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Een pruttelend pannetie erwtensoep

Doet-ie het of doet-ie het niet?

Er ziin mogetijkheden genoeg om
het einde van de weretd te voorsDet-
len. Naast natuurrampen zoals over-
stromingen (a[ dan niet versterkt
door mensetiik ingrijpen), vulkaanuit-
barstingen en aardbevingen die, zo
niet de hele mensheid, dan toch een
aanzienliik deel daarvan bedreigen,
biedt ook de schadeliike invtoed van
de mens op het Systeem Aarde alle
kans om een somber beetd te schet'
sen van onze toekomst, Sinds kort is
daar een nieuwe zorg bijgekom€n,
die vanuit de kern van de aarde zijn
sahaduw vooruit werDt. Staat h€t
aardmagnetisch veld op omkeren en
wat gebeurt er dan met ons?

\:ns!rion, de 
^Lftcnoende rr.leer len

Sibc.ii. !o..\pelde heL k.rigel€dcn al n
de NRC "S.heeri de kom..i fakclings
h.gs de eard.. dan kent.lcD Ll! polcn.
,\rnerika $ordrlc.nj.iigd. Eu.o!!
LrrccLi ccn nic!*c ij.rijd un, sibe,l.
Iriisi cd subthpis.h klimdrr." olhlt nt
dc komc.r \f.,/xg, $rxrrar kore ilrd
llrcf bckcn,l rerd dlr die ln 2n 19 lrogc
lijlt lcgen de rxr!te bonr, ol.1ai hiizi,r

!rkljicfrru!f gocd bijh,)udL. i! niei bekdrd
Ilarr orr\lllenJ i! \rl dat nr hei alrrilnun
Der r.un NrLu.e een anik.L ran Huloi cn
ltonr!ren nond m.i dc rolgcndc conclus,c:
"Ahhongh drs docs noi prorc r Derv felebdl
s nnpcrdine, ir s!ggcsrs tnar the !\tnn\eln.
srarc lrc arc nrnlcssrng rr t.ese'1r 's 

une
ilrough {hich di! seodrnxnr. .. d also
possibl| go jun befue rere6trg. llij c.!
omkc.nrg l.c!ers!l) ra. de magDciischc

polcn, lali hcr alfdmlsnerisch r eld
tcrug tur ongeleer I li'r'i ran Tijr huldige
srerke en de rrug is \relle .oDsequ.n
ri.s .]aL heeli loor her In c! o! airdc
Het 7ai niri nakk.ljrli zrr! otn hci..|l1-
.ragn..fi.ld cxpcrin.niccl oDr ic
dra.icn, niaf lrcl(a{di !r rccl on,ler
zock D!.f gcd!.n cn .lar blijkr buitenge
lroon Lrocien,l re ,ji.

Rondies
Her sLaar !!-(t dai hci a.rdnusnctis.h
leld her ler.n op aafdc b.nrrlocdt EcD
ged.nue!.ijs..rdc d!if vliegt ccn rrad.
t.cr crir. rond roo. hij lijn o.i.iuLie
hcriNlt cn rcc.ltdrr$e.hL op zljn doel
dfuadr. "Her zljr nlet leel roDdres. rnaar
he1 i\ signlll.arr, ' lerielt prota$or dr.
(l (]. i(liu) Langcrcis. hooglcr.af prlco-
nagnerllre aan dc Unilcrsiicii Urrccht,
b.gcnid'gd rcricllcf DcI, !olsens hcnr,
dc mooisic kancr !!n Je unne(iren: nr
fort HoofdJijk mcr een ltlsLrnj.boom
roo.lrel rum. "Hnl.t en.oileg! s

re.gclijlter saLellleiq,a!rneming.n uji
19 80 iUS \lagsai) !r.i {..rncnlngcn
l0 jaer.laam. (Oc6icd slicllict). Dc
lnr.nsjicji !.n hci scoDlagneliscb reld
blijkt al.qcnorcnr onder her 

^ldelijk!te



pulje lan Zu Afrika, en in
de noo.dclijLe poolsl.eek zijn
'plukken' .nlsiaM met een
omgekeerd aardm.gneer!eld.
D. lraag is nu ofdii de loor
bodc is ran dc ondraaiug vrn
het aardrnagncct!cld."
Onr oler dc mogclijk|eid lan
r.'n omke.ing alleen naa. ra
Le denken, is her n.dlg.n enlg
begiip re hebben hoe her aard
msgneeiveid onnrsar en \relke
proccsscn daarbri ccn rol
spclcn. Al lwccd!izcnd jarr is
bckend dr! beparlde gesteen-
Len n]rgnetlsch rijn! ft]rar \an
hei ldee dar de aa.de €€n grote
megnerische bol is (Willlam
Gilbeft, lijfaiis van Queen

n dc irctcnschap a1 lang lrecl
Irfgestapl. Sif JoseFh L!mro..
rrotse beznrer van Tljn elgen
naftMkddlge .onsmniel
srond ln 1919 aan de wleg van
de huldige theorie dar de aarde
als ccn dynamo zijtr elecn
DugDerisch veld opwckr. Blor-
harn en Glbtrins ve.fi)nden ni

d!t bcr a!rdrnagneet!e1d sudt
opgewekt in de !loelbd.e
bnlienkern, mari dai zowel de
vasie blnnenkern ah de manrel
ccn groic jnrlocd hcbbcn op dc
v.riadc van hci vcld cn dc djd-
schaal q'adfoF !efaDdcrngen

Langerenr "In de bultenkern
!indr .on!eciie plaaa, opge
siooh door de binnenkern:
dcnl< maar aan ccn panncrjc
pNrrclcndc csicnsocp. Dc
tlpiscle tijdschaal !dn m!gDc-
tische processen in de builen-
ke.n ligt tlssen de 300 en de
50(l jear. Dei ls de seculelre
lariarie ven her aardmagneei
lcld Dc procc$cn 

'n 
dc

bnucnkcrn (ncr allccn ccn
geinduceerd magDeefi eld, !oof
.emrnent nagnetisne is het er
te heet verl.pen neL een djd
s.hall iusen de 1.000 en
5.000 jaar, dus leel irager.
iluiren de lariaiies in blnneD
cn buncnkcn zijn cr in hcr
aardrnagncctvcld ook variatics

ru cnkcle deniallcn rot hon-
dcrdeD Diljocnc! jafen. Her
idee is d,rl dle te nrkcn heb-
ben mer menielprocessen of
maniel kernprocesenj dus
proccscn djc ccn rol spclcn bjl
convccric cn pla.tickronick."

Leuk idee
De grcep paleoftagnelisne in
Uirechr doei !ooinameliik
onderzoek naar de seculaire
rarj.dc: dc ruandcrjngcn van
hci rardnagnccn'cld dic hun
oo$Frrng riDden in de buiten-
Lern. TegenFoo.dig ge!e,
s!relllex!altnenlngen een
compleer beeld lan de ea.de,
rnaar er zijn al magnerische
gcgcvcns beschikbaar vanaf hei
Dcqrn \a! dc Lr_.c!$! zooct
er roldoeDde inforndrie is on
oidc.roek !e doen nrrr de
secuhlre ladliLie van het mlg
neet!eld. Veel koop!!afdlj en
merineschepen deden ioen al
meiingen naar h€r aardmag
ncctlcLd. Dc gcsclcns bc!crk-
t.n zich lanzclfslrckcnd tot dc

