.lwetens.happen kan a Leen
geloLgd worden na het voLger v.n
het troneL Natuur & Te.hn ek. llier
b nnen i5 het va( aardrljGkunde
niet eens e€n 5tandaard keuzeva<l
TeisLotte, in aLle profieLen ls aard
rijkskunde aLs extra keuzevak te
voLgen, maar d t wor!t nauv/e jk5
gedaan. Zo moet ln her profieLNa
t!ur & Gezondheid velpLlcht seko
zen !vord€n tusscn aardr jc (unde
en eccnom e (om 0e oveErap naar
het profel Econ.mie & rllaats.happ i
mogeLll( te houden). n de praktlik
blijki econom e vetuit favorlet.
7o ontstnat er een vreefrde en
ofgewenste situatie bezien vanuil
aardwetenschapp€L
ALs

jl

petrpectlei

d€ interesse voor.le aardwe

tens.happen alwordl gewclt dool
de sumnlere m.duL€e i,sische
geograle b nnen het vak aardrijks
kunde ls e€n !n veE taire stud e
aardwetens.hnppen onmogeL jk
door hel ontbreken van een
voldoende exa.t vrkkenpa (ket.
0mgekeerd zaL blnnen het prof€L
Naturr & Techniek de interesse
!oor de aardweteis.hapF€n nlet
gaulv gew€ki worden ofrdat het
vaI aardrikskunde (en dus tvs s.h€
seosrdne) hicr niet aan bod kont.
De CieBB bezint Tlch nu op a.ties
ger.ht op het verbet.ren !an d€
positie vai de aardweters.happen
binnen het !oo sezet.ndenviis.
Dat w Llen we doen n samenw-"r
king m.t ander€ beLanghebbeiden.
Een be angrlk. partner G de Bata
federatie. DEze fed.ratie van aLle

natuurweten5.happelljke b€roeps
verenisinsen in N€derLard, mankt
,lch sterk voor be ans en positie
!an NatuutuelenschaPpen & Te.hniek ii h€t.ndetuijs en bil d€
overheid. De CIeBB venegenwoor
dist het KNGMG ln de fed€rat€.
0nze verteserwoordigcr, llnns de
long, heeft in e€n re.ente vcrgade
rng mer su.ces aanda.hr geviaagn
voor de moeiliike postie van dE
aar!wetens.happen in het voortse
zet ondenrljs. Dit ondeilvelp ie
daar nu op de agcnda gepLaatst.
Hais zal een nottie s.hriiven o!er

tl

tg

t ondetue p. V,"rder is ef, ook vla
Fans, goede af5temmlng met het
(NAC. TeisLotte z.ekt de CcBB nl
d

stemmlng met SLO en KNAw. ALLes
geri.ht op het gezamenLijk ve.srer
Ken van oc aaroy/erens.nappen
binn€n het voortgezet ondetulis.
Eei nooi punt om naar to€ te wer
<en ls de he.definErng van de pro
felen binnen het voo(sez€t onde.
lvljs zoals die ln 2.ot is voorzien
DR

P EIER

5r

ENsrRA,

FMA L: .BB@KNGMG.NL
vooizLrrEr a.r,hr ii ; BrRo:FsstuANGrl

u l{t{.,

Contributies voor
lO's

Al O's/O

0p de wijzieing van de.oniribut€
voor A 0 s/Olo's is comnentaar se
[omen vaf men3en die in hei bui
tenLand werken aaf hun pfomot€.
Fet Hoofdbestuur van het (NGN'lc
heeft n de Hoofdbestu!EVergade
ring van 2o novenber j.L. dl.om
mentaar besproken. De neninR van
he|loofdbestuur G dat er een
verr.hl [an Tiin tussen A 0 s/0 0 s
d Ned€nard en PhD.student€n in
het buitenLard. Fet lloofdb€stuur
wlLde hoogte van de.oxributle
Lat€n arhnngen van de status vnl
een promotie n het Land warr de
proio!. geoaan ,roror
n Nederafd Tijn A0 t0 0 s mede
werk€E van de univcrslte t en dj

gen daarnaar betaaLd. n het bu

tcnand worden meneen die aal
rruf promotl€ werken nlet altijd
g€z en ais medewerketr maarjust
a s studenten. ndien dlt het gevaL
s, wil hel KNGJTnG de studenten
contr butie berekenen voor deze
Ben je bezig net promoveren blr
een buitenLandse unive6ite t, en
r€ ir ranmerking konen voor
een indeLirg ln de studentengroep

