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lngenieursgeologie staat te wankeler

Universiteit Detft wit biiTechnische de wereldtop horen

Unhei staiegieplan van TU Dellt
sprcekt duidcljjk dc ambitic on zjch rc
onfi!jLd<clcn ror ccn topinsdruut dat zich
Lan meic! op wercldnivcau. TopondeF
zoeL wo.dt de dnjvende k.acht binnen de
unir,ersitelt en noet he! ondeNijs ro'n
kwalitelt en inh.ud geven dat de unlveNi
telr ook lopingenleu6 alleveri. Delti lvil
zich proUl€ren in een aanial onderzoeks
dctna\ cn wuki toc naar ccn srcrkc.c
sancdh.ng russcn pfojccicl bii rcrschil
lende flcllteiten. OF weg naar die zon-
!ige roeLomsr heeft ledc.e frcukeit een
inventaisatie gem!akr !an de kwalireiL
lan halr onderzoeksp.rdblio. De pori
follocomnissie vond hei onderzoek van
de seciie lngenjeursgeologie nict gocd gc
nocg. !r is rc ilcinjg gcpubljcccrd 

'n 
voor-

aaaialDdc iijdschdfteD, cr zijn te \renig
prcnrorendi en post-docs en hel is nier
gelukt.m voldoende p.ojecten vi! de der
de seldsLr.on (her bediijfslelen) ie llnan
cieren. De secrie is ieiergesreld: sommlge
succesvolle projecien hebben publicaries

ln serenommeerde iljdschrjficn opsclclod.
Er hccnr bcrusiing: dc vacature voof hoog-
lcfaar $'as Doeilijk in te vulleD cn $'ordt nu
in deeltjjd verauld. \'lar. e. is ook opluch
ting: de k{,slitei! vrn de opleiding sLaaL nieL
!e. dis.ussie en blljlt besraan, al is nog niei
bekend in $,elke loim

Bottom 20%
Prolir. C.P.W.J. lan Knijsdijk, nlte|nn-
decaan van dc faculteit raD Civiele TechnieL
en Gco$ etenschappen (CITG), vin.tL heL

streven on tot de $p t ran de re.hnlsche
unllesiLeiren re behoren welheei ambirleus.
"De TU Dellt moei, mljns inziens, ioi een
ran de ioonaangevcnde instjruicD jn lruropa
saan bchorcn. Dar bcickcnt dat irc licr cr-
ccllcrt ondcrzock noeien doen en excellente
iDgenieuru Doeten alevefen. Iede.e faculteiL
heeft de k$alileit vlln zijn ondeizoekstroiec
Len geinlenrarlseeid. De 'botiom 20%'
woidr aigesroren om de torlle kwaliteir lan
her onderzoek re v€rhogen cn dc iop 80'10

vaD hel ondczock mccr fin.nci.'lc arnNLas ic

gcvcn. Dc rrctcnscliappclijkc impaci vaD
de projecten bij nigenie!$geoLogie is
lelars te gering. De sectie heef! €in
rr.novendus, tefuijl er rijfaio's .ond
lopen bii andere se.des, dle ook onder
zoek doen naar de ondiepe ondergrond.
hai werkieirein van de lngenieursgeo
loos." Van KJuijsdijt sicir nadrukkclijt
vasr dat cr gccn spfal<c van is dai dc
opleiding zelfopgeheven wordt. In welke
voh de opleidlng doorgrat, en wat de
poside \rordt len het ITC (Inie.narional
Insiirure tbr (ieo Inlbrmation Science
and larlh Obs€rvaron), dai een deel
van dc oplcidjns lozorsd, is nos Dicr
dcfiniiicfbckcnd. Dr. R. H!cL<, Hoofd
van de Sectie IngeDieuN Geologie vaD
het ITC in Delft, gaal er lanuit dal de
tuc.e$ olie samenwerklng russen TUD
en IT(l voor de opleidlng ingenieuisgeo
losie sehandhaafd blijfi en moeeliik
i!ordi ujiscbrcid tot andcrc oplcidinscn.



ro@@

Dc po.rfoljocornrnsle die de
bcoo clingcn h..fi uligeloerd
is..nilanks hei ncg.iicf oDd.r
zoeks!dlies, echtef ook !an
menlnq der dir uksebied te
b.langriik ls om 1os re llren.
JuNi dc karakreristieke tr.ble
nctr. .lj. hci bouwen ln en op
de Ncdcfl!nds. bo.lcm nei
^ch 

Dccbrcngr. zjrn bclangrjk
gen.es,nn /ich dlaf op Ic
i1.hLen. DrL s!s ook irrccics
war de se.rle in hdrr ludel
bcs.h.crcn had, lolgens d..
l'.-\.N Verhoel, docenL bij de
scciic inscnjcursecologie "Er
is gfotc bchocft. .an bei€re
onde.g.ondrnodcllcn. niuw
ketrrlgrr 3-D modcllcn. cn
onderzoek nur gnnrdeigen-
schaplen. Hei is bellngrljk,)m
rc Fcicn hoe ra!\rkeurig de
modcllcn zjJn cn rvelke tar!
'lcrcb 

daarb" ..n rol spelen.
vijsillcn zo cr.ct mosclijk
vio.s!ellen hoe dc ondcfsfoDd

rergec.t cn rlnuil ccn gcolcl
gi!.h m.delde slrp naaf ccn
geote.hnn.h n! el relien."
Lcn van de ru..en.lle ptu
jccicD, ljndi Verhoel, is her
roo.spcll.n dc roorigangsnel
hc'd ran r!nnclboofm.cllines
in gesreente ll dit ond.rzock
,lin nienwe nrodcllecrrech c-
ken gebruikr zoals nelrdlc Dci-
lrerken er fuzzJ logi.. De
srmcnltcrkjDg ner de fr.u[e]L
Elckiric.hni.l om de model
lee.teclrDickcn ond.r dc knle re
k.ijgen, lcflicp socpcl cn dc
resdLrLei rjn nr roora.D-
na!nde Liidschiften g.p!bli'

Nessetande
Ook hcr ondcrzocl van dr.
Dominiquc \gan-l illard pasi

soed Lrij de naJruk dic gclcgd
$o L oF kenr; ovc. dc on-
dle!e ondetgt.nd. Als FraD-
qarse nier een rnrern$ondre

onderzoeks.!rlare (.plelding
in Slnatsburg. fronoLie n1

GfcDoblc, boorg!israbilileir ln
I-oDLlen. runnclbouw jD Hong
KoDs), plsr zijrollcdis in hcr
sLre!en nr!r nrle.!arion.lc
samenFerknlg. die nr dc srfalc'
gienoia lan TU Delft gescherst
woelr Haar onderzoek \ indt
cchtcr zi,n o{rrsprong in puu.
Holl!ndsc bo.1 cm : N_.selande,
een Vnrex-iocaiic iusscn R.r
rerddn cn .\-iculterkcrk arn dc
llsel, net e.hLe Hollandsc
pr.blenaLiekr blLLbbe. !1s on-
dcrgrond. (Hei Nesel!nde
proiccr is onderdeel!!n heL

Dclft Clusicr pror.ci 's€ni
d!roDraiic iniuprciailon of
CPT'S" er q'o t uirgclocrd in
tearn!e.brn{l mel desliundigcD
ran (ieoDelfr, TNO NITG,
lH! en lngenieu.bu.!u

Sondcfcn is ccn siendaard
.rethodc orn inzichr rc krijgen

in dc icchiische eigens.hatFen
\d. dc groDd. Bij cPT ((lone
PenenarioD Tcsts) wordl e€n

heid de g(nd ingedutd. Dc
can$lreersrard (de druk dic
nodjg is on de kegeha)miige
sondc dc grond 1n re dn$en)
c. de klcchrccsiand (1e dmk
die nodig is on dc muielbuis
de gnnd nr rc d!w.n) g.!.n
een 

'ndl.aLi. 
orer hel df!rs

r.rllogen !n de gr.nd
Conus cn kleeiileers'!nd rijn
ook sc.cht.erd ean de slnen

londccrproficl ziin d. zand j
klei en vcenlaeen rc hrl.n.
Lidon.!tigrafi sche inrc4rrci!
iie lar ee. (lPT is e.hlc.
pl.arsaftrankelljk er tr rdt
mccnalpci locarle nrer de
haDd gcdarn r_gan: "De
scnrecntc Rolicfdrm hceti een
r.Ldrl bcstuml reD 15.000
(lPT seserens e. icd.r ja,r
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koDicn drxr 1000 bij. Len
optiDdlc bc$crking !an die
gcgevers gccft dc noodzakc-
liike innrmNtie ovcr grcnd-
eigensch.ppen en js vnn grcoi
bclang roor tl,:nologische
b.slissug.n. \essel!nd. i\ als
pilor Frojccr opgczcr om de
CPT-gcgc!ens zodaDig rc
be\crkcn drt dc lors.hillcnde
lirhologieln in dc ond$gronrl
en hun larerale en rcri'cNlc
eriaties duidelijk re herkenn.n
ziin mcr ccn zo l)oog rndgelijk.

In hcl rlor,rdclijk dccl lan \es
selande dagzolncr malicne
klele.. VccnufzcttiDgcn cn ri
lierkleien ddg^rnen in hcl
zuiden. Orlter dc nrricrc
kl.icn. hct !€€r) en de rifier-
klcicn zn nog ccn p.lkket veen
cD rn'icfklcid:rt {ccf L)p Pleis
locenc zondcn rusr. Dc lop
Pleistocccn is duidcliik hcfk€n
baar in \)n.tcringcn cd bofin
gen. In de !een,klci prkk.(cn
hccli zich een rnier inge.ncdcn
cD dc sculabe(insrn (zrnden)
rormcD ccn 

'ncAndcr 
d.or hcr

scbicd. -\\'ii hcbbcn b.orgese
\.ns,ls .cicrcnric scbruikr Dn
r. cdnlrolqcn $ clk! bcircrk!
grn frn de sond$nrgcn dc
lreesr opdm.le corrclxne oplc-
lcren,'aldus Ns.n. "CPT{Irtd
FcrdcD ror nog $c 

'ner 
de

haDd bcrvcrkl D:rt rs duur, het
kosl tijd cn hci lcrcist lccl
kennis en cn'ring. r\u!(J$ari'
serhg ran dr bcw$king is nici
.ihEnkelljk \ rfl dc k$lllitoit van
aer feisoon. Do(n hcr scbruik
raD k1.ur.n onrsr r direcl ecn
rislccl bccld, cn sc hebben
gcbruk gcnrrakr rrlr cen
grondkhssifi cxricschcma. H.i
blijYen cchter ks rlitrric!c
resuh.rcn cn llng nier illlc

'nlbmatie 
$orJt uit dc CP'I s

Patronen en segmenten
Door dc CP l s nrcr slatisli
schc beNc.kingcn iD scenrclr'
ren te rc.drlcn cn drt tc
combinerrn mct dr spcci1lckc

.seologische kennis vln dir
ecbicd. bleek bijnN driek$Nrt
v.n dc auromrLische inlerfre-
1.tics ovcrccD rc korncn m€L de
h!ndn!rigc iffcryrc!ntics.
Ngrnr "Het mocilijl$t! is orn
die segmenten t! kiczctr dic
een geologische beretcnis
hebben. \:ii hebben o.k sc-

be ow grolnd slrface

probeerd om re selecrcrcn op
herkenbare parronen cn dic rc
bc$erke.. Her is het 

^ekcnnaar alSoritrnes die de grenzen
vaD dc ljdoslJarigiaiische
ccnhcdcn bcschijrcn cr dasr
gebruikc. wc tuzzr logic .n
neunie nct$e.ken !oor. Hcr is
bij Nessehnde, net als bij
ledere sradsuiLbreidnlg, bclrng-
riik om zoleel mogeliik infor-
Durlc olcr d. ondergrord re
liebbcn. Itci gcbicd is bi,\'oor-
bee!d met ceD srlnd.afd hoc-
v.elhcid zand opgehoosd. Dc
Uink ran leenlt/citingcn is
echter grorer drn dic Yln
marieDe kleien en nu lict hLr
ecbicd net de mariene kleien
tc hoog. Ei is 're $einig klink
opgcrrcdcn co dar lclcrr pro-

\lel rlb gcgercns dic nu bc-
s.hikbalr rjn orer Ncssclandc.
wes hei mis.hlen een .re.
lt.ging waard ge$eesL om de
unbrcidjng lan de Ze!enhul-
zerplas, mci ccn irarerrijke
bungdlow$'ik cn ccD aaDlcg-
sleiger in iede.c achrcrtuinJ
nieL in het noofdooslen lc
plannen (in de nrnenc klei).
naar rneer naar het zuld.()sten
(in hci !een). ofhld heL oren-
ba.r vcs'ocr gebrulk kun.e.

akcn fan de {dbiliLen ran de
znrrdcn lan .le Ibnnade frn
Gorkum. U.r Ncsselande pilot
froject !!n dc sccric trE.ni
eursgeologic 

's 
op dczc wiizc

srefig veralkefd in de Hol-
landse t!.ltem Ecn Lrccr stalt
rn hc! firndanenrele ondc.rock
oIn nrccr cn nau$keu.18er ge
gcvln! uj! CPt deia re halen,

schdrl .n nrccf trlii,nnaiic
t)fer de L!terulc !!driics.IIci
:rndere been \rarr in hcr roegc-
pas!e onde.Toek .d inftrmatie
olcr d. ondlep. ondergond re
lo!.rcn. lnibr.raie die Lan
grNt bclang is bii bet gebruik
!.n dic bodcm in $clk. lorn

To€komst ingenieursgeologie
lloc dc loekonst \ad de r..ric
dr uir gaar zien, n nog niel
bckcDd. Dar hcr oDdeizoek
nror dc otrdi.p. ondergrond.
zr)wcl wcrcnsch.ppclijt aLs

roegefust, Nrxnlevol is. sraar
in ieder gevalnier rer discussic.
Dc pordbliocunnissie sreldc
da! hct bclang lan her \ak
ingcnicune.ologie onornsre
dcn is !n srcld. loor hei
ond.rzacksprogranna ic
versrerken door ecD naux..