srand.ardrouics cn dc plaais
bep!liDg \ras Dier ahijd cvcn
bcllousb!a. ("dc VOC \ras
een sle.ht naliqrt.t en o.k de
Engehe rnarine moest \,eel
Locn."). Clm lnzrchi ie krljsen
in dc ftrascrc) proccssen die
s!clc! in dc binlcnkcrn. ziiD
gegerens i,aD hDger geledcn
n.dlg cn dle $udcn gclondcn
door arLefacLen, 2oals ovens of
bl'!oorbeeld de helllge vuut
plaaiseD raD dc Aboriginals, re
mcicn. Dczc Scgelens gsan
ierlg ror zoh t.000 jaaf B.P.
Nllaf stevent de $ereld nu
tegel.e.bl,rf oF een omkc.nrg?
Langefeis kln dur nlet rotuaar
enn{oord ot gelen: "Rele$ah
lind€n plaais op dez€l1de rijd
schaal als scculairc rariaiic .n
icts langcf. tusscn dc 1.000 cn
10.000 ja!r. Bij seclhire vada-
tie blijft de rwe.f$chl r.rn dc
magneLis.he pool bepe.kt tot
l0 graden. Ilaar ei zljn mei
roenemende iijdschaal nog
nrcc fcnomcncn: cxcursics.
q'aafbij dc rnagnciischc pool
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leel verder iwijh en zelti
iljdeliik over de evenaar kan

saan cn dc vollcdjsc omkcritrs.
Hcr idcc is dar een oDkering in
de buitenkcm felatief snel
nogelljk is, nui dal die pas
besrendlg is ah de binnenkern
'mee' gegaan is en d3r kosi
mecr iijd. ln de 780.000 jaren
van hcr huidigc magncc$cld
zijn er wereld$'ijd zekef zes
excursies beLend. Ook de
sLerkte !!n heL aardmagneel
leld wisseit coniinu. Her
huidige reld is djdens de alge
lopcn 1 300 iaar aan hei atue
Dcn. Gaai dic afnanc lincair,
dln kun Je u'lrel<enen wantrcel
her onrshat. luaar helaas valt
uil het verleden niel te voor
spellen *ar er gaat gebeuien.
De atuarne kan doorzeiten, we
kunnen nidden in een excu$ie
of ccn rcvc6al zitictr, naal
voof hctzelfdc gcld buict dc
lijD orcr 200 jaaf te.us eD
hebben I'e llleen een'dlpje'
gehad. Leuk zo'n suggesLie van
een omkerlngr maar echr zoi
gen maak il< me er niei over.
Wc ilcrcn hcl gcwoon nict,"

Echt leuk cD eigenlijL< ool< heel
$,nt inte.es!rnrer vindl l-!nge-
ris het.nderoek !!n de vak
groep naar mpercnronenr geo'o
grsch lange penoden lan rusr
waari! hel aardmagnccncld sra

bici is gcblcvcD (o.a. nl hct Krijr
eD het Pem). In de Zu[FraDse
D6me de Ba(ol$ordt gese.kt
arn een se.Lle.ed beds, vulkani
!.he al2eiiingen en flood plain
deposiis, ge$eldig m.ierlaal lol
gens h!8eres! om her aard
magn.c$cld ic bcp.lcn mcr cc!
resolutie ran 100 tot 150 jaaf.
En da!! zijn onvenrchle rc-
suhalen geboek!: "Deze se.tle is
gedrleerd aan de hand van de
n{ihnkoviich cycli. Daarbil k!v!
lren rve op een ouderdom van
265 tnilioen laar. rUer paljnolo
gischc darcrjng zaicn wc daar
slechts 5 miljoen jaa! nlast en
dal is een n.oie nt. Ui! dil on
derzoek bleek dat de secuhi.e
larlatle ti,dens een sureichron
lerseliikbaar is nei die rljdens
peflodes mei veel reve6als. De
zc uitkonsi staai haaks op dc
duumodieoric die'seculaire'
rusl roor\lell tijdens een supeF
chrun. huk vak toch geologie."

Vlaggeties
Ook dr. L.J. (Lucas) Lourens
cn dr. w.J. (willcn Jan)

Zachaiiase van de secrie Sre
rigntie en Paleoniologie vln de
Univer$reii Urecht Daken
zich nier dircct zc,rgcn ovcr ccn
geomagrctische aanslas op de
mensheid. Ze maken Tlch
eigenlljk even helem!al geen
zorgen de kamei hangi vol
tnei vlaggeiies irant hel is
fccsi. Lucas Lourcns hccli nct
gehoord dat hem iD het kader
van de Ve.nieuwiDgsirnpuls
lan Nrx:O (!Nede.landse Ors!
nisarle !o.r Yre Lenschappelljk
Ondeizoek) een Vldi subsidle
ioegekend u Zo'n subsjdle
ilo.dt aangcbodcn aan lcclbc-
lorendc q'ctenschappcrs dic
mct dit pe.soonsgebonde!
budget de ksns kijgen oft ln
Nededand een elgen onder
zoek op te zeiren. Lourens'
onderzoeksvoo6iel richr zich
op dc ortwikkclhs lan hci
klinaar cn de lotaticsnelheid
vaD de aarde, eeD gecompli-
ceerd p.obleenr drt een muh;
discipllnaire alnp!k eergt.
"Precesie (her rollen van de
aardas mer een p€rjodc van
23.000 j.ar) cn obLiquiicit (dc
schecfsiard var de aardas Der
een periode ru 41.000 jaaf)
hebben invloed op het klimaat
en hei kllmaat heeft *eer effe.l
op de roreriesnelheld van de
aarde. ALs de iiskappen aan de
polcn aangroeicn, zal dc a.rdc
sneller draaieD. Denk n.ar aan
een ijsdansefes die tijdens een
pirouette h,rar arnen wijd heeft
en daarna omhoog doelr ze zal
sneller gaan diaalen. Her
wordi een onderzoek waaiin
aslronomen, kljmaainodcl-
Lcu.s cn nicropaLconictogcn
gaan sarnen$'e.ken. Een ee.ste
succesvolle pilnstudy is al

Veel onderzoek naar de rehiie
iussen ompoling en her ulisier
ven mn soorrcD s er de atgelo
pcn dcccnnia blijkbaar nicr
gedaan. Zacliliasse wect dat
ef in de zestiger jare! onder-
zoek gedaan ls nalr de ielade

planklonische ibiaminifeien en
reversals, maar de uiltonsr
siaai hcm nici nccr voor dc
gccst cr liij is hct ondenrcrF
daarDa ook nooit meer tegcn
gekonen ("en lk heb nijn lire
mLuur goed biigehouden").
\laar buiten deze omgekeerde
bewljslasi (ook Ulrechi houdi
zich er njci mcc bczis) zijn cr
duidclijk aanwiizinecn dar ef

geen .elade is tusen ompollng
en eersre of laalsre voorkomens
van soorien. Zachariasse: "Vrii
kcnncn roor dc lfiddcl]andsc
Zee voor het intenal van 5 t(n
l4 miljoen jaar een hele gede-
t,rllleede sede blo events, de
eeste en harsre voo.komens
van plankionlsche foramlni
fera. van diez€lfde secrie ken
ncn irc dc rnagnciosrrargratic
en hebben we de hele sequeD-
tie vln relersals. Volgens mij is

er geen enkele bio erenl die
srmen lalt met een magneu
sche oml<eiing en hei gaar hier
wel on een siuk of25 eerste en
laarstc roorkomcns cn zo'n
ticn rcvcrsals. Op basis van dir
$erk zie ik geen verbsnd tus-
sen belde gebeu.tenissen. Dat
had op moeren lallen.'Zacha
riasse haali nu alleen wel een
receni eftikel van Kucera re
voorschijn iraarin hci voorko-
rl1cr van ccn nicuw soon \.
Fachrdemra lijLt samen te
vrllen net een ompollng.
"\'laar dar zegr natuuilijk
helemaal nleis, wanr deze
eYeni vah ook samen mer
hct bcgjn r.n groorschaligc