fli

(net

Las€

..nlributie) stuur

dan

een gemotiv€erd verzoek naar het
(NG[4G Bu.eau (adres z € .oLofon

op pnglna 2J ole nailnaar..stam

ntvrur"rEl
Kraijes in hineralen
ontsluieren ges<hiede(NWo 0n.letroek Ber.hlen
Aardw€tenschappers van de Vrije
Universiteit Amsterdam hebben de
leenijd van eei sebeBte bij
Madid bepaald. Kleine krasies in
de mine6len vetraadden wanneer
het gesteente uit de diepe aard-

korst boveikwam. De kEsjes ziji
sporcn van u6njumsplijting.
NW0 aardwel€ns.happers bepaaL

den de warmt€ses.h eden s van
apailet, eei nineraaLdat ook in
ons tandgLa:uur voo.Iom1. zij haddetr de mineELen u tsekapt in het

gebergte Sietra Guadairama, iels

ten noorrlei vai l0adr d. De ther
mi3.he ges.h edei s seeft lrrorna

tie ov.r de dl€pte waarop het
seste€fte ag.loe dieper in de
airdkoct, hoe wamer het er ls. n
.entraaLSpanje stijgt de tempefa
luur zo n derts gEden per klLom€

ter

De gesteenten b ek€n pa5 de
atgeLopen vijrm Ljoen jaar !n de

di.pe aardko6t te , jn opsesluwd.
Dat betckent dat het gebefgte
voornameLilk in dere perode is
ge!ormd. .et g€bergt. rlas eerder
n Ljaenei jar€n ouder ceschat.
De 5 efta de Guardatrama is
ontstaan door.l:t het zuidooste iiI
deeLvan Spanje,.le Costa d€ Sol.

!,Dsms

tegen midden Spanj€ opdrukt en er
langzaam overheei schL ft. De afii
kaanse PLaat .le tegen Eur.pa
aanduwt vcrootraakt deze bewe
s ns. Fet gebcrgte gro€lt waar

paar micfometer €nste. Bii hoge
tempernturen verdwjlien de trasle5
afgTaam. Het aanlal knsiee en het
aantaL d€eLs verdwenen aasjes

n neaaLwelle t€mperaiuur
De onderza€leG bepaalden de

ges.hleden s van het se5leenie aan
de hand vai het aanw€zse !ra
n um. n mineralen dle m nieme
hoevceLheden uran um bevatten,
oxsiaan nw.ndlge krasjes. D:t s
een sevos van het spontaan spLij
ten van het rad oa.leve lran um.
Door de spLijtins ontslaan twec
deeLtjes die zich net enorme sneL
henen door het kista boren. ze
Laten een spoor achter vai eei

lals ltrlg loi<u$"briet .e. _oo- ti

had.

Bij apatiet verdwijr€n de Irrs]es
pas !oLLedig boven de ro gradef.
Tussen de 60 en
sraden ver
dwiinen ze deeLs. Dat Levert korre

!o

krassen op. Een net gevarnde

khs

ls zev€ntien m oometer Lang. De
kfaseen zln met een gewone m fro
scoop te zen in e€n s€poLijst stulie

Voor het bepalen

!ai

de ouderrlom

@En

@

rlum.2l8 en lrarium 2ls. Door h€t

van het geb.rSle fiaakten de on.
derzoeke6 gebruik van de iatuuF
lijke isotopenverhoLidint van ura

bombarderen meL neutonen, spliit
hel isoloop uranium 215 en prod!
.e€rl h€t soongelijke spoen als het

Traditionele gezaEenliike lezing
van KNGMG'Noord en NGV-Gronin.
sen. De lezing wordl gegeven door
Harry Huisnan van hel Natuurmu
seum Gronlng€n en gaat over het
Drentse Landschap Aanvang 2o.oo
uuf in Gron nger, verenigingruimte
van flet l(rislal, voor meer inlor
matie: losje Kri€st secretaris,
tet. 0592 32727t ot a594.51796),
e maiL josie.kiest@ordina.nl