samcDNcfkulg rncr dc secoe
georechnick !in dc at-dcling
Ciielc TcchDick. Lr is in hct
naiaar h&d gesc'l( !an hcr
olnl'kkelen un ecn nic!\!
oDdcrzockilanj n1axr r )Ii de

'.Lrccp 
itcrlt dit tl,:n ,rlge-

wczcn. Dr! had Llccls te lnakei
)nct dc plotsclingc nood2a:rk
!o(f extnl bc^lirligingcn Hcr
manlgenent hud gccn v0flrou
qen in de llnrnciillc hiolbarl
h.id laD heL onderzoek Dulr dc
c,ndicpc ondcrgrond. Dir !rx)f-
j!ar is cr.cn mnrFslmtosium
g.pland o!.r dc ondicpe
ondcrgrond, hcr ond.rz{)ck-
sie.rcin roor de ingcDicurs-
geoloog. om zo dc intfcssc bij
de olerheid cn het b.driili-
lcrcD tc peilcr en inrichr te
kiigcn in dcu\e nrojecren
die, daD \.cl ondcr dc parrtlu
\an ccD andcrc scctic! ui!-
ge\oe.d l$nncn word0n

trgms I alw I ktfg llieuwsbricf maart 2oo2 l3



VAN DE VOORZITTER

De Adantic G€oscience
Society (AGS: hq)t/is.dal.ca-/
-wala/ags/ags.htm) is het
aardwelenschappeliik gemot-
schap voof oostelijk cdada,
d.w.z. de provincies
Ncr.foundlald & Lablador,
Prince Edward Islandr New
Brunswicl cn Nova Scotia. In
de praktiil ziji de actieve
Ieden vanAGS voor.l gcloka-
lisee.d in Nova Scotia en Ne*
tlruns!ick, want daar lun ie
cltaar tenminste nog een
bcetje bueiken (Prince
Edrvard Island is ook beteik-
baar, naar da.r hcbbcn ze
niet zoveel geologie)! er orga-
niseert Newfoundland ziin
eigen ac.ivireiten. Nora
scotia er New Brunswick zijn
samcn ongeveer vier keer zo
groot als Ncderland, met een
tolale bevottug van 1,6
miljoer mensen. AGS heeft
dan ook wat mindei ledcn datr
KNGMG, zo'n 150. Yerder is
iedereen natuurlijk lid van de
Gcological Association of
Canada en/ofra! de Cana-
diaD Socicrr--' of I'eiroleum
Ceologisrs (3500 rcd€n)j saar
AGS een onderdeel 

'an 
is,

maar $el een zellstandig on-
derdeel (net als onze Kiingen
1.o.v. KNGMG, natuulliik).
Dc cortributie van,{GS be-

.lr.agt... 10 Canad€se dollars,
ongeveer 7 Euro. ?l?l Wat
krijged de leden daarvoor? h
prircipe krijs je dan een
Nienwsbrief, een keel of2 e 3
pc. jaar (maar soms valt de
nieuwsbricftu het water, etr is
er eenjaar lans nict 66n)! er
verder af en toe ccn c{ail
aanLondisiag voor een in-
teressanie clrsds of lezing
crgens in de regio. Er is ook
ccn { et€nschappelijk rijd-
schrift iAdantic (ieoscience',
ftaar daarroor moet je.pa.t
be.alen. U zult dcnkcn, Det
zo'n Uein groepje tueDsen!
zulke afstanden en zo\
minieme contributie, dat kan

De gcologie van dit grote
gebicd is ronddt adembene-
mend. Het oudstc gcstcent€ is
1,3 miljard iad oud, scmcta-
modoseerde brecciat van dc
Pollets Cove Groep, en dan
hebben ze zo ongeveef van
elkc belangriike periode uit .te
geologischc geschiealenis wel
ergeDs ecn tlassiek ogenate
onrsluiting det als klapstuk
het ruisende getij van dc Bay
ofFundt) he1 gootste ter
wereld! oplopend tor 20 m aar
de kop van de baai: een klas-
sick voorbeeld van een staar-
de gou cn 's {er€lds mooisre

laboratodun voor nbbcllbna-
ter.In al het gemetadorfo-
seerde pre-Cambrische ge-
stcente wefd vroegea het
e.e.a, aan m€talen geqornen
(goudl)r maar hoew€l daar
nog $el $atvan ovcr is! is het
niet meer econohisch renda-
bel Ook is het 66n vatr dr
oudste steenkoolwinningsge-
bieden van Noord-Atnedka,
Duar dc laatste mijaen ziin
net dicLt. OlTshore! ed zelfs
een beetie onshorc komt nr
belansrijt petroleum-cxplo-
ratie op gang in de fdeuzc
'Sable'play, die al lans be-
kend is maar vanwege te.hro-
logische b€pe.kingen niet
eerder ontgonner kon lvor.len
omdat het bouwcn ian plat-
foms iD gebicden mct veel
ijsbersen eerdei niet mogcliik
was. Dat kan nu wel! en
bovendien ligt er een piiplijn
naar het noordoosten van de
\'S! ccn enorm afzetgebied

Ik had het voorccht om op 8

en 9 rebruari het jaarlijtse
Couoquium lan AGS bii tc
mogen wonen, gehouden in
het plaarsie Antigonish! thuis-
basis van eer ran die zes uni-
ve$iteitcn. Het vroor dat het
kiaakte, de stuifsncctrw vloog
rond door een L stalhcldere

lucht, en wij zater in cen ta-
melijL smateloos maar {arm
hot€l metzo'n 1i0 mensen
(irdcrcen komtl) en hadden
eeh gewcldigc tijd, Er wafet
losters en voor.L.achten, en -
in tegenstellilg tot dc meeste
congaessetr - was het in dc
wandelgangef, tanelijk lers.
Icder€en luisterde, of stond
bii posters te discussieren.
Geen titd voor small talk! De
sessies heeticr ccnvoualig
"curenr research in thc
Atlantic provinces", I t/m 10.

Je v.aagt ie afwaarom zo\
congr€s in februari wordt ge-
organis€erd! als her onmoge-
liik is om er .cn excursie aan
last te hnopen. H€el eenvou-
dig, was het antraxlrd! ieder-
een doet !s zoders vcldwcrk!
er m Kerstheb ie pas een
paar resultaten om te kunllen
laten zicn, en bovendien ziin
er ir de hcrlit andere con-
gressen. Dus: veldgegevens
vels van de Plank, is de

Van een aden$enehetrd vcr-
haal over de Jurassische flood
basalts var Nest No\a Scoda
(ondcrdeel lan de North
Atlantic basaltic province,
toch een aartal ordes gfo.er
dan bijv. de Deccan Traps)
1ot een bescheiden Erbracht

Profesior Dr. Pete r

Na eer e.rst gc Tlckte. overLeeil
Petef Ypm; op 24 lanuari 2oo2 !p
fe Leefl rd va. b rna 2 iarr 5lnis

r996 was h j emeilr lroog e:aar ii
de .conom s.he geo:og e aai rl-.

!rletr tclt.n vnn DeLit en

lI Dntn]!erte P€tc !oor hct eeEt
ir 1t32/3t tjdens zlrn sabbati.n
aan de Llrlversteit van Utre.ht Fli
rer(te toen mel eiteLe Lltre.lrtie
5tud.nten ln P ert! Rller N1.e n

de !t.r5tc 7u doonhoe( lan rle
N.lhe n T.dtor c5 ii AunrnLe
loen Urredrr nreer i..ent {iUe
gelen aan de e..non 5nr. gcoLo
gie, 1or i[ ren ]aar n AlstraLii
{erken nel ais bass d€ unlers
:eit !an A.le aiile Feter ntrodu
.eerdc m. daar n et a Leen ii.le
g€.Logl. !an dat Land nnar om
r ngoe .n5 gez n n.r grore ro:g
Va.ri dat m.meni ix.nsv.erCe
oie.oitad en heb k lrem eocd

rr had er.t. b.LangsteLLing !oor
.e n!trum.ite e kdrt !an de geo

Log €i voof .e r.epi5s re.n !an
gea!an.eeroe merr0d.: rr ons
!it, n het birzonder op het sebi.d
!an de ir nenLog e en ertrkrnd€.
Dat ging gepar( nret een diepe
nter.5s. o!..n veeLqijder gebied

triapper, e..rom e.n poLiti.k

Nalu ! ei !ootrag riet sLLeer geo

Log s.ne .n.e erpen, nraai..(
iaL van anoere rleLeis.i;ppen,
graag !an .omieiraar.
Zirn eftr.. iLs geoLoog !1erd ge

mar(eero o.or een pfomor e .um
Laude n 1961te L€lden nr.t Prof.

Emile den Ter aLe pronoro' op
een proefs.hrlft grt 1r d, Relu!ena
tion ot ore .1epo5 ts as exenpLif€d
by the Be Ledonne nretaLLifer.us

prov r.e Dar !rat, ilct n d. nar
sre p aarri !;nr€8e.e gehe.,
i eute aPpjraluur die F€rer voo
.e: !Loeidire isLu treLlrl) orcer
70.( onfuile:p, zo baaibreten.,
dat hct a5 boe( {ed lltgegerei.
ller naaktc h.t ai onderzoe( tot
ee- eff.laft te rafter.n nr.th..e
n, de se!Los e. ziir !r.rI L.!.rdc
hei eerst een posite ar NATO

5.en.e Re;ea(h FeLori brde LIS

C.oLog.rL 5urref (rt65l, en

daarna tr966l r 5 A5sociate Frol-"s
so ;an d. aoLumbia Lrn !eEit,r en

ah onderz.eter b h.t l.ookhalen
Nati!naLLabo at.fr'. . dc u5A
.le d hil r.h, finan. ee seste!no
door NSF en NASA. vaorn bez g

mct de vedere ontilti.e is !an
dc Fim.iho.le. mer remote 5erriJrg
er met straLi,rgs.tte.ten n minera

ktfg lDieui'sl,ricf maart 2oo2 l.l



verhaal over de opsaving van
pas het derde exemplad van
d€ vroeg Jurassische Clevos-
aurus! ecn fhscinerend betoog
oler een maricnc cxpediiie
naar de Nares St.ait (tusscr
Groedand en Ellesmere
IslatrdJ kemelijk waren daar
ook geologen van de YUbii)!
ctr scismo-stratigrafi sche
reconstructi€s van de otTsho-
re, etc. Dit .lles profcssiotre€l
georganiseerd doo. cen hand-
jevol enthousiastelingen, dic
hun vrije tijd voor hun
genootschap inzelten, Vooral
de presentaties van de
studentcn (doctoraalsruden-
ten en piomdvendi) maakter

Klapstuk echter was dc prc-
sentatie ovef hun Srootste
project! het boek'The Last
Bilion Years!. Dit boekr dat
atgeloper zom€r uitkwam, is
een geologischc geschiedenis
van Atlantisch Canada, ge-
schreven !oo. een geirtcres-
seerd lekenlubliek (http://
.gcnw.bio.ns.ca/lbr/). Het is
runn 200 bladzijden dik,
pra.htig vormgegeven) ef, de
auteurs zijl: de Atla.tic
G€oscience Socictt - een echt
ercepsproiect dus, cn wc1 van
het'education comtuittee'
van AGS, een stul of vier

r 19/:l !erhu 5de Peter m.r vrorr!
ei ii ddes iwee tinde en rnar
Alstrn -d F I rerd hooBLeraa e.o
iomls.he geoLogle aan de Un !e s

teit v.i AneLai.le. F I .orib ne€rde
7ln univ.15ita re [ercaan]he.lei,

la.rLiy of 5.ien.e. n.t uitg.breide
konta(ten mer e snraats.rriFpij..