Hoe zeker
Het lijkt allemlal heel getusr
siellend. Nauwkeuiig onder
zoek rooDi geen r€laiie aan lus
scD uiisicncD ofhcr onisiaan
ran nicuwc soorren cn rnagnc-
tische f erersals. \I/etenschaF-

pelijke liLeratuu. ovet dir on
deizoek is s.haas ofbesraar
nrer, al zijn er legio groeperln

scn cD indiriducn djc clan
orenuied zijn dat het cindc
van de $'ereld daar is. Hct ralt
niet !e voorspellen (,!t het af-
nemende magnee&eld grat
doen, ofde vaiiades 'slechrs'
seculair zijn oltoch de aankon
djsjns van cen excursie ofeen
echte onpoLing. De (on)rcgcl
malt van rlet ontstaan en urt-
steNen lnn nieu$e soorren
roonl geen enkele relalle met
peri{rdes van aardmegnedsche
rusi ofonrusl Her vali llle

i\laar toch zitrcn cf nog ccn
F!r. haLen eD osen aan djt
ve.harl. Zou he! uitste4,en rirn
bljroo.beeld 109i Yan llle fo.!
minllerensoonen door een
magnetische omkerlng iiber
haupi wcl tcrug tc vDdcn zijn
in dc gcologjschc gcscliicdcnis?
Zijn Flanktonische fof aminifera
$elgeschikr on een dergelijLe
relatie ie onderzoeken en ls de
!egenwoordige resoluiie al

Sroot genoeS om een elemueel
sanctrrallcn rc kuDtrctr consia
tcrcn? Absoluic zckcrhcid is
Drenand gegeven! rnaaf $'el
blljkt hle. da! zulver wcren-
schatpelijk ondeizoek wel
degelljk kan biidrager aan
naaischappelijke problemen.
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yrte Universiteit amsterdam

Faculteit der Aard- en Levenswetenschaooen

Hoogf eraar hydrogeologie v 1 m

De Facuheit derAard-en Leven5wetenschappen (aALW) aan de vrte universiteii (VU) in Amsterdam zoekreen
hoogleraar Bydrog€ologie. Het hstiturt voor Aardwetenschappen van FALW omvat onq€veer 100 wet€nschappers

onderuerdeeld in acht atdelirgen, ieder qel€id door een hoo9leraar/afdelinqshoDfd.
Het ns!rult besch kt over€ei u tqebrelde reeks analttische, experimentele en computer iac liteiten. Hel rnnrtuut
omvatongeveer60 technische en adm n nfatieve medewerkere,310 nudenten en 50 promoverdi

De aanste ling a s hoog eraar overapt qedurend€ erkehlarer net de huid qe hoogleraar Hydro oq e De kardldaarza
leid n9 geven aan de afde nq Hydroloqieen Hydrogeologe, DeafdelngomvatopdtmonentTwetenschappeAen
t promoverd. llet hu dige onderzoek van de afde in9 sgerchtopderolvanwaterinhetsysteemAarde,irhet
bizonder ts sche llpe.ter vai qrordwarermodeller n9, watervooiraden, stroomqebied ef atuoedydro09 e.

De hoogleraar Hydrogeologie i5 verantwoordeliJk voor het ond€rzoeksproqramma in de Hydrologie en Hydrogeoloqie
en zalde Hydroqeoloqi€ spe.ifiekvanuit de brede <ontext van het systeem Aarde benaderen. De hooglera.r ontwikkeh
nieuwe onderzoeknijnen in hydrochemie, transpo( van vetuuiling en de invloedvan de mens op het hydrologische
sysreen,samen mer de hooqlerdr E(ohydrologie is hi veranrwoodelijk voor de re.enr on(wikkelde masreropleiding

Hydrologie De hoogleraarwerkrsamen aan mulridisciplinane onderzoeksprogfammas in de Fnculteit der Aard en

Levenswet€nschappe., het VLr K imaar.enirum, het Nederlards Fydrologi5ch Platform €r de Neder andse Onderzo€k

schoo Sedimentaire Ceooge \hn de kandidaat wordteen pbact eve houding veNachtren alnzen var het ir terenvan
extern gefnancerd o.dezoek, blloorbeed in samenwerking metwateEchapper enadverbureaus nNed€randendaarbuten

De kandidaat besch kt overeen aantoonbar€ etuar n9 op het hoogne n veau n Hydrogeolog sch onderzoek binnende
br€de nu !d scipinalre context var het Systeem Aarde Van de kand daatwordtookeen slerke aff.iteit met

Hydrochemie verwachr. De kandidat beschrkt over aantoonbare manaqementksaliteiten. bewezen didacrisch€ kwa leiten,

qedeqen etuaring in hetaantrckkennn exteme financienng en hetvermogen om qeihtesreerd onderzoekte srimuleren en

Iecodrdineren. Kennisvan de Nederlandse taalis in eerst€ instantie q€en vereisie- V€Macht wordt dat de kandidaatde
tal binn€n tweejaar 2al leren.

Vo gers bezo diginqsregels voor het wetens.happeltk persoieel

Nadefe informat e wordt qaarne versrrekt door de voorz tter van de se ectie.omm ss e proi. dr AJ Oo mai.
re . (020) 444 73 58, fax (0201 646 24s7 of per e.rna I do a*ageo vu.il.
Reactes ondef verme dinq van hetvacaturenummer 1718,2002154 nksbovenopdebrefenenvelop.
De soll(tate d ent vergezeld te qaan van CV nanen van referenten, pub katelijnen eei v sie op de Hydrogeoogis.he
d scipline k!nnen tot vier weken na het veG.hrjnen vai deze advenent e wodenqestLLd aan de !i!e Unvets tet
r.a.vdeheerdiJ.M.R.a!a.Neurelinqs,directeurbed4fsvoeingFaculteitde.r'ardenLevenswetenschappen,DeBoelelaarl0S5.
108 | HV Ams(erdam. falw vacarure@bio.vu.n I

Acqui5tie naar aanleiding van deze advedenrie wordr niet op pris qetteld.

Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit
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Lunchr meeneneni Lun.hstop vai
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ovenge deeLneme6 Eur. 15 lop

De er.uEie wordt g€oreaniseerd ei
beee eil door WaLter scho€nma
Iers {LNV Roermond) cn ]ac SLi(
ker (Pro! nrie Noord Brabant)

Introductie
Fet cr.uEiegebl€d Lgi in het aas
51e deeLvan de Centrale olRoerdal
SLer[, daar waar die het ['laasdaL

!ntmoet. Aan de voet van hoog
Brabant heeft z.h hier een beken
deLta gevomd van de [4dden €]
0on Brabantee LaasLandbeIen
Donme, Ess.he Stroon en Aa. De

ercuE e geell nzi.ht in de boel
erde !!ording cn ges.hl€d€n s van
d t s€b €d zoaLs: de geolog e van
het sebjed en het ontstarn van de

dekzaidrussen, de don[e], de

/1/IEERVOUD
i N-oderand 5 hel petrentase

vrolwen yr'ercaam in de bera
reters.happen Larg €f wordt Lager

naar mal€ de positie hoger is. llet
per.entage vrouwELllk€ postdo.s is

de afseLopen de.enr a toegenomen
van 5 naar:1.%, maaflrouwen ziln
nog aLtjd sterk ondetue egenNo.r
digd in de LID , UFD ei hoos

De NWo gebi.d.n Aard en Levens
vretens.happen (ALur), ah.mische
Wetene.happer (cW) er Era.te
Wetene.happen IEW) hebben
ge.onstateerd dat aanvuLlend-4 a.t e

nod g is om te bewer[neLLsen dat
vrouvren u t de grote gfoep van
posldo.s rnet een tijd€lil(e aansteL

trng 0oorsromen naar een nogere
wetens.happ€lijIe positie, Deze

dooEtrom ng ie gevrEnst voor hct
behoud en de ontplooiins!al
weiens.happeLijk ta ent dar ie zjner
tiid d€ door vergrll2ing openvaL

rrirdenrlssen die Dommelop zijn
vreg r.hting 

^rlaas 
s tegen geko

meniwar wl nensen oraraan
hebben blsedraser en wat cr nog

Fct gebied russen de 5iad en de

hogere gronden wa3 lioeger een
bers ngsgeb ed voor de DomneL en

Aa b j hooswater op dc &laas. Dat
it nu w€er 2.. 8ir Ertra hogc cn/of
Langdu ge hoosvraters oF de rr'laas

nr.onde h er zeLfs Maaslvater, via
d. zogenaamde BeeEe [rlaas.
Drn gaan w€ nog naar de StelLns
van s Fertogenbosch en d€ bele

ser rsswerken vaf i629, dl€ resuL

teerden n €en w rwar van dlikies

-An (ades tussen de hocere dork.n
en de ckcumvaLLatieLin e

Via fraaie oude essen en dlto
beNo, ngskernen, beLan.len we
t-"nsLotre in veraten beekdaLen en

afsesned€n DommeLmeandeE.