KNAU Biogeoldsy Symposium. In
het gebouw van de Akademie, Het
Tippenhui!, Klovenie6burgwal 29,
Amsterdam, Voor informatie e.

m neraaL n een kern.entraLe t€

aannreLding:

tnaiL: linda.sioen@
/ http://www.kf aw

bureau.(naw.nL

spontaan spllrrende uGn un.238.
De verhoud ns tussen het aantaL
nreuwe (rassen van uranrunr.235 en
het aantal origineL€ krassen van
uanium 218 geeft de leehiid.

uur. UniveGiteit Utrechl. Fac. Aard
$etenschappen. Universiteitscenrum D€ uirhol Budapesllaan 4,
3584 CD Utre.ht. lnfor Wiljo Kramer
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INO.NIIG organi.eerl met de
UniveGileil Ulrecht en de Vrite
UniveGileir Ansterdam GEOFLUIDS
lv "Fou h lnternarional conference
on nuid evoLut on, mlgration and
intera!t on in sedimentary baslns
and orogenic beLts", campus van
de UnlveBileit utre.ht.

NAC VI
L-G.V. dies le2ingen met als themd:

Extremen in Geologie. Informaiie:
Ch,islel Hankamp.Bakke, (ab'adis).

llrd International Synposium on
Archaeometry, Amsterdam. Web
site: ww.archaeometry.v!.nl

xvth IntedationalCongress on rhe
Carbonifefous and Permian
P) and 55lh Meeting

Conierentie "r.!ater and Wo d So
clety . De ro van de waterprogram
ma's va, lNESCo en W[40 en de
N€derLandse

iibreng vanuit weter'

schap en beleid. lHE, Westvest Z,
Delft. De conterentie wordi s€orga
niseerd door hel Nationaal Comit€
vool IHP (UNESCO) en HWRP
(wMO). Informitie: F,C, Zuidema
(o3o 22oo715l22o6460, florls.
zuidema@kidri.nL); R liLderda (olo.
22o637:1, tudmer.ji derda@knml.n i
I. Nonner 1o15 r15183o, non@
ihe.nl)- Aanmclding: Natioiaal
Comite IHP.HWRP, Poslbus 2o1,
lTlo AE De Bilt- www.knmi.nl

igtn coLLoqulum or Ariican
E1

lad da

-

C€oLogy,

N,lorocco, Depanm€nt

of

Ea h Sciencee. 24ooo El Jadlda.
Info: Secreta at ofthe rglh CoLlo.
quium Gsal Choualb Doukknli
Univelsity. F.culkty of sciences.
Dept. of Eanh scien.es. B.P. 2o.,
24ooo E1 jadida Moro.co, e'mail:

AAPG Hedbers Research Conle.

iional Committee for Coaland
0rganic Pet.ology {55 CCP).

rence D€rormat on,
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FLuld iLow and

more nfomation s€e:

Faculleit Aardwetenschdppen van

Elghr International conodont
Symposium heLd in Eufope, EC05
V l, TouLouse Albi. nformation:

(ww.geo.!u.nu. onder 'nieuws en
agenda' een ovekicht van congres.
sen. syrnpos a, pr0moies eIc.
F ce of cLean water: The EU Waler

!e

landellike contaddag van de
Nederlands€ Geologische Vereni.
8in3. Aanvang @:oo uur- Afslui.
tende jaatoergaderins on 15:4o

httpr/europe.€u.int/wa1er/waler
framewo.Mndex en.html
CMwR2oo2, vlV Intemational
Conferenc€ on Conputational
i ethods in Wal€r Resources. In
0e1ft. lor general intomation:

1

l-

1 s.t't nth.r 2t)t)l
ogi. Belgi.. lnlernational

Das Geologische Landesamt

Europ€an lJnion oi Geo5.!en.e3
[strasbouf g conferen.e):

5lichting Welen: www-welen.nl

ven-ac.be/seology/leuvenroo2/
rvlenlo
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USA
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Univ€rriteit van Aln.t€rdam
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vriie univ€rsiteit
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Mceting "On rhe crossroads,,. ,
Leuven, Belsium. http://www,kuleu'
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reser!o r appraisalin ForeLand
Fold. and Thtust 8elts , Palermo
Mondello {sicily, ltdly). Info:

Goo

dr.

Ev

ofthe Int€rna'

A.A. Pagano van Amersfoort