Nederann bLeei treIke_, zodat hi],
to.n hiin 1983.aast rji baai in
AdcLiid. oo( een .leeLtildLee6toeL
kor bezetter ian n. Fa.uter []i]n
bo!!vkL rde ei letroL.umwlniing
n Lr-oLil, d e Gnr niei et igger.
flet f,aren !ern!e rnde aatsre
ja,en, iartn hijeLk halrjaar val
nand!Laars vr 5seLde ei sanen met
zlrn vrou!r, !oor hun ln!aLi.le do.n

nerscn met drukke banen,
die maAr li€lst zes jaar latrg
hun vrije tijd in diiproiect
sestopt hebben. Het boek is
zeer leesbaar en toegankeliik
gesch.even, riik geilustreerd
mct reproducties van schilde-
rijcr, tckcntusen etr foto's. De
schildedjen zijn pal€o-eco-
losische reconstructies!
prachtige aquareler geschit-
de.d in opdracht van het Nee
Rrunswick Museun, dat
net€en toestemmif,g gaf om
dezc illustraties te gebruiken
voor dit projcct. Y€rder serd
ale leden van,{GS sewaasd
om fotos in te diercn. Dar
Ieverde een stortrloed.an
inzendingen op, helaas tuet
teveel hamersJ centimeteh en
kwartjes voor schaal, en dat
vind het sc.wor€ pubriek niet
leuk -wat te docn? D€ sroep
schalelde de Nova Scotia
Photocaaphi. Guild in, eer
club fanate foto-amateurs, en
die organiseerdetr onderling
ccn ivedstrijd en het resultaat
zou in de \ational Geo-
gfaphic niet misstaar. En dan
lvaren er de Sed.tailleerde
loto's van Duseunexehpla-
len, Een enthousiaste
beroepsfotogaaal lan het
Bedlbrd Institute of Oceno-
slaphy stat< ziid vrije tijd in

5amen Fet he.r ian k tusien
198t en 1939 ileeLaar het [1orni
sa Proje.: van B[fR lnu AG50].
P.r.. g.bruiite ln die tlj. rhemo
Lum nes..nt. vrn .letritis.he
klva ! om de rerkonn er bronge
bieden rar sedimexen te bepa cf.

te re{ei 0o( probeerde hir de

th.nnoLunines.entie te onor kke
r.n !oor.literi.gen, wa: o.r dure
sp.arni!ur rod g ls. De re5rLtaten
rarer veeLb€ ov.nd. maar de

meth0de in.rrt.oe op is0unerl
teLe !erro mak n3. irtus5en, n

l99o, sloid Peter aan d€ vres van
h€t LlIre.htse Atriie.un pr.je.l,
e.rnan.lcrd door het Dr.5.hnr
rarrfon.ls. Hct prolecr bo!flde
!.ort .p e-.rder wcrk mct lltre.htse
r.Llegas en srud€rten n d. Bam

boo areek goudm in lr de Pibara.

het minutieus (opnieuw) foto-
cr.afe.en van unieke stuLken.
Toen hei boek uitkwam afge-
lope! augustus, een eerste
druk van 2000 exemplaren,
was dic in precies vierweken
uitverkdcht. Ecn tweede druk
van evenveel exetuplarcn was
in zeven weten weg. D. derde
druk komt bimenlort uir. De
Canadezen, die altijd tegen
htrn got€ zuiale.buren moe-
ten opboLser (er zijn 10 keel
zoveel Amedkancn als cana-
dezen), hebber vrolijk omse-
rekend dat dit in de VS ccn
verkoop van 800.000 exehpla-
fen zou betekenen.... Tegeliik
mct de lanceringvan het boek
siartrcn de regionale musea
Gohmigc daanan ziin priv6
cole.ties! rnccstal lbssi€lenr
openges(eld voor het pubtich)
een maandeliikse leznrgensr-
ries! waar gemiddeld dde
kee. zoveel mensen op afkwa-
rncl als ze stoelen hadden! en
dat saat nu ar ee' halfjaar zo.
De mooiste an!.tdot€ is dat de
uitgever een stapcltjc van tie!
boelen nad de fer] tusscr
Nova Scotia en j\laine (VS)
stuurde, voor in het toeristen-
sinleltje op de pont. Ze
wcrdcn binner een dag gebeld
methet re.zock orn nog tien
exedplarc'n. Tocn de uitgever

Petels ioia. oeu,ie onrat 56
lub .ate< cf xrc. boeken en

hlr beseieidde 2z pronov.nd.
rlj tras eei harr5to.hie rkr 7..
reiier VeeL!an ziin vrlre rid spel
.leerde hij samen iiet sez n, fam Ll€

en !rienden op het raler, vooraL n

AustriLli:, .n Later ! j aorsi.a en

sard nie k h.b ier geioegen ge

rad net heF te ze Len cr AlsnaLiO

te doo|kru sen. Fet rvaren b.Lc!c
n 5sen met eer geoLaos nrel eel
ongebreiileLde,eien5.happeLlrke
ln!entl!itelt, naar.ok net een in
tcg.r mens met avontuurLll(e n

sLag, e.n !.nassen.le hateLij (held

er eer rambo,,ax. cvcN5stllL.
lI hefinner me eer aftp iik n.t
hen aai het besin van hei Pibara
projed blleen van die ndfuINeI
(ende p.eLei ln rlal gDrt.lr!se
geb ed. i afli!eerde regeLre.ht van

enthousiast verbaasd reagecr-
de alai dit wel een heel snele
lerkoop wasj reageerde de
Ierrybas laconiek'de stal
heeft ze allcmaal opgekocht,
nu willer *e gaag ccn set
voo! de winkel'. Ove.igcns is
het boek aiet goedkoop, zo'n
50 E.rro moet deburger er
voor.eerleggen! hetgeen dit
Lassucces nog inte.essanre.
naakt, lant dc gemialalelale
salarissen in dit de.l van de
q ereld ziin een stuk lascr dan

AGS heeft een adtal e!?li-
ciete doeler waar ze zich
tturm verartwoordelijk roor
voelen en grote inzet voor
laten zien. Daaronder zij{ het
lanceren van studcntcn in een
professionele loopbaan cn
publieksvoorlichting. Waar-
m€e ik Daar wil zeggen, een
gcDootschap hoeft niet gloot
te ziib om iets groots deer te
zetten. We kuntrcn nog veel

een !iifdangse trlP d.or d. wocs.
lijn !ai!il Mount lia,.p het h.cEt
van rle .lng Pe1!r stond daar eri.r
op tjd. raast rijn 4WU rlj opende
..1 a.hterPon er, !vaara.hter en

rai ult 7i.lr..n ultge(leide ber
girg en k.Nken anner.lou.he
ru fite ontlouvrde De lskin g ng

rijn Lui.lde het begin van ret
proje.t in Het trar Peter Ypma ren
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HET VOETLICHT

Tom van Loon, erelid van het KNGMG: Een voor hel

lrng v.or 2!n nspannngcn, gczrcD Der

sedi.htje dat Van Loon zijD drnkFoofd
rooidroes: her bcgrip ran Sinr Perus aan (NJG). ccn dlidelijke scoop heefi. Als ccn beoofdeeide de kwaliieii lan dc nanu-
de hemelpooft zal al het redacLionele leed, djdsclirili. zoals het NJG, eens per l<war- sc.ipten (als reitree). bcwcrl<rc hct stuk
opsedaan rijdcns het leven, doen verseren. raaL lirkomt net honderd pasina's, dan voot de zeiier (als lcchnical editor) en

Ondanks die rrcost of ternljn blijft Van moeten de leze$ speciaal iD dai ondcF verZoigde de la!-oui van liet tiidschdfL (3ls

Loon zich inzetten loor hei belatrg lan dc werp gelnieresseerd ziin. tonngever) "Een goede
'J,1 .\"'r',Pe,eJ3 re .nr rri a.rr(l F, . i 1 \^ o..ndP "no!r. het is een belanpriih hu ur d re- e ir '"1
\''. . LASI L rop.rnA . .i, i" ^ | d..hr.ll.non' Jl(
Sclence Edironl. Her Noordzccb.kkco i5 Otnclrnlclctel ooot net broek,', aldus Van Loon,

als onderzoeLstenein genootschaD "Je rnoer cindcloos op p.]d

Schoenzolen brccd geDoeg om v.oi om kopij binDeD te hrlen

Her is gccn darL<bare lal]k
schappclijk tijdschnf! d.allende ie hou
dcn. Er moet v.ldoende kopii zijn, lici
tijdschrilt moei op riid ujikoncD, dcadli-
nes moeten gehaald wordcn cn de kwlll
reir van de manuscriprcn noei getoetst en
beoordeeld wordcn. Niet iedereen kan
zich ljndcn nl de beslisslngen !!n de
hoofdrcdacteuf ofde referee. Kridek is

vaak zii! deel. Gelukkig gloorr €r, aan hct
ciDde rln het aardse beslaan, ircl crkcD-

vaD Loon is vefglld ftet her erelidmaat
sch.p. Hij zjet her ah erkenning roor zjjn
inzcr bij Geologie & Mijnbouw als hoofd-
rdacteur en laier als beniddclaar orn het
tijds.hrift ln een nieuwc vorn voo.t te zet
ien. Een didsch.ift dar her wa.]rd is on re
besiaan, volccns hemr "Het is een belane
ri,k bindDiddel roo. bel senoorschap en
ccn siin!lans voot Nederlandse gcoloccn.
Ikvind een goede zalk dat hel blad nu, als

Nerhe.lands Journal of Geoscjcnccs

reel Nederllndse geoloeen ntcrcsslnt te
zijn. En hei gaai weer socd. Er is
voldoende koplj en hci iijdschdft komt op

Her is hard wcrkcn on een weiens.hap
peliik rijdschrift uit te gelen. In de eersic
pcriode bij Geologle & nljnbouw vcml-
de Va! Loon alle iuncrles dic voorkonen
bij de pt.ductie van een tiidschrift. Hij
onderhleld .onracien nict de auteu( en
re'anelde kopji (als hoofdredacteur), hij

en dai luki nler mci ccn trriefofeen tele
lbonije. Je moct zclfbij de nensen lanss
gaan. Niei ccn keer, orar steeds \teei. Ik
vond hcr lcuk on te doen, alle facencD
van her uiigeven boelen me."
De urrgeverij en de werenschapsjoumllis
dek waren nlei de eersic canefekcuzes
van Ven Loon. Na zijn FroDrode in l9r-2
rvas hij graas bij ShcLl gekoden. "Er werd
roen nog rccl llassiek sedimentologlsch
ondcrzock eedlan Dat inLeiesseerde mc.
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glaswerk en een voor de l<[eurstof

Na mijn aismdcrcn in 70 had ik dalr
kuncn g.aD wukcD. malr 1n'72 (lren
e. gcc. !dcat!rcs roor scdim.nioloecn.
Ta.cn latcr at ik mct pmbleern "
\ ' . ^ 1 ., i don siiDelt de modder \. .le, .,. f 

't 
..

' <l.l .c
coDiacrconnnsste tussen rnqn aTngefs aoor" ni,.,,," t 

",n""nr.,t"* 
r"

lan hci KNGr\lG. bou\rcD l.e klaar in de
Hij rfocg q'lafon nr nici bir Shell rle.hl ministerlad - onrFlofrc ccD laD dc kcn
gcltoncn wrs. Tocn kotr ik z.gg.D dar ik re!.roren ln TsjeDobvl. Dc Ncdcrlandsc
NeL loor ecrl ntcfnc\t gcF beshslng wetul re.ugged.!!id. Nlalr hc,c
.ieL ax.sen,,men \r!s eD dat hij nog bij graoi 2ijn de gevaren un ke.nenergie
het gestrek gereLen h!d. Hij lcci dli cieclljJk? \'an Loon heeli daar een heel
!ag.|ck.n en ne later lerreld dar e.loen d! clijL< arinoofd op "In 1999 heeii
nxlcdrad gc.n racaiures raren. Dar Rlsld.d !!n dc Europcsc Unjc geld
l'onLl 

'k 
buircDecwooD aard1g." \'ar Lo.n ge\ rgd loor dc n.bcsraandcn lrn l sicr

ging |ij hci Spcctrum \tcrk.n als coilrdi n.b\1. Ongerecr 600.000 nenscn licbbctr
fun). !an gcologrschc a11'kclcn !oor de nreegeh.lpen blj het schoonmuten ran licr
en.r.loFedie. i.rre1n. Vln die g1.ep /ijn in lien Jr!. rijd

100.000 mensen gestdaen.

t;ch gczicn is dn ccn sr..lic
krns vd. ccrls D dc zcsijg
j!a.. teNijl dc ge.liddclde

Handvol modder
\a cctr Jalr Daslag\rerken k$anr Van
Loo! bij dc rakgroe| K$,arialrgeologle
\dr dc \rU Hij dccd daar. naasr colleges
en 

'eld{crLbcgclcidins. 
samcn mer protl

esrr \\'iggers onderzock naar dctonnaii.
ien.nenen in slood.!.ren laD dc Noord
oosttolde.. "\riggers wls nr '55 gcpfonn
!.crd o| die slootklnten. Er rJn specra-
culan. dctormarlesttucruren Le rien, r.dls
brcukcn Dct ccn ldzcr raD een hahe
metcr ni klcicn dic ccr paar honderd raar
oud rJn. Als ih uit ccn slooi ccn hend val
n! der pdk, drn sijFch dat russcr nijn
lingrn door. En ft,ch k.ijg je daar bfc!
ken ln " De ftrbli.lries uit de jr.eu'70
hcbb.n leel indruk gemrxkL Hij heeft
nog stccds conrecr mei Pooise .o11eg!\ en
('c.kt slncn tn.i hcn ean ceD glaciael
geologisch ondcrocL iD Polcn.
N! ^s 

jlaf lefgldcfculiuur, cnisf..rt
Vln l-oon. Het hele gczil irck na hci
zdlen en \esLigt rich in Belgia. Hcr \rcfk
b1l de uligeleriibeyalL p.imr. de encrclo-
p.djcaD cn andere sede \erken re.loFen
gocd. Toch lcschunen de rer.nwo.ilte

!'ndi ccn baan bij de KEI,IA, $'!e. de
alilcliDgrc.cto.isica €eD Ferenschars
j,)!nalisr Dodig hccli om wcicnschappe
lljk le.hnische,akcn d!idclijk aan hci
giote publlelt.\e. lc breDgcD.'Eind jucn
rachdg is de b.ede nrdrtscharpclijLc
discusle oler kenene.gie geh,)uden en
hct lras buireDge\rodr iireressht onr

s tati s tis c h ge zien ho eft
nietnand bang te zijn

ooor hernenergie

dlar bijLret.okteD ic zijn. Nicr.llcc! orn
de le.hnische poblematicL<, n..f ool< oD
de $.lale .onrext en hel,nlalschourclijkc

o o onnijn p lezier lezen,
doe ih al lang niet tneer

bornlair'a.rikcl. 'Iir AneriLa icllcn djc
arrlkelen ook mee nr ccn c ! Dar rind il<
ook icrecht. Eer a.Likel noer gocd gc-
schrclcn z1in. Als 1k in een wetenscb!ppe-
lijk artikcl il njci door her Abstra.r hren
koDr. ddn bcgin iL< cchr niei aan de resi."
Vrn l.o,D hecht du ook lcci bclang aan
de E,\SE. de rs$ciatie rlD {crcnschaps

hci $erk lan een reler.e geen $creDscha!.'
pclijkc erkennlns krijgr. "Her beoo elcn
raD ccn socd ariikel kosr mii een !\.nd.
nadr ccD slcchr dijk.l kosr lre een dag.
Unn,ersircitcn rv.!rdcrcn dic aciivlielien
nier en heL grlt lcn kosrc '.n dc schaarsc

Van Loon heeii dln o.k
Dcning orer de k\raheiL
manuscrjpi: her lroer in

leeliijd in Rnsllnd .ri.dc. is d!n 60 jiaf.
De sierlie doo. de.!dniactilireir is in dc
siarisiiek nier ierug ie rinden. Srrtisrisch
eczi.n hoefDremand bang te Tiin 'oorkcmcncfgic. ]jn hoc schoon is een kolen
gestookic ccnifal.? Nai roor cfiecien
heeft dic litstoot o! ccD CAIn\ p.tiaDi?"