Daar wordl toes€ .ht lraarom dlc
aigesnedei neanders n het kader
van bee(hersteL, annex ru mte voor
de bee! vooraLsnog niei opnleuw
kunfen {orden aangesl.len.

We kunnen voor deze ex.u6ie over
een aantaLdienslfiersen var de pro.

v ncie be(hikken. Wie z€Lf€en fets
kan meeiemer w0rdt !erzochl dat te

Lende posit€s ral moeten opvuLLen

Met h€l progratrma AIEERVoLlD

(MEER VrouweLirke Ondetroeke6
aLt UDI beosen de seroemde diie
NWo geb eden deze doorstromifg
te nrnuLefen. fet programma

verschaft subsidie voor t!vee soor
ten duo.onstru.ties. ALW, CW en

EW venra.hten €L< iaatLijc twee a

are aarvragef rc (unnen nonore
ren. Tot nu toe h€eft ALW zcs
MEERVoIID aanvras€n sehono
reerd. fet Prograhda etaat in de
perode 2.oo lot ei fret 2oo5

.onunu op€n voor nd en ng. Na

at oop van deze periode !vordt het
programma gedvaLueerd. flet G

moselllk dat het progrrmmn

daarna met een perlode !an vijf

M€er intornatie, de brochure en

een aanvfaagformuller s te viiden
op de wcbslte vnn NWo
(w\!!r.nwo.r /subsrdievriier).

doei. Desenen de per op€nbaarv.f
loer ei zoider {vou!)fets [omen,
<unne0ln de stat ontfietsensra lns
van ! Hertogenbo(h aeitdaleen
hets huren en ,ijn daarna in eed

[war1eftie b i het Prcv n.Chuis. Z]
d e zi.h riidis hebbcn aangemeLd

onl\rangen een routebes.hrilving rnh.

Lunch
Ged aan or je zeLrbrood nee
neent ot een lunch in de Groene
Poorr wit besteLl.n. We kunnen

mlseum, zodat €r n et te wein g s.

Na alLoop djgt edereen een over
zicht van dere ex.uBie. GGas tot

Aanmelden bij: la.5Lilker, Ard.
Water, Pro!ln.iehuls Noord
Bnbant, Poetbus 9or51, 52oo [1C

's Fertogenbosch, e ma:: lSLik

ler@brabant.nl, onder !o Ledise

5. tt Lnete !an provln.le huren en

6.wlLLun.h beneLlen ii de Groene

*trs#
The Quality Geoscientists

.t?cottulmott Senices Jot the E&P lndust^

Tl"-,, r'i.. i 'l ', ,' ,t, :

. Sei\nri. hreTrctdtion !rd Nlaffnrg

. Rrse,\,)n and Production ceolog)

. Slr!li.trraphicil Strdies

. ts&P T.rm Suppon

. Gcoscrcnce D.ta NfunxSehenl

Argo Geologifrl Cons'll{nts
'1. +l | (0)10 6, 59 150

1706 tJD Z.in Far+lr(0t3069.1S loaJ

The Netherl!nd( l-: nail inir@rrgo lcos.lcncc..nl

F,tr flue inlunlr n \islt our itrtc .l ile
,ttL^trr.tPn P.\'ktr I t.,l
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EERTSEJAARS VETDWERK

In de kaart gekeken -vetdwerken met beginners

Ardennen k.lkklas5ificati€

Reng je loupe posnddr het oo9
Nadot ie de kalk bespoas.

Kijk goed wat et in beeld verschijat
vootdat die waterylans verdwij.t.
Kotrelszien kosl naar'n sebnde

Pak hah pdkkingln de eerste rcnde,
Maat, jouw deteminotie is Fut

ots je veqeet de fdctot mud!
Rakeo de konets elkoat?

zie je de spariet weldaar?
Boundstone btuist net Belgisch bier
ats ie dodtu.n dinkt een fles ofvieL

Stevig stinkt Atdeh nen dolohiet,
ounhan's rlassincote, ve,geet die niel

IAROENNENVELDWERK 2OO]]

B.ginnellnsen in hcr vnk bijsGan laken. war leren eersteiaars veel in

bii hui ee6te schfeden in hel opeD een veldsei2oenl Maar. o, o. wat
veLd is e€n moo. er veGntiood.- !€rseren 2e letoo gens aok weer

i(ebezlghed Nietalegeoogo. veeL, zo kLaagt steevast niln coL .ga
do(eiten doer hel graag. l er g die de lw.cdeiaa6 oiler riln
(oLlcga voelt z.h /ek€.dcr..hfer lro€dc heeh.

kostbare. stiLzwijge^de .ppnrdlulr Doo€nans keren ook de staRedei
in hei seolab. eder h.t zijne. naar vcdjkt ierus van dit doormaken en

doe mii ee llk gezcgd maar het eiden van het m€cn nt€nsieve
latuurLlke veLdLah, Leisr u.nder eerpro.es van dc he€ stud e. wi
regen. dat we. Dit iaar hoor.le roe, maar ontspannen. TotaaL

roweLde nair.rsveldcuGus in d. afgeleetd c.hlcr k€.€n d€ e€rst.
Ardenncn, als her rometueldeerk in jaare huiswaai5. E€n rornidnbele
ccntGaL SFanie bij nijn onderurijs e ndspurt bljkt vnjwel n tijd n.dig

om het're halen. Sommigcn haL€n

hanst letteniik op hun hndvlee5
nie Eind5treep. flrLvc en hele na.h
ter zjn ook d I velds€izoen weer
do.rgerraaLd 0m fJerk aan le
Fssen anh de laatste gegev€ns en

le gestcld. eisen. Horen de dcel
nemers.cnmaaL de v€nosscnde
loord€n dal re het gehaaLd

h.bben, dan verandert p ols de

serFannen 8e aatsuitdru[k n8 en

flikkert h!n rcscfre r€rlje energie
op. Wordt cr to.h nog een sLot

reeltie gcbouwd. Zie ie deze vcr
iomlaaldf l]Up LLen na de Tomer als
tweedcjaaf lerugkeren, d!tr b jken

ze ln€ens verafderd. Volwassenef,
m.nn€l jk€r, wor{clirker, <rerker.

ProbLeemgestuurd onderv?i js heet
d€ze onde^liisvorn reseiwoordig.
Dirlactisch .n prosrannatlsch
gezien b.trr inelkaar st€kend ddr
,eg 3o. 40 laar seL€den, niar n

rez.n r €l veel verandcrd. zeli
lcren je in eei v@emde omgeving

te vesrisen, fret inarsenolen leren
samenre&en, L.ren Beseveis op
kaa en en n !e dboeken te

ve(lerken lr korie tlrd, Leref dc
noed n et ie verliezen, vin rout€f
leren cn vooral doorzetlcn. War

een o! rengedoon Le.znqe en
vormende stud eondeidEl€n
we heeLrndets da, vroe8er rin
de commun catiem d,leLen. Wair
dijn jaa,scnor€n en ik her thui5
lroni .og pcr briefop de hoogre

hie d.n s er iu de GsM mrl zijn

Slv15 b.'i.ht€n. Al bilra b€ginnen
GsM piepj€s en bliepjes in hei v€td
irer vageLgeL! 0en re .oncu(eren,
tennr rste aLs le bifner zeiderbe
re k be t. 51a ii ere€ns met (wee

studeiten ccn br€ukv.k n te
meren en bcli broenief op Man',
hoor ik i^eent zegsen, "Panrom
be j. me nu,lk na h er n hei veLd

mct nriir doceit, beLLen s hrrl
sl kke du!r, dat w.et lB locf, (un
je niEr gewoon 5ms Er? Wet er
ook gebeun- de G51l1 is de
dodenc i<1n ram en ro olijv.r re
van n Lcs wai we moeren lrctcn op
ae lroogte. floren we dal d0 twee
dejaars het reLatlef se.hr do€r. of
dnt een dierbaar t!milie id is over
leden tdrie keer in dii zomersei
zoenl. Eei ander rodefn stukje

seree(schap is de d sitaLe camcra

gelukk g en irots mee rond, n.Lu

5iet aprop in z jn aopirtcn€ni.
nmlddels groeit het ainral digi

LoveR sneL. ook onder de star.
aoLLega Di.r, dlc d t iaar voor het
ee6t mccd aaide ln heL Spani.

legd. ln her zseeL zljns annscnijns
heen hii zijn pLaaltes i'r Tiin mooie
laptop op ,ijn bLoedhctc pension

knm€r moeten down oaden ,

t€rwlldrie verdlcp neen Lager de

bar.onstrnl IoeL p Ls kof s.h.n
ken. Als ic bii e€a vi.ue€l vcidbo€k
2see( is dar de priis. Dc 6PS zal

aLs acriie beLanSrijk mod.rn innru
m.nl :ekdr voLgen, mrar {at 6ij
b.rreft i eei lets lrlc srad uni
Last beg fneE ee6t nrsir lret
orianleren op de k..n volled g

Ee. iimiddels sepeisionoc.dc
coLLega verseLeek veLd!v.rk wel mer

oorlog loeren Strijd m.t v anmen
\!crFe6 en a om o. meniare over
urnning op eike heuvei of berg.
Uitroken di€ geologis.he voelan

seG ei kLenmen war nlLi(air ve d
!verk betlcft zaL ii noo i verg.ten
dat e.n rin onze do.r0r0i ltuden
ten, rncde door onr€tcndlre d

niiferzrrds, een beLingrirl F litair
ocienrerein ii zijn gcb ed (reeg

toebedeeld. Gellkk s vond de

sludenL a! dat geraas van rond.
s.lreureidc tinks er het g€kna

v:i het nftirarkses.hut pri.lrtis
en wis hij spoedig goedc naatjes
n€r dc belangiiksre ohicieren. En

i hoof, a gauw mo.ht hij -lnder
bepialde voofr aarden . gewoon

z ln sanS garn Tijdens een bege
eldingsdag urerkten !e ons onder
akerorpcn seleid€draden vin
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anl tankraketten door en stu ften
elen ale. oP eer v€rgelen, manr
geheeL nia.t€ bazooka. 0f iI naar
even eei ioto van hem mel
baroola wL.le ma(ei.. Nu essen
\!e ons !a5t met velLghe dspioLo
.oLL.n cn is .ll dus voLiooid verLe

Naasr.onl oe er kern s nput s

veLd$erk bese€lder.ol uige
lerhaen aanhorcr en lerte el
tijrleis bo(eL of maaLt rd. Laat k

dit e ndeLoze ondeilverp i et
be .h1en en nre beperten lot
enk-.Le ultspra(en. NeeF nou
BarbaF idc nan.n Tiin gelnseefdl
Zr bLeek heLaa5 reir e r!imtcLlik
iz rht te hebb€i. Betraand vocgt

!reem.ie Laagstadd toe 'maar het
is ook zo moe Lij( mereef. Vo.f
lrarr bLee( meer mu, ek te ritlen n

een .onseratoriumopLe dlng.
llarm€n, die voo lrct.cEt e€n

soed antsLoten breukvLak r.7i.n
( jst, roept me enthous 351toe

dat ( nu in rektoisch lpz.ht
onrmnagd ben' HaLletuege d I

leLdfrer( lesLoor eei tean on !e
te ma (en nru.turrprofieLen maar

5r grotcr te gaan te<enen. En(eLe

ko5tba.c u!tjcs 5ta(en z€ erin
Trors tonen ue bij de luss.ntil.lse
besprek n3 €er €env.!d g geslruc

lureerde n!ga Lap pap er Duide jt
tev€eL!an lret goede, naar zo n€t
ge!faagd en lrelaas en(eLe reLe

vante ontsLuitingen gemisr wat
Tuur (Linken mijn wooden
''lonsens. To vcrgroot ie niet aLLeen

aLLe .nzekerheden, maar ook i.
e sen t€Lorttominsen" (z€ hebb.n

g€r.ht aardige kaan. zet tot ziln
s.hrk e€n !Looias zlch merkwaar
dlg onrkru L.n naar het noorden,
met een !re.mn. allakking zu d
waarrs. [,lerkt sar.ast sclr op Fe,

ander naar Rone . Tiidens.otrer
tievrerk en(eLe laren geLeden ve e

kent .oLLegn Harm ineens t€ !er in
de ondergroid gcle(enne b€gin
er €lrdllnen !an cen structuree
pfof€ tor wa5LijrpaLen Z! ziet hct

m.der vogen5 de voo s.hrft.n
u tsevoerde prone er d!ide rji als
!u Le !,a5 u t. Dt ontLo[t me eer
d da.tis.he.o(e.lie. 'Harm, als je

dr nog eens doet, s.h ii er dan aLs

go.d VU do.ent bij .onfornr Psa n
25:a (o!dc berijniig)". rlann,
zeLd€n !erbluft,lii[i mc gLaTig aan
en zegt AnnE, wal i5 dlt i.
hemehnaam?' Kj[", zes k quas]

ik heeLwat p5alnveBjes noeten

woord.n re blnnen: s fleeren

soedhe d lert gc.n paLen, God s

re.hr, dus zaL hir door ondcrwlizjng
hen d e dwalen brerg€n lr h€t

gen zijn een gevaar!oor z.hze I
en nun ong€v ng ge, ei neL

hcuk.nde gereLd waarmee ze hun
nl€!we €n rlterst s.h.rp ge!unte
hamere uitprob€r€r. !ersp nterend
gesteente rand5pfoeiend. Metee l
Laten zien hoe het:ndeB Ian.
Bijna aLLemaaL siuntelei ze v-.rvoL

g€ns !reseLjk fet hun loupe
ordan(s enlge pra(tcum e arlng

Geduldig !oordoei (a ksteen .Las

siU.atie g€bru (en? 0, neneer d e

Dufhan kaLkdassln.atle wee( ik
e.ht niet meef'. Reden on dat
maar eers ir repvom op te s.hfj
yen tzie het ntro rijml en n d.
Arrlennei tlrdent de nabespreIi]g
!oor te dragen. Geii op rjn heLpt

lmproviseren, u neren, meeden
kcn, d.snoods fantaseren, veeL

!eL.ldo.cnten zili er gel genoeg

!oor.0fvrrs, or gaaf befoepi laze
ker d e.omb natie, voo a rLs het
mooi lveer s. /!laar Laten lre looraL
het droele ienoneen n et ve|8eter
dat heeL nat energle achteraf paar

e, voor de a!linen eeworpen Lilkt

aL5 somnrigen NeLerg veeL!erge
ter bllrken te 7ln b ilrun voLgende

zomerKa{er ng Les geven . D nnen
of buiten het bllft eer utdagirg,

sieLLng. Ei eraar of eer ns,
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De betangriikste bout van Nederland

Pieter Stienstra verlaat de Commissie Beroepsbelangen

Pictc! Stiensra blijkt ljcn veelzijdis man.
Zijn hobby's pianospelen en koo.ziDgen
srekcn, samen nct he! Nerkcn aan inreF
nersilesr \car flets afleg€n zijn meer rpec-
taculairc intcresse buiren kantooruren:
vliegen mcr een (uhli€ho rliestuig- Al
beperkt die hobb! zich op dir momenr rot
sinulalicvlu.hrenj hct is, n!!sr duikcn en
enigc kennis van hcr PlpiDmentu (hij
holdr duidelijkvaD cen warm khnaao een
lrar exorischq liet}lebberij dan tuinieren.
Ookzijn acdviteiten naast studie en se.k
sjjren op ccn brede maatschappelijke intc-
ress€. Hiizrt in de belcidsrord van de
sludentcnorganjsade van de \rLI, was
acrjcfiD her Leldse srudcnte lelen, rnalr
hccft zich ook ingczci voor de NOVIB, de
orslDitltie roor on(LikkelingssamcnNe.-
king. En larcr is drrr her KliGltG bij
gekomen als'liefhebberij'.