Kleurstof en glaswerk
Van Loon houdr zijn raklite..rluu. gocd
bij ("roor min ple,ier lezen, d.e ik !lllng
t!ci nccr"). G.conbineerd net rijn
kcnnis cn crains opg.daln bij de brede
nr!!tschapFelijkc discussjc cn dc iarc!
dxlr bij dc SFP (S!!rcnscrL<cndc Llcc
ri.iteiLs P.odu.erren), is hij gocd gcniftf-
meerd en heeft hlj een brede naruuNcrcn-
scha!pellike kennis. Van die nlfffmrtic
tnaaki hlr dankbaar gebruik blj her s.hrij
lcn v.tr arrikclcD .n hci houden lan lezin
gen nl hcr land. 'lk rc6 ond.r andefe her
llnd doof mct een nraalfial Lczitrgcn. lj. s

duid.liike lraag{elling hebben cn d!idc-
lijL ccD anilrooid gelen (o.k !h de r.!ag-
slclliDg ni.i juisi bliiktj de lniirrmetie
nioct Drlkkclijk ic lindcn zirnj en her ard
Itelnoel een logischc opbouir hcbbcn
(l\tRADr Int.o \Iessagc Rcsxlis Ard
D1"(c!sion) Bdren de k$!lireir reD hcr
manuscrpi, hoien ook auteu.s rich adn
ccn aanial rcg€ls ie houdenr geen f.lude
bcdrrvcn, !oor co.r.cie relereniles zo.gen
en ccn lrr'kcl nrg n'cr or.er dln drie
lulcu.s hcbbcD. "Sonb bljiki cc! ran de
nede luicus n,crs raD hci ondcnrcry af
re weLen, u1 $irl hij riet eeDs d!r hij
m.de aried. was. D!r kh nier V!!k zijn
.cfd.!ri."c onruisi en onlolledlg. De nrfttr-
rnatic in dic eriikelen is dan nier meer
terug tc vindcD. ln 1k rnd hei beh.helijk
dlt c. erritclcn ziir ncr m.er dan 500
auLeu.s. Zo'n lijst ij \rcl ccns uitgcploz.n
en dln blijlten lnnmigc a!rclrs ncudcrc
keren roor te lonen, itn ltee. voor hct
oprulnen lar her gla*e.k en iin kcc.
voor hcr makcn lan een kleuntoil \teer
d.n Ll|c auicurs p.r lrrikel moet nieL. Als
hel nodig is. dan Lunncn c. t(c. ariil<elen
gefublicec.d rvo cn. ccn ord hcr gcolo
gis.he F rleem en cen bijroorbccld olcr
de meeite.hnieken."

flinLe bclangsiclling rool
geologle. Ik sch.ijl !l1ikc-
len r.o. am!teurgcologen
in (ie! en het blad van de
NGV {Nededandse (ie.lo
g.n V.r.niging), mear ik

sch.ijfooL roor NRC cn cr vcrschijn.n
stultlten in Mc.s cn V'crcnschap, ccD
breed $eten!.hrptelijlt bl!d "
Schriiler !oo. een gr.L.. tublick qudr in
Ncd$land nog nlet n!ar \'!arde ges.h!t,
tcnrijl hci n tuIerika \rel gewalrdee.d
wordi cn Am.rik.ansc (eienschappeis
gr!ag rncdc-a!rcuf w'1lcn zjrn raD e€n
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DIVgRSIN

Oe 5O+-.ommisrie

Toen ik onlanss van e€i 50+ com
missie in onze fa.ulteit hoorde,
wa5 miin €erste opwelling dal men

verseten was mij uil tc nodigen,
daar alras bleek dat het nier ging

om een kofiiec ub voo, beiaarde
pe6onee6Leaen, maar on !e roep.

naam vooreen projectgfoep die cr
voor moer zo|gen car we D nnen

tw€e jaar neer dan to €erslciaars.
5rudenten aardwet€nschappen bln.
ne.hahn. Ulteindclljk is niet de

bek€nde V€reniging, Faar zijf de

sludenten onze werkgever, en

daarom hoop ik van ha4€ dat die
proiectgroep erin zal slagen om de

opdra.hr re veeezenlijken. Maar
eenvoudis zal het niet ziinl
In het afgelopen jaar ben ik pBk.
tisch iedere maand een pa6r dagen
bij de Eu h Brussel seweesl fr6
Researr) om aLs lld van een

expeftwo*ing gtaup ae sland lan
zaken oF te nenen n l]urod
esaur.es ih rcseateh ond lechnolo.
g i.a I d eve lo pn ent {incl u d i n g attroc-
tiveness afscience and te.hnalagy
protersiois), dit alles ii het kader
van de voo.bereidins van de op

ichling van de Eurcpean Research

tr€d en van het 6e Kade.prog.am.
ma dat in januai 2ool van sta
moer gaan. uit alle gegevens en

statislieken blijkt dal de vooruil.
ri(hlen voor het voorhanden h€b

ben binnen de EU van voLdo€nde

werenr.haPpelitk pe6oneel niet

erg rooskLeuas ,ljn. om het kort
9amen te vatten: erziln te wein g

studenten batawetenschappen, en

van de weinigen dle uite ndeLli(
hun proefschr ft met <ucces aieve.
ren, verdwijnt een sroot aanlal me.

te€n uir de wetedschap (in Neder
Land 5o%!). Mijf beLangstelling en

warme hart voor de 5o'..omFissie

In december 2oo1 zijn de rcsultaten
gepubliceerd van Eurobaromeler

5t.2, Eurcpeans, kienee ond fech.
,oiogy. Deze opiniepeiling geeft

weer hoe European€n denken over
wer€nschap en w€renschappels,
Daarin staan L€uke en mlnder leuke
dingen. B j de vraag over we ke

w€tens.happeLijke en technische
ontwikkeLingen men het meest n.

tefessanr vond anlbraken d€ aard.
wetensdr.ppen geneeL aL5 ant.
woorddoseliikheid (milieu en

genetica stonden er wel inl. Maar

bij hel testen van d€ kennis van de
Europeanen over w€lenschapsza

ken waren van de r:l vragen toch l
of 4 vrasen (kwestie van definitiel
over aardwetenschappen (88%

weet dal de ken van de aarde

heet it, en 82'l" is op de hooSle

van het bewegen van de.oitinen-
ten, maai sle.hts 600/0 weet dat de

vroegste m€nsen niet samen net
d€ d nosaurlars optro<k€n, en er is
fog altjd 2/o/o dl€ b€ween dat dle
radioadivlieit door men5en se.
maakt wordtl. Wetens.happeG
worden als beroepssroep hoog
gewaardeerd (2e plaats na de
geneeskundisen, politici eindigen

als laatste behalve in Nederland,
geen .ommenraar miine?ijds!).
Verheusend is uiteraard hel feil dat

iongeren zeer selheres5eerd zijn in

welenschap. Maar waarom ziln €r
dan zo weii g jonseren d e bata'
wetenschap wilL€n studeren of een

wetcnschapFeLjke ca(lar€ amb d

fen? De antwoorden kennen we

eigenLiik weL, maar ze zijn evetu
goed s.hokkend als le ze zwart op

wit ziet: 60'l" vindr dat de vakken

ove. wetenschap op de middeLbare

school onvoldoende aanspreken,

55% ziet wer€nschap bovendien

als te hoeilijk, en niet minder dan

42% is van oordeel dat salaris en

een loopbaan an de weten5chap
onvoldoende aaftrekkelijk zijn. lk

kan de to'-comfrissie alleen maar

veel sre(te en su.ces toewenscn!

ERN5T BUR(E

Universiteit lokt niet
l0ngeren lopen niet wam voor een

wercns.happelijk sl!die of Loop.

baan. Van de t€n ondewraagd€n
noemt vier dat een gevaaniike

trend, zestlg pro.ent zet een

adieve roLvoor de overheid n het

bevorder€n van wetens.happeLiike

carl eres. 5 e.hti ded]s proc€nt

wil de onlwkkeLns aan het

slcchte imago binnen de samen
leving.

Saai;

Geefl blind vertrourven
Hel ve.trouw€n In wetenschapF€tg
s 8root. Nlaar hun onderzoeken en

ontdek(lngen worden evensoed

mel afgusoger b€keLen. EuroPe

anen wiLLen het naadje vai de kous

weten,,ekerals hel om hun ge.

zondheid gaat- Enige ciife6:
. Volgende generaties hebben

belerc kanien dankzij w€ren'
schap en technieki 72%

. Wetenschappelijkeontwikkelin-
gen ve.anderen dns leven t€

ARGO
The Quality Geoscientists

S?.o thtvtr S?''til:1s.for rhe E&P Indnstn

T1r in hout' coDstrltrncy {ith notu th l0FxBerper'lncc rtr:

. Scismic lhrenrerarior aDd NlappiDg

. Rcscrlo r rnd Pn)du.Iion Geologl

. Snalienrphi!'rl Srl'die\

. E&P Tclnr Supporr

. Geotcicnec Data l\'lriagcmeiL

Argo (;cologi({l Costrltanrs
Bfthl.xn -16 rcl.+ll (0)106t59 150

1106 BD tui\r ljar+:rl (0110 69.18 106

Thc\clhrrhDds li-nnil infocdr+e.geovicnce.conr

I or Nn. inlamroon rirn our nt.rncr sn.:
Art:/At\n dtgo-le{i?rtt t otn

KRING VAN TOEGEPASTE TYSISCH GEOGI

0e Werkgroep aardkundige Waar
den (waw) o€aniseeft op uitnodi.
ging van Lands.hap Oveiisselen
Nuijenhuis,M/eslerylier B.v. een

Natusrontwikkeling
lang de Regge
Het inrichtnssplan !oor h€t nieuwe

resctuaar Tatuns b j Fulsen tussen
Heleidoorn en Den Ilam
D.tum: zaterdag 20 apri 2oo2
Stan: ro.2o station NijverddL (NS)

slot ca. r/.oo, statlon... (ii overleg)

ExcuGie i.s.m.: johan len HooPen
(Landschap Overijssel), A. schim-
nelpennin.k & O. de Bruyn (Nuaj.

enhuis,M/estetolier B.V.J

Maximum: 20 deelneme6
10.2o.n.50 De Talums
12.oojl.oo kome / lunchpauze

r3,ooj4.lo Plan R€sse Wesl / De

rt,oo.16.lo Landgoed w€st€rvlier
(ontnoeti,gspunt : Ca fe
de viersprong)

.onrwikkeLing !an een natuurliik,
eer half-nalurrlijk of een .uL!uur

.de k€uze van de inri.hllngsnaat-
r€geLen r.b,v. €lndbeheer

' herstel/ renaurat e van Resge.

' refe.enties, !ormg€vlng beek,

diepte van ontgraving, he6t€l van

- De Tatum5: recente vetuerying
lage hooilanden langs de Regge,

mel dekzandkop(esgrond).
Planvoodereiding voor he6tel
van meande6, dekzandreliEl
hooiLand€n. De Regge is t€r
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. wetens.happeB z jn vrij on te

expeimenteren, zoLang re ae

ethis.he regeLs maar naLeven:

73,5%
. overh€id heeft roL a s waak-

hond van die reselr
r Europeanen v nden fraesaaL

dat vretens.happeE beter over
hui kennis moeten.ommuni-
ceren, zovrel over de vooF aLs

I-iever lui dan moe
Europeanen zlln n et driftg op zoek
naar nformatie. R!in 6o pro.ent
Leen iooit een !vetenschappeLjk

artike l,4usea, dierenru n ot s.icn
.e .enira moet.n laak wilken voor
andcrc vf ietiidsbestedlng€r. [1aar

ho€ noo.deLii[er mens€n won€n.
ho€ meer m.€lte ze d!en ofr zeLf

. Geen interesse in bezoe< s.ien
ce .€ntre of museum: 32,6%

. Bibliotheekbezoekr Denef.
Zweden, Firn€f en NederLan

der5: tus5€n 60 en 75%
. Bibiiotheekbezoek G e(enl

. Nedenanders en Denen bezoe-

ken het vaakst dierentuinen:

. Crlek€n, 5Farlaarder, PortuCe

z€n en oonenrjleB zjn hel

frww.weren.nueuro0arornerer

,an 5hit en de Krijt-
Tertiairtrene in vPRO's

0p 14 naad zalVPR0's weten
schapsprognmna Noord€rLi.hl
aandacht beneden aan het ondef
zoe( van jan 5mit (VU, Amsterdaml
naar de Krilt Tert alrgr€ns bll de

nsLas[.aler ]r Y!.atan, Meri.o. Fet

dasbo€k van 5mt dat h j b jhleld

tildei5 ziji oiderzoek n Mexlco is

on Lne te Lezei op de websle van

de VPR0 (www.vpro.nLrdata/
projedenklagboeken/ind.r.sht nL

?425841t1. 0p de web5ite van lan
5m I lhttp:,r/www.seo.!u n/-sm t)
s m€er informarie te viidei.

BOEKBESPREKIN6

sedimeitary Petrclogy, An intro-
ductior to the oigin of sedimen-
tary rocks. 3th fd.