0nweg
De Mc$kundige Dicnst (MD), een y.! dc
zes spccislisrlsche dictrsten van Rrjksw.ieF
staat, beheert de sco-info.Inarieloorzie-

ng en de gencricke informadc- en
cornmunicaricrechnologic binnen Rijkss'a-
ierstaat. Van oudsherbehccn de MD de
i jkpunlcn voor exacre plaalsbef alingen.
SamcD met het Kedastcr is de diensi
veran$oordelijk voor dc gehele Gconet -
schc Infrlslructuur laD Nederland- Naast
de opperbout in dc Stopera kent Nedej-

land nog dlLirendcn pcilbouien in scbou"
wcn en kunsNcrkcn en tieniallcn baLens

Ncderland wordt !l llngnict mecr alleen
!!naf de gond gemeten m
pas. Remore sensing (mcl sarelliet en
vlie8ruig) cn digitale rcchnieken voor
veNcnilg €n verwcrkiDs van data
wordcn steeds bciangdjLet. H€I mclcn
vanuit de lucht kcnde Stiensra al lllDuir
zijn lorige baan bii het Zu\€rirysschap
Houandse Eilenden en$'aafden. In een
pilorproiecr $'crden daar sarcllierbeelden
iDgezer om selectiefmccaunten re bcpa-
len voor onderzoekl'an het oppervlakc-
waro. "Eigenliik ziin de watetschappcn
dc licfde en d€ oudste besruurslaas in
Ncderlrnd- Dc w{te.k\Lalireirsbchccrder
is erant{oordclijk loor schoon opper-
vlakrewater cn ufvllwilerbchcer. Indus-
riele afi'ahvarerlozingen zijn sinds dc in
werkinsireding mn de Nl/O in 1970
grorendeels op ordc. Malr de agrarische
loritrgc! zijn nog lang niet'sesanccrd'.
Bcsrrijdingsmiddclcn komen in dc shten
cn belasten zo dc $rterksalitcir. Is
bekend q'aar 'gcloelige' g
(bijloorbecld arrdrppelen), ddD is het
moselijk on speciilek rc cont.oler€n cn zo
nodis rc hardhrven. Wc gebNjk!€n jn de
pilor hoge resolutic satellletbe€ldcn un
I'cldcn re lokaliscrcn met rerhoogd
lozinesririco en ziin die akkm rcnolsens

exra ga0n controlercn. Dut h efticienier
dan onserichr hcr veld in gaan" \,cneh

Terugkijkcnd loopt ziin ambitic on met
iedere nicu\lc strp reranB{oordelijkheden
en lakkcnnis uit re bou$'cn, lls een rcdc
draad door ziin loopbaan. N!!sI zijn
pronodc n.akte Sdcnstru een succcsvol
uirstapje n.ur de Archedogitche f.culteir
nl Leiden. Daa! eafhij les in hcl beschrij-
lcD ran poB€hcNcn me. behulp van
petrogafischc rechnieken. "Er \!erd \aoc-
ger lan allcs in de klei gcstopt om het
maretianl beter beirerkbaa. te m.ken,
maar ook on de eigenschspFen van dc
gebakkcn !or re v€rbctcren. Dooi tocroe-
sins vln bijvoorbccld slro $erd dc pot
cxrr! poreus. Zo blecidoor lcrdanFing d€
inhoud lan dc por korl zondcr drt de pot
lcke. ,{an dc scbakken por ztlflalt niet
veel te zicn, haar de rocslagstoren Gtro,
sreensruis, kw&is en plagioklaxt zijn niet
een microscoop nos duidelijk te hcrkcn-
nen. Toe$hgsroffcn kurren ook ccn sleu-
rcl zijn nrt her ooEpronggebied van de

Na zijn ecrcrc 'echte' baan bii het PATO
dat posr-acadcmiscb rechnisch onde^viis
ve{orgt, werd hii dircctcur vltn een gcolo-
glsch onderzoeksburc.!. dochter van een
zand- cD srindbedrijt "He! was itrtcres-
sant wcrk" aldus Stienstrr! "wc hcbben
!'ccl potendelc sinlocaties ondcrzocht. Ik
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h.b di.f ooL r..lgcl..rd olei geoilssche
ond$zocLrsicchn'chcD b1i millcurcNui
li.s. \Iur D! ccD uni.l j.rcn lti]d. ilr
g.ug bij cen s.@t bcdrijf gaN fcrkcn!
mer lnJere otd .hren er in;.hren. Er
dar G (]r.nd e.h!ni.r Delll gero.den "
Zijn kcnnis en nanageire. rell lrnrg dur
opscd!aD hc.1i Sijosue g..d kunnen
scbruLltcn b1j li.I ltrr.$cluf. zijn
rolg.ndc (cfkg.r.r. l cf.ssi D modcrnc
rechnietcn lls ro.otc scnsiDg op dc gr.ns
ran b.dern er s!rer, ccconrLrinccrd rncr
een groeiende \,,orketrr r(io. een Fote
Frotisronele .fginsrtie rner eer b.ede
ofdra.hr brachr h.rn uilelnd.llrl b1i de
Nlccihrndis. Dicnsr !rn nrrk$raicr{a!r

Keuze5 maken
Pletcr Sri.rs1.! is ccn y,tufsrlnJcf rln
heldere be!ll\snlgen .n duldclijlte kcures:
modder rler do.r. rer de r'l.gcLijkheder
!p .cn rii. b.parl re prlorlteiren d kies.
1]ij rolgdc dat uiigangspunr ook nr zlrn
.rnicrc (ron klcjn. naaf srooij niar b.lcd
cn .raDlscmcni) cn rcrra.hl dir ook frn
hderer. In 1) 1 ls hii gcrrlegd loor dc
(lontrissie Be.oepsbclangen c. in'tr7
knrn hi' !aruil de CieBB in hel hoofdbc-
sluui Silensrm hehrdgde da.r de beldn
gar ran d. gF.f 3a(nreierschefteF
!flomsiis xri hci bcdfritslc!.n ofuli de
rcchtrischc hock. "Gcokgcn iin dc rum
lle /in \d. hct {oofd) rrcrLcr nicr mccl
rlleer biide unncrsircir ofccD rrD dc
gr.Le.lien!ers.hdr|ijen Oolt o!enredcn,
lngenieursbnreaus en bedri'\en die Det
bodcD of{lie6eheer r n!ke! hebb.r.
zijn scfk_s.!.rs !.or heel IraI elrdqreren
\chafpcrs 1lct -scnooisch.p wildc ccn
bf.dcrc brsis cn di.r bcn ik hci hcl.mal

Binncn de CieBB heeft hjj zich nlgczcr
r.of x!r!lnitins 1dn her I<N(lMG bij h.r
Lunrfese neh\erk ran f$ie$bnele urd
\rcr.nschafpenj .rder a.dere mer de
Euopccs crkcndc i1i.l ljurope!n Geol{)
gist (EufGcoll. rc arrd(.i.n;ch!pp.r
.icr'Fuccol otclloldocr lan rlc slrcrlgc
.i!en \!r dc EFGr D!.sr ccn fclcrantc
otleiding.ok goed onderhoud.n r dkkcD-
nr en rele\lnLe se.kcnlrins. Veel
belargslelllng is er rieL ir Nede.l.ndj dc
rn.csrc aaidrveteni.hafpes hler hebben
d. rir.l ook !i.l nodig In ard.r€ luro
pcsc ludcn rs zo tl crk.nnins lark 1r.l
beLrnsrijk on !1s on.fh.nLiclijk b!iicn
i!nJ! ,i!, d$erenscb !ppcr 1c l$nrcn
\erker Zon.ie. Eu.Ge,il lffeen !ndcrc
.fkende r$1elsi.nele Lirel) tr hijm l!rdcn
als ljngeland, Sfanie er I[lii \aak n].1

gere.hrlgd.nr zellsthdig offi cialc docu-
menier te o.derLekenen. Dc \-ede.lardse
gcoioog djc ot elgen horrle $,elk roek,
Lronn d.n nlci aln de slag, ondanks de
ofiiciccl opcn E!ropcsc grcM.n