262ft., Blrthtcl S.iene, Lartlrr,
lrri, I)r.! ,.9 -i0 aS'6)
lSrN 

' 
6J2-05t.?5- /

Dt zeer Lezentwaard se boek s de

derdE.nder dezelfde naan. De

il

plaatse ronder kaden, inundaue

ratuurontuJikkeLi rssseb ed aan

tr'estzlrde van de Reg3e, he6telde
meanders. Regge met hoge
[aden, geen ]nundatie moge

Landgoed Westcryller: p an voor
herinr.htlng bovenloop van rle

fanieke van den An.ker, WA\4,

orde Beinekonseweg 11, 67i7 L^4

Ede, tel. oli8 618 478,
e nail: iuan.6enL@inter.NL.net

Craag verm€lden of ! det dearro
kont of nel de trein kont.

eeBte editie zag hei Licht in 1931,

tien jaar Later kwam d€ iweede ui
en weer tien janr Later de nerdc. n

het voorwoord noemt de s.hrilver
aat ordanks het komen en gaan

v.r Paradismars m€t als meeet

het deseljk en se.uur bes.hrijven
en Interpreieren van sed menten
altijd aan de bas s bLijft staan !an
elk sedlmentologsch ondetroek
ongeacht de band wagon . Deze

open deur kan n et senaes inse
t.apt worden want er wordt te vaak

ers gena(keLijk over het [met
iane toekomngl nut van goed€

beschrilvingen en nt€rpr€tnties
h€en g€stapt. De autcur zegt te
hopen met dit boek een deseLirk

menl petror.ge voor, fret nafre,
studeiten. I jis daar zeer goed ln

seslaagd n dit boek van zo'n 260
pagina's met enorm hoge nJorma.

t e d.hthe d. ALLe tacetten lan de

sediment.petroLogie worden b€ .ht
hetgeen rcsulteert n een rroog
gehalte aan istarementsr'. vod.
verdere informatie en uitLeg over
het hoe en waarom van het ttate
nent'lvordt vemezen naar andere
publlcaties. Een kwnn lot een

haLve paglna referent es per hoofd

stuk zijn de aanvuLllng op r8 pasi

na s gea.tuallseerde ref€renties
(bijsew€rkt tot ,oo1) aan het einde

Fet boek is opgedeeLd ln io hootd.
stukken. flet zwanrtepunt llgt op

siLicl dastl5.he lsandstoncs &
mudro.l€ mct 99 pag na\l en

carbonaatgesleenten F55 Pag

nat). n het hoof.lstuk slLic {La*l
s.he scd mentef komen eerst de

5ediment bes.hrijvende onderwer

Pen zoaLs textuur, sed meitalre
strLctLren, .ompoe t e en petrogra

fe aan de orde. flierna wordt de

lnterpretat eve kant beLi.hl met
bijvoorbeeLd provenance, dlage

nese en depositionaL env ronments.
F.t hoofdstuk over.arbonaatg€
sleenlen he€ft eenzeLide opzetl
eertt de beschrjveide eLeneiten

-.n dai de nterpr€tatieve. D age

nese !an carbonaten, n.Lus et een

disc!ss e over doLomirsate. wordt
zeer ultgebreid b.handeLd, AndEr€

hoofdstukken zirn gewijd aan,

fosfaat afzettinsen, kool/oL e rhaLe

ei petroLeum, .heris & siL.eous
sedinenten en aLs Laatste voL.ani-
.LastGche sedlmenten. n aLLe

hooldstulken worden de beschrr
vcnde de en en daaropvosende
lnlerp.eiat es va.k geintegreerd in

sansbare sed mentajre ei of d:ge
net sche nodeLLen. Voorzover ik
kan beoordeLen worden aLLe lacet.
ten van de s€dimentalre petrologie,

be3chrijvend en lnterpretatief,

wordt me1 de tweede, dai valt op

dat er wein s verai,lerd s. De

hoofdstukindeL ng is ldenu€k €n

het aaniaL bLadzijden per hootdstuk
ls nagenoeg geLijk. 0ok ln de tekst
is we nig veEnder ng afgezien van

de ieferenl es. De opmaak s over
zichteLijker en L!.htiser met neer
Iopjes. de plaatjes (dezeLfde aLs ]n

de tweede editel ziin n het aLge

neen rvat groter en bovenaLde
s.hrirfstijL s helder, duideLijk en

maIke jk Leesbaar. Eed beLangr]lke

veranderlng 15 d€ !e ang ng van

de ,warr wit foto\ van nlippLaaties
door kLeuren foto's. Dt verhe den
de ln d. tekst genoemrle voorb€eL

Wat.pvalt it dat de bronvemel
diisen '{after.... 19?l' die bil
pLaatjes ln de tweed€ edltie staan
ln deze edil e, jn kom€n te veryaL

en en dat ze in leeLgcvaler ook
nlet meer achter ln het baeI terus

van d€ orisneLe FubLi.ates !an
bijvoorbeeld de cLassln.atle van

carbonaatgesteenten (Dunham

Ondaf ks genoemde kritiekpunten
ls d L if miin optiek. €en perf..t
refere,tte bo€L !oo. zoweLnud€n
ten als profets onele seoLosen. Fet

u tsave noet aans.hafien als je de

tweede editle aLbezitj de tekst ls

vrilweL dentiek en meer n.tuele
relerenties zijn tegefwoordlg ook
op een andere manier re verkrirs€n.
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Serendipity en de academische

,oop Varekamp en Ell€n Thomas
studeerden b€lden in tltrecht en ziin
daar gepromoveerd. zii h€bben
intemationaal carriere gemaakt en
werken nu belden bij de Wesleyan
Unlversity. Deze Zaken overz€e is
het tweede en laatste deel van do
omzwervingen en ondenoeken van
het geologen echtpaar.

llcr ltcnee, Nanfrcd. Pierer cn on?e rier
Indoncsis.he collcga's deden ne ons ge-
dcche lan dc SDcllius II expcdide in dc
Band! Boos jn 198.1, een dric mlanden
lang rlonruurdrt geen van ons ooir zal
overrelTcs otooit zal rcrgeren. Z\tc^'cn
door dc neest rigeleccn delen lan Oost-
IndoDcsie, lan Anbon narr l3anda 1o1

Wctar, en Timorj clke dag ecn andere
puffende \.ulkaan op mer ccn green junglc
rlics eronh.cn. Na diie maanden war!.n
s'e ullem.al opgesleien var te weinie sloap
en le veel di.rrce. maar w

Mysterieuze poelen
Wc zjin dlarna nog enkele malen als een
grocp Le.ug ecwcest in lndoncsie. maar na
cen plar jaar kreeg ik intcrcsse in de kla-
Iemeren van lndonesid cn beson Ic scr-
ken aan dc Keli iUulu meren op tslorcs.
Myslcricuze poelen dic vrn diep srocn

naar blocdrood van klcur yerdnderen mer
de seizocne!. Dar vRlgcbied had tru net
!lles n0r iL rvilcier gcochemie, vulkanolo-
gie, wat milietr-aspccren en ccn inherente
krcurrijkheid djc scl bij me pastc. \.tan-
frcd en Pieio gingen door met het Batrda
Boog projccr cn hebben dalr ers rnooi
$'erk gedaaD. \l.tnfted $crl( nog stccds
fre! zijn srudenlen in Indonesie. krcr is
ook hii gcboeid gcraak doo. krarcmee.
ondcrzoelt en w€rkt nu aan hcr lQwah

rk hrd bii het bcgin ran dc jarcn '90 ecn
aantrl fopische ziektes opgcklpen.lk bc-
sloot d:t mijn rerzaneling tropisclrc
bact€riaD cD virurse11 rcdeliik con!lcer
rvas, cn zochr naar ardere gebicdc! om
\.erdcr tc Nerken. Ook thut s'as onze
siruatie aan hel rcranderen. l-llcD hrd ecn
baan !ls midop0lcont(nogcipaleo.eano-
srlfe in CaDbridge, UK a.ngenometr, cn
ik ndm daar ccn sabbarical, gelotsd door
een sabbarical in Pisa. Ik h een aanbie-
ding vaD cen Univcrsireii in LondcD,
naar uiteindeljjk lcck het Engclsc acacle-
mischc s)sieem nifi erg flexibcl in dle tijd
loor het r\Lee carriare huwcliik. N' een
jaar besloten \Lc terug re Saan naf de
USA, $'aar ik miin baan op Vesletan hod
llngehoudeD, en Ellen Dam haar wcrcn-
schappcli jke orderzockspostlie daar seer

lk had in de 1980's !oo. de milicustuden-
icn ccn kleln ondcrzoek opgczet naar
mcmalverwjlins in kusimocrassen iond-

od Long Island Sound i! Connecdcui.
Door dat wcrk ln dczc "marshef' bcgon-
nen Nc intcresse tc kijsen in hct ondcr-
\rerp ran zeenN.au flu.tuering0n, cen
ondcrv,.ry dat natuurlijk na aan hct hair
van elke Nedcrlander lisi. Door een nre
lal kwanen ilc Oson lan d. Plassche

O:rije UnifcFireir) regcn jn de US.{ dic al
e-"n cror. naum had in zeenneau $'crl. en
hij had ivcl interessc onr n
ken. Bllcn onrwikkclde een ircrhode on
hetzccniveau te lolgen mer lbraminifera
gocpcn in de modder lar mo{askemen
cn ik bedachi cen manier om die inlbrma-
de k{,mtitariefle verralcn in een zccni-
reru cunc. \Ye schrcrcn met ons drietD
een artikclhie$lcr in'Tem \o!a', *11
een van mijn and.r veel gecirccrdc !'eF
ken is seworden Dit,eire mij dcfinitlef
op dc $es om ccn "rwEmp volcan.loglsf'
tc worden. Na rien ja.r mocrassen begon-
nen de 

'nuggcnbeten 
\rar aaD re rellen cn

besloren ilc onTe aandachr een bccrjc o1I-
shore rc vcphars€n. We werken nu lan
een lrij sroor ondcrzoekrprogramma ln
htrg Island Sound Naar $e palcoklimaat
en watcrk$alilcir prrameteis bcstuderen
in sedimenrkcrncn sinds dc kcnonlsaiie
cind zestiendc eeuw. DrI zijD forlminifcra
srudies voor Ellen en smbicle isoropcn en
sporen-clcmcnren nr carbonaren roor nij,
mn ccn serie kerncn die \Le gcnomeD h€b-
ben door de helc Sound. Elleu heeft veel
gcwcrki.an hcr PuleoceenDoccen de
laatste ilren o gafl daar mcc door (ze is
op dit moDcnl bezig er ccD boek over rc
schniven). Ik leb een onderzoekspro-
grarnma i)1 de ArgeDrijDse And€s opgczer
aan ccn k.I|temecr met een rivicr"lsteem
dat gcloed $.ord door hete 'accuz'rur'
blonnen. lk was ook in 1995 $cer begon-
ncn on kwikvcnuilinS in Long kland
Sound te bcstuderen. Dit is ecn Aroor
projcct gcrcrdcn, omdat de oude
hoedenindustrie in Connecricur ccn
belanerijke bron van kivikve.vuiling bleck
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carrrere dee[ z
re,ijn th. hlrmaking capn|lof rhc
nrtrld). \\'r rrobe.cn nu nrcr k$ik i!)r(F
ten de lrb.hiUende btunner \!n \ es ui-
ling te "lngeryrinren'. Iniussen brn ik
$c.r hoolit lan de aliteling gelfordcn of
$'eslelaD cn b.n ilr bcgorn.! olr ccrl
nr0!\! prosflmni olr ic z.iior dur milic!-
kundc intcgrec.t.rei Foliiek cD ccrrro

ie. N c hcbben dr.rr \rij !ccl scl(l ro('r
gel.cgen (rllcs op \-erleun k.D un
l)n\. lnndserl en dlt btghL ru cr re
l.tcn. lk seefondenriii nr ge.chc'rrie.
r)r'n.r!lo.si. cD Slobal chans., 

'.n 
$crk

loorDamclij| mcl \oor kandrd..rs cr)
docrorlll stud.nten i$ csl.!xn S.cli Scen
PhD in Arrdwetenscha]rreul. Turscndo('r
hebben Ellen en iknogeen hdlljur les
gegelen trr Jrf!n (Kroio) lan eeu lok.l€
univcs'i€ir V e hebben rree ltindcrcn.
nog stc.ds oud. spormuro's. cn lc\.n ccD
lcvcn dat Docxi cchi gcplan.l \!rs in 0u1
bcpsaldc richfiig. \roor hcrzclfdc scld
\rral \e in \-,-dc.l!nd geble!$, ,if
hrdden \e ons in Engeland ge\csrigJ Is
er e.ige moraalin de2e sl.rr \o.r een
bcgnDende sludenr in de x.rLhcrcD-
sch.ppcn nr \.d.rlandi S.rcndil,nl is d.
Icrm dic roormij hcr mccsrc.lc ricbrll)s

beplaldc \'.af {c h!!D ltingen. llaar
bel,ngdjkcr daD dll i\ hci otr k,nsen re
he.kennen rl\ /. langs kornen, en cr ge
bruik !!n re ruken \\'ees nier re geste
dalheetut. malf creecr cen sohte bals nr
d. hard sci.nc.s, lan wnifair jc l.rcr vccl
lcrscliillcddc due0D kun docn. Nccn jc
ItaDscn 

'D 
ccn lndcr lnnd. cn.pprccicer

dc mcn\cn dic jc ccn kxn\ scrcn on je
zelftc beuijrcr Al{ jc .cnniul een bdsls
loor een crriere hebr geDtrdkr, lergeer
dan nier dI ie zell hcldD nrer .ie6. en
h.lp and.rc iongc ncDscn roorun r.
komcn. ODzc roouitnxrc bron \an lius
t.ltic bijdjLlcn. is h.r protlccm vln her
nvee ca.na.. hu$eliik. Dc mecstc uniler-
sirenen berirrcn t. $ciDig neribilirelr od
(vee mensen r^n Le nenren ot lrsLe
banen. Als ie,o noltig n)eL een nedesru
dcni mo.i irouwcn, rckcn $ot dai hei
lindcn lan iwcc brDon in uDir.rsii.ir
rcrbard nicr D.kk!li'k ral zijtr. ln dc USA
/i)n c.rccl meer untrcrsituiten ran
\..!.biUenJc ]rluinr!ge cD de tuosclijkhe
den.m onde.roek re dden ('f'\oli
monel ' zijn ook g.ed Dar lergroor de
liansen roor N.e mlnscn ont een le!.n in
acadcnia rc f.idcn Dier rlrc lcf lan

elklxr \\'ij hdddcn her liefsre ccn
gcdcelde hrdn Sehrd mu. geen cikcl.
Unne*i1.ir $ilde d!.r.,)ir l3n horen,
rlh.e$elher ccononis.h ro.r een
univcfsitcit voordelig s (iwee !o.r her
gcld llrn con ). llui such is lj1i.

EL.:i T rif{
1r' irr!,r,; rrq i?r irl{6ii n. tu

(Fr rilr$*.,t:: :i i:..!Di::;r, iP*.!1P . I rLi

!\; \8{

The futu r€ of o.ean
5cience drilling in Th€

0e onder deze iilel bii Nwo op 3 fe
brudri jl. seorsaniseerde bijeenkomst

v{as bedoeld oh be[okkenen voor re

L(hren over de o.rldkkeLldgei en

nogeLlkheden van het lntegrated

ocean DriLLing Prognm [0DP), de
oDt0Lg.r van hel0..an Dr LLng Pro.
gfannc lODPl.leroen kentcr (VUl

giieen nLed nsover het oDP p o

granna en de belekens voor Neder
and lMe( het 00P zijn ondanks be.
pedingen van een laet boo6.hip
ver.ssend€ resuitaten eeboekl.
Als voorbccld van een succesvollc
Ncdcnind5c decl.ame gnf Hcnk
Brinkhuir (UU) een presenl.lie vnn

onderzoek aan de openins van de

la9naans€ pas5age tussen A!5tra-
-A €n Antar.tica. Deze gebeudei s,

?o n ll mlLioen Far g€Led€n, had

ccn s.herpe rfkoeLing !an het <

naat tot gevo g. waarbij dc Anlarc
ls.re lskap it ontstian. n kernen

is (u deLijk een sneLLe wlsseLng
lLr9scn diepzee en no€r.sai2eltin
8cn rvaarnecmb.ar ondcr7o.k !an
Srinkhuis aan dinoflagellaten in

een deel van de kern. aftomslig
van grolere dieple, kon aan de
hand van een plolsetinge wisseLing
vai warmer€ naar Koudere popura

I es 00k de Krrr grens n de boor
k.rn aanioncn V.rs.hlLLcndc thco-
r cdn ovcr o.eaan5tromingen n hct
paleo-mi eu zjn door het 00F
arderoek achlerh:aLd.
D ck Kroon (VUl presenteerde de

Nedenand5e pLannen loor de Laar

st€ ODP.ieBs in 2ool- Hij is .o .hiet
0p lcg 2o8 (waLvis Ridge Extremc
Climnlc). Hoofddoclis ccn hogc
resolutie analys€ van een exlreme
siijg ig van her C02 in het verleden
die qua .nvans en snelheld verge-

Llkbaar is net de huidige {antropo
geielstlglng. ALs moge ljke oor
TAnk wodt ge.radrt aan een plot
scLiigo ontsnapping van gashydra.

ren (nethaat d€ n srore hoeveef

heder n de o.eaanbodem lggei
opgesL.rgen. Fr zaLmet nnme nor
d.n gckckcn naar dc maricn brolo.

Sische €n chemis.he intera.iies
varufokrober 2ool saat het Inregrd

red O(ean D.lLllng Prosram UoDP)
van sla11. Er komen d'ie ve't.hillei-
de pLattomen: de opvoLger va^ het
Amerkarnse booE.hip loides Reso.

Luti0n, ccn lrpans ris.r boors.hip
(wad.ndc tevens geboord kan wor
ded n !(ive mars nsl en eer fa.iLi

leil dal de moseLlIheid zaLbeden
om op Localles te boren dle voor ge-

n0eride rchepen nlet toegankelijk
ziin. De InJtste faciLiteiten (lMission

Spccific Plitforms r 5P'sl zullcn op
miat_ wo.dcn g.huurd door dc
Eutopese p.dner. Het budset hier
voor zalin de ord€ van 15 20 mEuro

op jaabasis zijn. Voor het iihuren
va l5Ps en de benodigde onder
steuniig is een nieuwe Europese

!rgai satie nodig Deze orgrn sauc
zaL rict alleen her wetens.happeLiik

ve d aatenLrI verbreden, maar

daamaast ook een inpuls vo.mei
v00r aer Nederlandse bljdrnSe aan

apparniuur cn t.ciliteiten zonls ship
and shor€based laboratoies, snmp

Lr besraal een drietaL Nedenandse
i.itialieven voor de aanvaag van
!15P s, te !reten ahetringeo vai oi-
derz€ese riviefdeLta s, hydroLogie

vir dc NoodTcc bod.m en vqfij
i ns van d. re.onstrudre vin pLaat.

lekton s.he gebeurtenisr€n ton
du5h van de ble€n[omn wn dat

sleun doorALW aleei zilo s bii
een br€de wetens.happeLij(e ite
rcssa en sl€ln en dai daarom de

nogcliikhcdcn die hct loDP gaar

bicdcn ruimer bekend moclcn

De poweeoinl ptese ntutie ove I he I
IOD P ka n watde n 9 e d ow n load via

ft p. I e o.v u.nl an d d ne cb 4i /pu b /use 6 /
ke n j n AC (in i tiol e nate h as( d ne.
toy usihg anonynausasuset id
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Your Parlner in Field Development

Horizon Energy Partners
s a ead ng subslrface consu tancy. provrd ng

iop-c ass techn ca and commercia services
to a global client base.

Hor zon staff and associates have
internat ona expef ence gained work ng

ior and alongslde Operators Governmenl
Agencles and F nanc a Instlutons.

our services encompass all aspects of F eld

Deve opmenl and Reservoif [/]anagement.

To s!pport olr conl nued growth and to meet

o!r ong ierm aspirations we have cha leng ng

pos t ons for the fo owing:

(Senior) Geophysicist
(Seniof ) Production Geologist
(Senior) Petrophysicist

For lhese pos iions, we are ook ng for techn caL

prc{ess ona s wih a strcng academ c background

ancl preferabiy 3 10 years relevanl expeience

We offer a compeiive salary/beneTts package

and an unr valjed oppofiun ty lo work on a wide

range of teclhnica y cha enging prolects as

part oi an ndustry respected team

lfyou have strong analyt ca skills conrbined wlth

r- a.t.ep e-- r'ra "'nd.F. uo /o- E1- o.

Partners s ooklng forward to receLVn9

Send yo!r CV to
and/of contacl us

info @ ho rizon-ep. com
for more iniormat on.

ryJm?{1ffiTtr.
"iti \;i ?r::':1"','.r. \'

Tussenstand 2oo2: pauze of start
0p a febtuarl 2ooo ste de lret

Foafdbestuur h.t &leerlarenpLan

rooo 2oo3 var ne aonnissle 3.
roepsbelrnger vast. Het s lnmid

deLs f.bruari2..2 en dus haL,re.

[cge de pLaiper]one. Tijd !oor eei

De aBB kan zl.h nog sieede geLu<

k s prllren met de nesei reLatel
jange en ef|rous dste deeLnenr.rs

ult !ere.h LLende aardvrel€ns.hap

D€llke toepassingsgeb eden. Het l5

0eL janner nat Tich noB steeds

seei .pvo g.15 hebben jang€d .nc
!oor de tvr.e. alen ge t jd g.Ledel

!ertrokler, deeLiereE varuit de

o ..en gasriiin ng €f N0 NTC.

Het.enlG e thern. lan de aBB lool
de seioemde pLarFerode s het!e.
zaneLen en aan de eden be5.h.

:.t:.::t:'it":,)jt:.:::1I'tl i: ,; t::1i .,

Geology of Albania, Selam Melo &
Shyqyri Aliaj, with contributions
from lshail Tiirkij; English text by

B€itrage zur r.gionaLen GeoLog e

der arde, Bd. 28, :46 pp., 116 ug5,

l rabLe, 2 fold outs, 6ebfiider
Eorntrigc., Ben n Stultgatr, :..o,

This book glves a d€ra Led a.count
oflhe geo og! ofaLbaiia n a tlp
.aL A banian, !e:v des.npt !e
nanner. The altlroE ma(e a

prorn s ng 5tari b! beg nnlrg trlth
rhe geoLoslraL po!ltion of ALbania

ir the.oitert of !lcd tetranean
pLate tectoni.!. TapFon er n 19/7
pubLshed th. tedonic naP that s

used for Liustratlon. Thl! is ine t!r
!ettirg thc La ge s.aLe 1..ton.
trameror[, but I i5 untof!nateLy
not roLlo!red by a no.c re.ert
ic.ton. map ol the.asrern f ed

t€rarean, .r lry up l. date nlor
mat oi on regorariedonL.!
lhe boo(.oniains tu..e3s !. .hap
leE on th. g€oLogl.aLstru.ture of
ALbani., ee.L.s.aL prollL.5,

magnratism, Tertlary nro a5s€

brs ns and ieo le.ton.s and seis

ml.ity. petronaLy 0ouLd rrave

FLa.ef the chapter on |re geoog!
.alevoLutlon ofAlbai a that
foLLofrs mu.h earLier in the book
(e.g. as 5e.ond.hapter) ln older to
provlde a rdnewor( in lvh.h the

nformat on or the olh€r .haPteG

.an be LogicaLL! p a.ed.
rhe .hapter 'Geolog.aL pronLee of
l€.ton. zones" ls exteisiv€ 181 pp)

and.ontalns a sreat dealof
deta Led inf.rmation n thc form of
cros5 5e.t one, maps rnd siran
graphl. .oLdmn!. t ls unt.rtunaie
tlral moet of the figures are iot
a..ompanled by a maF aid .annot
be Located. Er.h stru.turaLrone n

the.olntry s des.rbed ln n se.a
rat.5edon that brieiLY meni ont
strudue, bur nostJ' ro.!ses or
irhoLogy and niat era!lry.
Tr!.hapters on ragmaL sm an!
oi noassc bas nt foLlow the 5ane

oittern. of a des.ripllon ot ihe r..k
types an. !!r€re lneLr .ai 0.
lound, rithoul pa!ing attenti.n to
whv tlre! are (hat rhcy 3re and

!rhv they are rvh.re they are

Tlr€ ieo te.toni.s ard ee smi.tt s

subsequentLy trealed n a.hapter
pre.edlng that on the geoLogi.al

evoLutor of the .ountry. A rever

sed order appea6 morc Logl.aL. An

ert.n5 ve a..oun1i! given ot tlre

earrhqrate h nory n ALbana. The

rti ol ea hquikes !v tjr [1>6 are

npress !e. Tlre se sdiogen. Tof.s
nrenton.d are n.N we L.lo.unel
ted l.atures rral stind on the r

onn nstead of belng pL..ed i the

r.glonaL ie.ton..ontcxi. Tr€ naP
oi se tm!gen . zon.5 be3!t iuLLt

huitrates the Lifk bettreei the5e

zoies and d..p earthqda(e5 t
na! not be feaiibLe lo llnk rL ire
5el5nrog.ni. zones drth pLate

boundarl€t, bul 5.me or lrre more

mportani .ies frou.r .erla n !
hav€ benenied nom s!.rr a .on'Pa

Tne knemati.s r€at€n to the

nasllve molemenG of the stru.
turaLzones n ALbanla is des.rlbed

using refercnres of morc re.ent
datc ihan in lhe rest ofthe book,

.Lb€it thar mon reterer.es are.r
ALban:i authors and are nostL!
wr tten n ALbanian. The ie!r t€rts
in EigLsh are often p!bLl5hed ln

rhe BuLIcr n ofihe Alban an ceol.
gl.aL5uruey and, therefore, r.t, or
not €a5 Ly, ac.essibl. to f.reigi
r.ade15. Three ot |re seven non

ALban an referen.es ln thls .hapter
are not incLri.d in the referen.c

kngmg lalwl ktfg ldcuwsbrief maa{ 2oo2 12



baarneLLen vii !!nr de be.epsbe
oeteiing reLelante iloinat e. Lre

no spron(cLl( door.le aBB !oor rrel

elecn N.rk irg.r.ht. reb5ire, .lie
ini dd€L! < uteee oe d tot.cn
(flGr,tG breed .ommun.aile n ddeL,

5 rlaarbj "at n!irunrentari:m. 0p
.it nonrerr !eLorgr rl! 4ts8. naart
h.t ne.eerlan le egei re)ru!re
(cn ,i. hl.ronder,.o( hel gefee
,e.nii;ecnr.ni. H.t flB lreeit ire

!.t€r dat e eer KN6[]C nr.d..cnl
mun.atie.. n n ;5le nroel konrei
De,e za, raar hel z.h nu Laat aal
z en, rLLe den(bar!.onrnrun.ale
i0nnen tte den(ei vaLt aan pe6be

ri.ht.i, ioLdetr, mrlLlng5, poneE
na;r ook c...,ist, N cur!sbret,
rebsteJ op eLkaar af5tcnrrrcn. Daar

toe raLde i e!Nr..rn.,n.nii..on
nlssie gaa6.h rn il{ oo[ ]er a ee
nene behee:lai de,ebste op zi.h

1'|]. d. KNC[fG 5]te on.ier
$!!r krgnrg nL b.7o.it ziet, nnan
d€ n.Clg€ a e€mcr. n orirati.
over het genoot!.rr3p, .et r.5!Ltnat
rar veLe Lfen r.est cEE re k. D€

nror Llte r !ai (l.lGN1G eB !,ordi
ire!orer.l ,iloor ae onder het
th.ira ar be dsmarlt !erzanreLile
lnfoinratl. Da.rb-ien !iidr Ll

bLadz lder riarop KN6[46..dci
.lo.r mlddeivar eer c! froi. hun

raaro! !0or de aa d\reten5.haP
pe: reLe!ante berlrlNen ei overre
c.i gepresenreer! !1or(ei.
aonil r!lng !"rote!slcnaL de!eLop
reX laPDt worli on.l.Eteund !an
u t de rubr €k ker r srarkt i de7.
trbrek,! dl inform-i e a;reebo
.len .!er aLLere soorten kerr iorga
nisate5 bliien bedrlisLeven, over
hei.len ondei!l!re'eLl (1I0, HB0,
.ultuur .n .o.r.Jtie n5ieLLingenl en

.oL.gi !arl!.r.nlginger.
n 3arlu lrg op deze nfo niti. !

rl€ aBE,:.aL! r de !. ee Nieu s

iet oirr t(eLen var een syneem .m
aPD te reherei ipLrnn ig, u tloe

ring, rappoftaget Dai rli,.rit na

dru(ieLlj( ge(elen niar oire L0LLe

ea s r nrci nrne de Angelsacls.he
ard€n er dc V5. !Naar p annatig
aPD ai formaaLorderd.. lan dc
proiessione e aard,eten5.hippen a

ang is ingebulserd. 0![ ir Nede

aid en Europr r0dt p airratige
aPD steeas be angiiier !airese iet
io.r.mcnd reLang drr gehe.ht

vr. dt aan t ot.5sior.. crkenn ng

die mEde gebaseerd ls o. nairoon
baar b r blii,kn oize aPD a.tvtei:
Lgt oo( i her !.rLensde var de

nspain ngen d e het (NGl"1C zi.h
noct getroonen as Li. lan ae Eu-.
p.ai F.d.railor of CeoLog !is LEFG).