Enthou5iast
De (lleBB berrrdr uir ccn endrousiasrc
club nensen neLgoede ideeEn cn iriri!-
ii€\'en. De connnnsie beharLigL de beL!n
gcn !.n dc b.nre!sgrcep roorr!!rend.
ondcflrudi uiinckcndc conracioi !iet de
EFG cD probccr mct dc lrcbsiic dc l.d.n
1c. { ilLe rc rij,r in lcl zockcn Dlaf .cn
nleur e brxn.feen releuntc cursus.
NalsL het b.ha.Liger \.!n dc bcldrsen lnn
de t,eroefsgroet heelr de .onni\sie o.lt
dc iaak on hei ho.ldbe{uur te xd\iser.n.
ilci \lccrirr.Dllan 1.r91 2000 normde
d c spccifickc iaDdechisp
.islric !.n dc lcdcn cn huD lrcnsctrj mobi
liLeirsbero.de.ing cn de FFLI. Hci h!idigc
llee,i!renrlh 200(r 2tr01 scb.ijft Fosiiicf
oler de !.iniren.n -nd de EFG en bo(iFl
dli de lederlile uiL zllgtueien L.i1 ren
trNinuui d.i blnnen de Lurcfe!e foliLiek
ullocd trn ulto.iincn.
Dc CicBB {cbsuc, dic c.si rllc.n opg€
/er rls uls intenncdilif russcn qcfkzoc
Iters en be.hijfen. is ir tlc atgchpcn jdcn
uligegr.rld kr de olll.iele rebsite \!n her
L\G\tG !rL leelneer lnlnrnrrie en
rubrick.!. Dc banenmalkl bestxlt n.g
st..ds op dc lrcbsn., !ie!r s nier gFoi.
VcLchillcnd. hiririicrcn !rn dc cornmi;
sic hcbtcn gclcdcD onLlcr ccn gcb.cli arn
kcnnir sic.le lcdc. n! .igc.lijlt zih cn
*elke ste.ilieke senren re beLrben ED
delr zou Silenstm r. gra.g, in eer g.crie
sarndnrerhng lrel her HB, rerlndeing n)
zi.n'l-.rsI'ro.r ie (eien(ie je leden
zijD cD rriaf zc lrcrk.n Ptrs dan kun je de
dicnsircrlcnirg s!cd .lsicrnn.n. $cei r.
$elke betl jrcn nrrcfcss.nr zijn roor ccn
tilnenrnukt en kur jc srioryrs zoclrcn.
Een 1006rel\o., ..n leden cnqu;re is ul
digeNerkri de papieren refsie 

^L 
bij .le

lcdcnlijsi !an dec.lrber 1999 Een elek
rfonjschc r.6ic kan zo of interner llaar
drr is p.s zjDrol.Li d. gcecr.ns onder
ho!,lcD \rordcn cn gcl<oppcld zjrD ran h.r
LeJerLresrdnd. Dal !r!rgi Drisschicn Dccf
\.!r he' IiNG\I(l Lru.c!! drn niogclijL is.
De (lieBB is orer lan\aLllendc {eur (Dd
d.ze ide€tr nog ner het HB ln or..leg.
\'.rschjllcnd. !.n onz. !oor;rellen 2ir.

.ndcrs gcz'cn, rna.f h.i losi l'ld. lk rc.h
seer F. dat hct Lroofdbcsrlur d. ai.eclop.n
jd.en beel\eelhccft noctcn docn 'GcolG

sie en Iiirrlrousr ltrs .cD llnerciilc mo
lcnsreen o,n nc ncti r.n hci sctrootschrp
en er is hx,d sererl( u. ,noJcrnc iriftr
ier en een gocJe secrcrariilc oDdcFicu-
nlng Die zaken hadden hoge Fiot.ireii.
\I.rr ik b.n €r lar.lefluigd dlL belh
gcnbch.rliging zoal-( d€ enquete. hlrd
nodig is cn loncrLl blijh. ]on.rs. dan
scle. (c \t!1cr Iccli binncD h.l scrooi
s.hat en rcLltc kerris or kundc Lrcschilr
balr i!. En. (dr nrnrltcns /o LrchngrijL is,
dar kunner ne g..i.hL..ledcn noLrili\c-
ren om ah li\(;Il(j duideliikc. nuf
bultcn Ic t.dcn en edi nerkere m l
schippcl'jkc rol i. sf.l.n. \'e \rillen Lo.h
.rct cclsrg drc orlzrchibuc radlrcrln
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vrte Universiteit amsterdam

Faculty of Earth and Life sciences

Director Climate Centre VUA f/m
The Facuhy of Eanh and Life S.iences (FALW is recently lorm€d throuqh merginq rhe Faculry of Biology, lhe Faculty

of Ea(h Sciences and rhe Institute for Environmental Sludies. FALW (ommirs itselfto scientific excellenc€ in a (limired)

number of niches ofEarth, Liie and Environmenralscienc€5 with a focus on interdisciplinary research. An impodant
research area is cl nate resear.h. The research portfo o s strategicaly assembled to allow optima a.t cipat on of
future soc etalknowledge d€mands thro!9h a coftb nation off!ndamertaland appled research,

The cl mare centre vrije univers reit Amsterdam is estab ished to nteqrate ard initiare multid sc p inary cLimate

research n the faculty ofEa(h ard Lfe Sc ences. The Cenve combines a wide ranqe otc i.iate fesearch top cs and

approaches, nc !d .9 biogeochemical cycl , c imate var ab lltY inteqrated assessment afd management strategres

The cenve wi srrergthen the (iniednationalpos t on ofclmate research attheVrie Universiteit.

The CCVUA seeks a dne(tor ro lead lhe ce.tre. The dne(tor will report to ihe board oflhe CCVllA, The.andidate is

expected to develop new initiatives for climate research at the VU- The dnectorwill play a major rcle in the development

and e5rablishment ofthe CCVUA, including development oflhe 5traleqy for acquisiiion ol external tunds for re5earch.

The dnector represenrs rhe ccvua in internaland €rternal contacts- Proje( acqui5ition, national and international
presenration, lnd sfienqthenlng ofclimate research networks bo(h within th€ CCVUA and in a nationaland inlefnalional

context form importanr nq.edients ofthejob.

Th€ cand date has extersive exper ence in research rnanagement n .omblnat on with upro'date and n d€pih

knowledge ofclmate resear.h, as showi by a Ph D n a c imate{e aled research rop c. Proven experience w th project

acqu stion sa. mportant requ rement. An independent, €nthu5 rsti. workinq aittude r comb nat on with a rrands

on mentality are add r onalrequirements. This pos t on requlres frequenrvisits to nationa and nternat onalclmate
o19anisarlohs ahd <limate meetings.
Th€ drrectorcan prove excellent communicativ€ skills both in writinq and spee.h in Enqlish and pieferably in out(h.

The position is quaranteed for I years, with the possibilny ofextension. Dependinq on rhe Qndidates scientinc track

re(ord a 5lrategic protessor5hip is possible.

saary 5 naccordancewththeunvereityruesandbasedonexperen.eardcompetefce, r accordance wrth the

weghtofthe positlon.