Daar is re.e i b.s ot.i .lat aLLe ld
veren g rgen 4.r.... r sri5..cm voor
aPD nr.-aten i'.ner,lr €oe g.!iL
!oor de E-ropean Ge..gists !ar!lt
e(rai de l.llercn gigen, niaar

Led.n 0!.rg.is, ool her onde ro!
der van d. re at c n.t de EFG rordt
voor ret KNGlrlG !.rorgi do.r.ie

Al net al heet d€ aBB aLheeft rai
ntoriaue leranerd en zdLdaar

!anrit de tracie lig oot nee door
ga.r nro nat€ larinee nillli.lLele
eden h!r voo d.cLkNinen doei
maa ook het GenooG.lrap aL5 ge

hee lnlerr,lrf! natie . hit nd
rleLonr a r pe6!.r er aLs ve en gine

beter geliiorneerd ef dus ipro)ad e

verte (uiien a.teren op het niaal
(happeLlj( ioneei. 4et .at Laicte i5

rrq KNGrilG nog nauNcLlks bezg.
llet rr\raddens!mpo< u n cn d. re.en

ie ntpraakioiirles ran tei FE op

bELeids!oo:..,n. r !an de o!erhe il
!.rmer h erop.rk. c p.slteve u t
:.rder ngen. Do.r ors o!N profii.'
rlji ie aLs Genoolt.rap in .ei ar.c
nog naur!e lj\r beLeil en du!.ok
rog n ct er(ei.l a s re elaile ge

5f ekspirtn.r op a.id\!ele.(fnppe
iike ten. n.n D. Conrnls3ie Be

roepsbeLanser heeft op !.6.h1 ei.re
momenten en PLaarser s!sgc5l cs

aalgedGgei dm hel Ger..ts.hap
a.rle!er ie prolLeren Geseven de

huldlg. eiiafspra(en i5 het aar het
hcofd!.stuur om iiitiaue!ei rla:d
,erIeL][ re ontpLooici ef/ol te .odr
d neren. !oLcen5 de tlE 5 her iaar
2.o2 bij uii5teI ees.iiki !.o nrccr
(NG[1G !rof er ns. rmers. ]er Ge

noots.halj onlsi.ic n 191: (du! 9.
jaar geLe.leil door de !anrei!0esins
!ir u.. ouoere ar({eren!.nappL
l:\e Nererie re.n 0\'.rlg.n!. de

otrdne van de?e lr€e !!rs iLin 1904

opgrrriti z0nat !ve..( nog e.l
g0e0 argunient ieo.er !m r 2.o4
eei feestje te !ierei. Foe dan oo[]
riid onr u t de nartbLot(ef le komen,
KN6[]61 D. Co n niss € Beroersbe
Lineer 5taat in i.d.r geiaLre trappe
Len.,r!ar oL bet eft is d.7c tusscn
slai.l geen pauz€ nraa 5ta t roor h.t
!etuoLg. 1,4 ssrh en zijn er nog edel
d e nret on! r LLen meel!enr' nfor
nratie en aiimeL.er b j ofulersele

Dr P Ei4 Sr ENsrRA.,j:i:nfr aBB

E MA t 
'AB@(NGIC.NL

lhe Le.i .hapte ce; s vrith th.
nriieraL re5.r r.et of tF,e.o!niry
The .hipter G LitLe iore than :
List ot e.cnon.aLijr inpo ail
nri,r.riL r.!o!r.es. ii.L.rdiig 1!rlro
.;rbor5 nxl !,rtcr. ALthough ALba

ra 5 !ef5!fi..x itcrm5ol
enerSv 0roau(.n ir0 use. ar0
.orLd po5!ibLv be a nrdro.arbol
erPorliig.ountrV, ! I ard gis rare
!p onL! three pages, iittrer rt[
rcirg n e ded .aie.l .h:prer l5
;rt..<tlng to not. that rnter, iitf
'r ee aid i hif!ag.5, g.t5 more
attertlon t.an oi and eas
Tlre boa[ appears ro be a .. Le.

lloi oi i!tes r...moan! rB the
geo og .aL iap oi ALbania. a.nsr
qrentv, the boo(.oes not rer.l
ea5iv and 1 ls uitonunate that rhe
!in;nount oi ntormatlon it
.Dntairs, ra5 f.t bc.n pri..d in.
L;rger..ntert nnd rr-s n.t Lrecl

the r ioinati.i r' I deposit.n.
5ho! d a 5ubseqrenr edition be

prirt.n. it s deunreLir nece5sary to
rra!e irr. r.r.r.n..5 sote.l out an.
r. rdlde at Leisl i rcuJ mor. of
lr€ marV re.€nr papers or A bania

ilseLi and tre sutrou rd rs €asterl
lled 1e1an!an ar€d.]\ r€!v fieu es

rio! d hare beiefterl rronr p nt in
.oLour Foreler. ! is nLso falr r.
.onnrent rhai th. mJiorit,i ot ihe
ie!res ilustrir.s that.oLo!r pr nt,
d thousi ir oots rl.e, docs not
ne.es!r ! impro!e the.Larlty of

4 surnratu: a usefuL book rith a

tremendous anounr of ge!Los taL

ntornration. t is a u5efuLreierei.e
!!ork ln 5.t. ot ts !nort.onings
and 3 mu5t fo. elery gco og st
fl.rk ng or p anr ng t. lvork ln

D A. N EJIVLAID

VC ]' L]N VER5 T:1 AIi3TERDA[1]

h"sblltarjn|llsr.|reP'krfr

fu|)'.hNGlabrl!an|lcren||..1s'

ehrdcnan|nanenplale'awnaty

CEOCONSULTANTS BV
PanTerE s e:D.nson n lhe dynam,c O & Gas nduslry s opeinq up

sereG p.sions r lrr €xc( nq lrowlh opponun I es for permanei(
.ont cr o, cons! l:nt slafi n llre fo own,lnedsr

GEOSCI ENCE CONSU LTANCY

I N T E G RAT E D GORE A'VAT.YS'S

GEOsC'E'VCE SIAF F SECON DM ENT

FOR FURIHER DETAILS
PLEASE CHECK OUR WEBSlTE
oR coNr,Acr usl
GL.s Van d,F Btft Ates.an.tta Gi.canletti

v.DQatd,pt 5 2361 r,\ t\/atn.nti NL
ret..31 (a)71341e3o7 Fax r31 ta)71 3o1oBa2
E n.il: tabs@p.ntena nt ' web sit. vww p.ntln d
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NAC VI

Drhnit ev€ aanmekliig !oor deeL.

nam. n.i hel ,etde NccefLatl5
Aaftilvcrcntchappell jk congre5
iidieren voor 

'o 
drda ,oo, b i:

aoisresadn n slrarle NAc vl
(NGMG

Postbu! 6oi1,:6oo lA DeLft.

Voor infonnarie: .15 2697006
E mai!i (.slanhu s@nirg.ino.nL

Fet (!nirI k GeoLoss.h c]r l,,llin

bou$k!nd g 6on00l5.hap
i(NGMGl. de Raarl voor Aa.d€ e"
(lidnat (RAKTKNA$rl cn NWOn.rC
en Lcveis*elens.hipDei (NW0/

lLurl. de dre orgiir srtoren rai
lret zesd. i,le.lerlf nd\ Aardweten
(happeLirk aongre5, z rn !.rheugd
.at ook dezc k.cr !reer e€r :r..rl
cn di.re_r.ard*ci.ns.harpelijk
n og'anoa is orrsirr.

Voor.lil NAa, nei .enllaal thena
''Earh .lrlv ng Ire . matc an.
tLmale driv.n". ?irn !ee .: ngen

en porters iingedreLd !o.r d. !i,pr

r r. 5rrta.e ol the E.rth
Ea h and Anthrop.qe". ettects

llel io nat lin d t zesde NAa ler
5(r.ilr ieis vin d.n vrn ce voor
garide laref.- l(r ne._ 11ai

n.ci op her fD n:a: !a_ dr be3 nra

.r Naan een b.Do( aintaLinv
led s .ake6 n lle p errirc selsies
is €en t:.nta oi(eroek.rs ge

v aasd ker' nol€s le verz.rg4n
voor eve. 70v.cl cJral{el,€ ;.5sies.
Bliiei d e sess.5 is opiima.l
!inte geb.der ain loige ondef

7.ckeE oi lru csuLtnten fionde
Lirg 1c presenleren. Daanaast zln
de !€. poltetr rer thenri vnn .le
par3LLeLLe 5.!tiee geran4s.hikt, zo
.lar €en overTi.ritcLit(.1 aarirckke

Lr zJn tr.. {o le penaie s.ssre!
.4. het begif vnr oe rYee d-gcn
d e he1 .ofgr.q .uu11. rJaa_!..r
7 ii vlrr zeer eer.iomJreede re
r!rs.na!peB aanec/o.nr, en be

f.m gelonaen. ofi k.y.ore LeLiL

r.5 re g.ven, I e aerrekking le.
ben op nle delen van het sts:eenr
Aarde en hun .c nlie rol klimiii:
. Frcl Ma.[.n7]c LNa$alj: Syst.m

. FLirripernran lsrad I The 0.eal

t Gc Abei (5RoNl: Ihc Ari.rp.ere
r Dj.k P.Lue,tloronrol: Dyr.rn(s

. ioe (ns.hvirl lCn Te.f, Pasi
dena), Life ard CLinate on Eartll

Naast dc kone pLenaire scrlies is

er een groot nrnl!l paralL€ ic

s.s!ies voorzieir r.!w is dat ied.r
var dc ses5 es lvordt ge ntrod!
(eerd d.or ee" (ey n.t. c.tu e

verzorgo ooo" een onge *cr€n
5.hrpp.r r!erk7.nr in Nederlif.l.
De volsend€ scsscs (her ke!
nore 5peakrr vern0.r sLaal

. tal Foel: Losland cynems and

. r\. o6i: 5crar.hirg rhe cn:tl:
EJr1h, anrirropogenir..angc ana

! P [rla5on G€odr]iam.s, maCmas

'T z.ege6: Gead,/.im G, ba5 n5

. tl ReEsci: (linare vi'i.rrililv
t a. SlDmp: 3iogeo.hemish/
! F Wac"er Anlhropocenl. prorcs

. i . P,ns: Wnd Dirtrne:id

. L Loiren;: iti,.i.mkn to(liC

6eulen .ei erote airriLrbsta(ts i!
nel nr dLzek.r aat €r no8 een 5.s
s c gelvjd za f,oiilci rrn pror.s.
.r mogeLii[ nos aar aan B Dgeo

De poslers 
'rodef 

ge:r.el]c.-d i
c0herun1€ . un.E vo gen\ ac
..rrler verme d. trlcni s ijd€rs
r.t ze5.le lAa z! on tvree poirer

irilT.n !an € :.o... rvor.lei u tee
reik: vo.r (e mterl b.L.ngrvek
kende en bett uilgevoe..j. poile s.

\ird$€r.nschrlrl)r.

T iieis d i NAa 7r clr Desrhe den

r ints ror.lel inqllin.l onr ile
lrn(r.hnrpeLirl€ r.lr.n oe Aa.d
r;elens.inppen r.der i^ d. s(irii.
{erFe_ re Tcttei. P! ii.. !.tegr1
Ioord 3er5 v;n n ] slerie5,
rituurbe5dr.rnrcrs ei nduslri.
TuLei net de r.t.lschap (! dusi
lr rl.bar gaan .ver .l.,,raag: "\(ht
ri d. maa:5.hapiii vin de ieren
g.haF. .-i wni heefr oe *rciers(_np
le b ecen" Nierbijre vi..r lone
)reseftatie !an s1€ Lingen e€-
nobit sernt€.d lrotuen ov€r d.
M.letuldse ve wid'l iS bjpr.
b cnrei r.aLs b i!o.rDfeLrl (!si
b.h.cf , boa€nidalinq, !oo speLli:s
!.i raTpei en verind.r.no

A.trn.lding cn bcrdins
Mct het aanme d nesfonr er [!nt
| 7.h neniltief nr.hfil!en voor het
.o.grcs. u kuni zirh iar'nellei loi
en net 1o maa( 2oo:. ar. ijktijdis

I'l"g:"""

* Er ziii 2oo gesubsidieerde ovenachlingen beschikbaar, alleen voor
studenten, aio's en oio s.

(ORTIIiG VOOR KNGMG LEDEI{ VOOR I{AC VI
Op donderdae 13 en vrijdas 19 april wordt het zesde Nederlands Aard.
wetens.happeliik Consres {NAC Vl) geholden. Led€n van hel KNcIvfc
kunnen met koding naar dit congresl Deze koiing bedEaet € o,oo voor
studenten en Al0 5 en € 2o,oo voor andere KNGMG leden. 0e kosten voor

Geliiklijdig met uw aanmelding dienl u hei betreffende bedfag voor de€f
name over te ma(en op bankrekenlngnummer 4t,3t,o3,985 van het
KNGATIG ii D€Lft, onder vermeLding vai NAC Vl, naam van deelnemer en

aangelen dat ! lid bent van het (NGIIG.

AAllMfl-DINGSFORMULTER lilAc Vl, 1a en 1e aorll ,oo2, vetdhoven

ti treb rrer uedrag ad e-_l
op banl rekenrng 45l5 o1.939

t.n.!. (N6]MG te 0eLft, o.v.v. NAC V en d€ naan van de dee iemer{sl.

knsrrs lalwl ktfg lnieuwsbrief maart 2oo2 1.1



met uw aanmeLdlng dient ! h.t
bcdrag voor de€1nam€ over te
maken op bankre[eningnumm€r

45.15.o1.935 !an het (NG[1G id

DeLft onder vermeLding van NAC

V en de naam van de dee

5tudenten en aiot/olo! zu €n wor
den .ndersebra.hr in tweeper
soonskame6. De overge dee ne

ne6 zulen worden iigedeeLd n

eeipetroonsQmetr, zoLang oeze

bes.hlkbaar zijn De verdeLing van

de kamers vindt pLaac op voLgorde

van blnnenkornsl van beta ng.

llo.ht u door overtekening n €t in
aanmerking k.men voof een lse
tubsld eerdel overia.ht igspLaat5,

dan krijgt u hiefover zo spoedig
moge ilk ber cht. ndlen gewenst,

modatie ln of bu:ten de koningshof
worden gereserv€erd. E!entuele
m€erkosten zuLlen voor uw reken is
konen. Voor het rleeLnanebedng
ontvangt u de abstracE, kolTle,

tlree, 2 Lun.lres, 2 bofcls en ccn

AlLe v.ordrachten trdene de pLe

nalre sessies worden io hei EngeLs

gegeveni Lezingen tijdens de paraL

L€Lsessles nnar ke!re in het Neder
Lands of n hct Engcls De pLennlre

ezingen vinder aLlEn plaatt n h€t
Auditorium. D€ paraLlele Lezinsen

vinden pLaats ii v er ve6chilLende
zaLen: het Audito.un en dre kLel

nere ralen. voor de postetr [rormat
posterbord€n 1.rox 1.9o ml ziln
.ontjnu nfle TaLen cn de o!eroop
hiertussen besch kbaar. Bii aan

WAW veLddis.ussie: Aardkundlge
en .uLtuurh noris.h€ asp€.ten vnn

de Zfrjndre.htse Waard e.o., van
1o.lo - 17.oo !ur, maxrnaaL 2o

dee n€mers, start stat o r Zw jn
dr€.ht, er.!G eLe dins: em prot dr.

Leendert Fone & dr Hedk Vlse.her
Weggestopt tussen beroende Land

schappen !an de B esbosch en de

ALblas5erwaard L gt de Zwijndre.ht-
5e Waard, een waard mct cen var
.leu c twe. andere anrls.happel
an{ijIende re.enie wordinssse
s.hiedenie. Bekek€n wordt hoe n

twee naruurboLwprolecten nret re
aarlkundlge paironen in dere
waard frordl omgegaan. Ter afge

sLuiting een bezo€k aan het eiand
van Dordt .n de herlnrlcht nesplan
ncn a daar. Inrormatie/opeave:
Fanne[e van den An.k€r,0ude
Bennek.mtev/es tr 6/1/ LNI Ede,

teL. o:lr3 6:13 473! e narL:
junn.GenL@inter.NL.net. Graag

vermeLden ot u met de auto komt

Iv/. day svmp.s !m 'D gral feLd

dala .apture ior geol.g !cal sur
vey ng" Brltish GeoLagi.aL 5uruey.

Fo.us on portabLe .ompuief hard.

ware and software, GP5, Laser

rangng dcll.es and d gtaL.ame
ras. Alm5: dls.!ss ard poollh€

vang ontvangl ! het v.Lled g nge

vuLde delnitieve prosamns. Na

uw defii tleve aannelrliig oitvangt
u hleruan een bev€st g ng.

Proqra,nmac.mmissi. N-\C VI
Pr.f.dr. G.l. van der Zwaai Lrll

lvoorltterl, brwaan@geo uu nL

Dr. P.A.lM. Andr essen lVUl,

Prof.dr. E.F.l. de &luLder lTN0
N TG), e.d€muLd€r@ r tg.r ro.nL

Frof.df. I.F Vandenbershe (VU),

Froidr. C G Laigereis (UUJ,

ProLdr. P.s.I. Van cappe hn (ULll,

Protdr lr. F.A. D jtstra iLlU),
h.a.dijIstra@Fhys.uu nl

erperlence of organ sat ons that
cutreniLy use or are deveLoping

capabiltles n digltaL .apturc of
geos.lentific data ln the ne d. nfo:

''Nature and 0flgin of l illi.nn aL.

s.ale cLirnate variab Lity". Ter gcLe.

genheld van de strrt van het Froie.t
van Nans Rersser in de NWO Ver

nieuwinssinpuLs zal eei 'k.k oii
neeuig georgailueerd worden on

der bolengenoemde titeLop nraai
dag 8 api 2oo2 om 1l.lo u aan het
nsutuut voor Aardwclen5.happen

van d. Vriie Universlteit Niasl
enIele lez nsen do.r Nederlandse

en blit€nLandee !prekeu over zoweL

nuner eke kL naarnodeLLer ng aLs

geoLogis.he kLimaaireconnru.t es

,aLFans Ren5sen ,eLr een ovetricht
geven van zijrr onneaoekspcrspec
tleven vooraLin het Licht van de

irt€gralle van be de aipe.ten van

het FaLeokL maatsonden.ek. Er zaL

afsetLotei wordei net een boreL.

Dr. Natalia Geras menko (Kiev,

Ukralnel: The Late Plesto.cne dirnr'
uc changes as recorded in the Loess

paLneosol seq!€n.es of Llkraine.

Dr. [4aa.ten Prins (VU) Clmate
.hanse nfered fron the slze distri

P.otdr.I.W. de Leeuw (N 0z).

Dr S.L. Weber l(Nl\4),

Orgrnisa!iec.ntrnissi€ NAC vt
lrs. Plet€r long€ri!s TNO N TG

lvoarz lter), p.j.nserius@nlts.tno.n
aaroLiie L. Stamhuis, (NGMG,

lr. ALce N1. d€ Gl€r, RA(KNAU
aLi.e.de.gler@bureru.knaw.nL
Drs Linda A. 6roen, RAK/KNAW.

Li rda.groen@bureau.knaw.n
Nlichaa van der Meer ALWN!!0,

Dr. Arian st€enbruggen ALWNWo,

bution ot tere5trlaL and deep

Dr Bas var CeeL {LlvA): A roia.
or gin ofm llenr aLs.aLe.Limate

Dr. Fusles Goosse: (Louva n La

Neuve, BeLg dl: DecadaLto .ent€n
niaL dlmaie varialr Lity n the
cLimate modeL ECBILT.CL 0.
Dr. Nans Renssen, Nature and

!. g n of /, Llennlals.a e. male
variab Lity: a new research proje.t
at the Vrije Un versitet Aneierdam.

0p dinsdag 9 aprlL organlsecrl
(NCr G.Noord eef lczlng door D.k
Nleuvrnrd ov€r Fau t5 and fra.tu
res: r€w insishtt from anaLosu€

tedon r hodeLt. De lez ns wordr

sehoudei b j de NAl,l li Assen.

opgave vooral bil de secretar s,

losj€ Krl€sl t€1. o594 t1l963 ot

NAa Vlin Veldhoven. rniordatie:
z e elde6 n de Nleuwsb ef.

Fumusprone ef en stinzerfora in

Eslvoul Op lrijdas 19 apr L 5 een

e.hte spe.iaLisl€ner.urs € sepLand.
Onder Le dlns v:n hunusexpert d6

/{ur[iuA

19th aoLLoquiun of At.an Geology,

El lad da lvloro(o, Department ol
Earth S. enc-.s, 24ooo Ei ladida.
lnlo: Se.retariat olthe 19th co Lo.

qulunr Gsaf, Choua b Doukkall
UrlveFitV, Fa.uLkty of S.ien.es.

24ooo El lad da Moro.co, e nalL:

(TFG ercuEie: Drenthe n verande.
rlng. Excurieleider: Enno Eregman,

Prov n.l€ Drenihe. starttlld: nr..
uur Dlal on Assen. AfsLuit n3, .a.
1l::lo uur 5tat on Atsen. Lun.h
zeLf neeneme.. (osten: (TFG

€ rt,5o, niet (TFG ers € 20. Dere
er.!rs € (on e€r.rer wegens om

standiglreden iiet noorgaan.
zie NB rj en NrvN.kngmg.rL

(NGMG Noord orgai seeft een

Lez ng door Robeft van ngen en

Ronn d van Waard van T&A 5urvey,
o!er Non seismi. te.hniques tor
near surtace seismlc ve o.ty

sati.n'. De Lez ns w.rdt sehouden
i het NAlll gebouw, S.h-"persmaat,

As5en. 0m 13.oo uur. Voor informa
tie: losje (riest t€1. o594 51/961of
losie.kriest@ordina.nL G.!.p. van

kngmg I alw I ktfg lnieuwsbriel maart 2oo2 15
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@
Rein de WaaL bestLrderen we d€

opbouw van humusprofreien en

leggen de relalic lussen die prolie
len en de vooiaaufloh van

Elswout bii rlaarLeh, Ge2ien de
kwetsbaarheid van her tercin is er

van vijftien deelnemc6.
nfo, Hannek€ van den Ancker,

inter.NL.net of tel: oj18-626164.

Natuuronrwikkeling langs de

Resse, Werkgroep Aardkundise
Waarden, zie eldefs in dit blad.

Erlgoedweekend VLaanderen 2oo,
'VerzameLen, veeafi eL ngen, ver!-
melaau'. Inioi Codfdinatic erfgoed
we€kend, p/a Vercniging van
Vlaamse Steden en Geme€nten,
Aadenstraat 5ll4, 1o4o Btussel,
rel. 02 2J32oo8: kx a2 4)tr2.
€ maiL erfgoedweekend@vvss.be

33ro Internat onal svmpas um on

A(haeorn€try, amsterdam. Web

5iter www-archaeometry.v!.nl

AAPG Hedberg Research confe'
@nce 'Deformation, Fluid flow and
rese oir apprairal in Foreland

foLd and Thrusr Behs , PaLermo -

l\4onde lo (5k t, tal\').lnro:

Buirendag KNGTUG + algemene

6th nternat onaL svnposlum on
CuLturaL Hef tage in G€os. ence, lv1i.

rlns and MetaLLurgy, ldrlia. 5love.
rla. nfo: Tatjana Dtda'€v]., lddja
rvlercury rMin€. www.Ps idiia.si

Eight Internalional Conodont
Symposilm held in Europe. ECOS

V I, Toulou!e Albi. Informdtion:

CMWR2oo2, VV nternatloraL

Conference on Conputal onaL

i eihods in Water Resources. In

oelR. for general information:

I1- I5 settetIhet 2002
Gco osica Belsi.a, LeLrven
(Belsluml. nternationaL J',leetlng

"0N TFE CRoSSR0AD5". nfo: dr.
Patr ck Degryse, Corgress Secretary
'Leuven 2oo2 , Fysio.<hen rche
Geologie, Cel€stijnenlaan 2ooc, B-

,oor Heven€e, fsxi +32 16 327981.
Icl: +32 16 122797 , E.naill
pari.k.degryse@geo.kul€uven-ac.b

er ww.kuleuven-ac.be/geoiog/

3 m 10 ohtt)h.r 2t)l)2
ECIMP'o, (ld E!'opean Conferen.e
on i,liner.l Planning) in Kr€feld,
georsanisee.d d0or de 6eolosi-
scher Dienst NRW, met als onder
werp: "Rat! Materials Planning in
Europe Changc of Conditions

TN0 N TG orgatrlseen m€t de lln
ve6leit Utrelht en de V re Un veF
siteit Amsterdam GEOFLUIDS V
"Fourlh lnlemational confe.ence on

fluid evolution. mig.alion and inter
a.tion in sedjnentary basins and
oros€n'c belts", campus van de

XVth htefnationaLCongress of the
cnrbonifercus and Permian EV lcc.
P) and 55lh l,leeting ofthe Intern..
tional Committee for coal and
Organir Pelrology (55 ICCP). For

C-C.A.P- van Helvoo (Ks)

Nieuwe (ei?€rsgracht 92
:1514 TZ Ulrechl

25714w s,GGvenhage

Adre!wijziging

drs. lvl.M.E, van den B€rg

N4inefaLog sch.Petrographisches

CH'3or2 Bem, Zwitsedand

dls, D,G, Den Hartog laser

M,A, de RuyteEtfaat /o
1572 xN lJkecht

oitawa ON, K15 2Y2. canada

dr. l.H. van koiijnenburs

IotaLF naELr Exp oration Norge As
Gas & Tranrportation Dept.

l$ineral Resour.es Division -

3, Av. c. Guill€nin - BP 6009

45060 O.lEans cedex 2, Frankriik

S,lM 5.huLt€
Abu Di.abi Nat. Oll. Comp.

Petr. Res. D v, StravExpl.
P.0. Box 898, Ab! Dhabi
vererlgde Arabische Emlraten

N. NeeLenan (13.or.or)
tlti lieu qe a.,st hd It I,e "
44.N. Claaesen (1?.o2 o2)