Furth€r lnformatio. car be orovlded bv Prol Dr R Aens (Chairmrn CCVlla) tel +)l 2A 444721I ard
Prof. Or ir P, Velirga (D€an), teL. +31 20 4449515
Wrilten applicationt, hentioning the vacancynunber 2902.2002155 at the top lell.or.er ofthe letter and envelope

areanticipatedwirhinl4day5ofpublicationofftisadvenisementandshouldbedirectedtodrJ.M.R.M.Neutelinqs-
Dnedor of the facuhy. De Eoelelaan 1085. l08l HV Amsterdan, The Netherlands,(falw vacaturet@bio.vu nl)
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5flJil,/lf, fllTfl Lr,J{it li (.H[. lff ttt (,

Afz€ttingen voor en
ond€r het ijs in de voor-
laatite ijirijd: Mei
2002: de excursie van
de Sedimentologis.he
K ring

Zo n klcine denig enthousiasle
lcric^ van de S€dimentolDgis.he
Kring 5londen kkar on aLle sedi
mento ogische ienonenen ron.lom
de v00.Laatste Ftijd te b€strderei
De excurs € voede Langs ange
door dc hade wirrd fraa gepr€pa

rccfdc onls uitng€n raar ederzirr
cigen toevoeglng aan de ds.usse
vond lr raren door js. op lonni
g€ pLiatsen olastieci en ooi reL
bros gederorneerde 2anden oor
tpronkelijk alBezet in sanduG ot
eskers €n fferen.in dc rafd vnn
h.t ll5 Er w.rd ze fs een keien
vLocnl. onidekt mei uitzaniErLiik
nlo. e Pndksnrere, d e de veeLhe d

air and ls ieioneien.oiiphnei.

n (e aatste groev€ waren bfede
n €1 Lol iauweLi(s seuLend-p afzcl
t iSen 0nt5 otcn mel een wEedE
aaf Sr0ottchaLige 5.h€ve gelaagd
h.id. 0e:iliesker lobby. door Dirk
Beers arngevoerd, won aan se
wichr, ondanks de vondst van doo.
wareronlsnapplng opengebroken
kdmmen van kLelns.haLige ribbeG

aai de top van.le -nden d e ah

Meindeft von den Bery, Petet Vos, jercen Schokket, Sando Passchier, Pinvan Sonten, tan Rik von den Bery,Andte
van 6eldet, Di.kVon det Watercn, GetadKruse,leraenschokket,IonvanHoof,deheetGeufts,ElisdbethKaste6,
Sioerd Kluivinq, Kloas Haagsdo. Petet Snoor.6etit Kuipers, Di.k Padjes,Di* Beets, Aett vah Sttuaten, Willem
Steenken,los Dijkdons, Nico Pepping,6eorye Postna, Kirk Kleverldon, Wesselwn Kestercn en Sjoukje de Vies.

ijsdak iistoning verklaard zouden gevonden in een zandige GiLbed
kunncn worden. delra in de tweede groeve. 0e

lan Ri( vai den Bers was biizonder ba.kset beds !rljzen mogelljk op
verheugd ba.ks€t beds te hebbei een hydrauLis.he sprong van super

EeEte g@eve net veel ingewikkel.
de d efo m at i est tu d u re n : wate n
sanhige stru.turen welli.hl toch
het gevolg vdn slunping?

kilis(he stroming nanr subkritis.hc
sl.oning langs de foreset helLing.

Moct ik zondas to.h weef tefug
on €en LakprofieL tE nemen,,,
0ok Bert van straaten deed een
opmer(eLii(e vondst ln de natsr€
randgroeve. Hil vond iuiguriei, ecn

SLasarhtlge ver(ittlng van hcl scd.

kcrtlc lengevolge van blikremin
slag. k zoek hier al mijn hele
leven ndar en nu heb ik hei dan
loch gevonden: ga zondag weer
even naar oe groeve on re prooc
ren wat me€r van dit luLgur€t tc

De scheldendc !oorTitter van h.t
KN6UG Liesbeth kosrers stak eer
pracrtige srote v/ndIanter ]n laar
zak: '...die seef k aan m jn opvoL.
ger! want ik heb geen lootr1tef5.
hamer om te ov€rhandigei... . En

zo kreeg de nieuvre voorTittcr vnn
hel KNGMG tiidens dc iaarucrgadc.
riig cen lrindkanter om zijn g€zag

als voorzilter zi.hlbaar le maken.

kngme I al'' l ktfs lnieuwsbrief seplember 2oo2 l11
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Ingeronden bri€f

Nogmaals de Buitendas
Zoals in de ee6le column van de
nleuwe voorzittef reeds te L€ren
qas, was de Bultendas een suc.es,
zowel war betrett inho(d als wat
betreft opkomEt. Om het s!c(e!
geheeLaan mii toe te s.hriiven
do€t geen .echt ian de mens€n die
het Eeeste werk h€bben vedicht
om dit t€ veeezenlijken: Welmoed
K.oneniailer en Flarm Frlkken van

de NAM. Dankzijde sastvijheid
van de NAM en de rondleiding in

het Drente€ lands.hap door de

heer faveman, projectleider van

het he.inrichlingsproiect van her

0ude Di€F ls de Buit€ndag vaor

aLe oeeLnemers weer een aange-

nane selegenheid geweest om

elkaar te onimoeten in een interes.

sante omgeving k hoop dat er
volgend idaf w€ef meef deeLneme15

zullen ziin, Suggesties cq. aanbie'
dinsen voor de Buitendag 2ool

GER DE TANGT

VooRZnER CrE NETWERKEN

EN BU TEN046

F.llow AGU
De vooizittef en leden van de

leLlows .omm ssle van het Aneri
kaanse Geotsische Genoolschap

(AGU) hebben Nico VLaar lcmeritus
theoretisrhe geolrsica Un ver3 teit
Utrecht) tot fellow benoemd van
deze o8anisatie, De reden voor
deze eeryoLle oid€rscheldinS is

samenSevat n het !0Lgende claat
van de commisgie: For seminal
conlribulions to seismology and

tedonophysics, the quaLity of
s.ieriific offspring produced, and
for mastemindinS an internation
alLy a.clnimed infiastrudLre tor

De onders.heiding zal worden
uitgereih tijdens de jaarliikse

herfst AGU conrerenti€ in December

tenswaarborsing van aardweten
schappels. let (N6MG is alveL€
jaren acii€f betrolken bij de Euro
pese Federatie van Geologen (fFG).

Binnen de EFC wordt o.a, veeL

aandachr besteed aan d€ titelvan
Eurcpean 6eolo9ist, he\seen een
soo persoonsc€tlfi.aat is waar
mee een geoLoog binnen Europa

ziin professionele kwaliteiten kan
aantonen. Deze lilel wordt verleend
aan geoLogen mer een aanrartaren
werke.varing €n flet duideLjke

Nieuwe voo12itter

E.nst Burke, Hoofd van het L.bora.
roium I$icro.Analvse van de Facul
reit Aard en Levenewelens.happcn
van de vriie lJniv€tr tcit te Amster
dam, wordt per r janua.i 2ool de

nieuwe Chaiman van de Commis

s on New MlneraLs and lMlneral

Nanres. l-let be5Luit van da Conn s.

sie in mei dit iaar is in de Plenaire

Vc€adering tiidens de 18e General

Meeting !an de nternational l\4lnef
alogcaL Associailon in Edinburgh
begin september overgenonen.
Deze benoe.nine i5 een internario-
naLe erkenning van de kenn s en

kwalireit van Ernsl Bud€ op hel

aantoonbaarheid van continue
aardwetenschappelitke kennisont.
wikkelins. hetgeen weer getoelst
wordt door eraren professionals.

De ttel Euapean Geologist
vergroot de professionele nobiLiteit
van de geoloos. Bijvoorbeeld bii
een 5olLicitalie in hei buitenland i5

het n! eenvoudlger om zlin/lraar
kwaliteiten naast die vai buiten.
landse collega solli.iranten te
Leggen. 0ok ge€ft het bijvoolbeeLd
de mogeLijkheid n het bultenLand

lntermedia ls (consultantsl te
ve.groten door zelfreglle.ing. 0€
reseling sleunt op de volgende
pijleE: kwalitehseisen aan de we|k.
?aamheden d0or toepass ig van
procescertif caten, invoeren van
pe6oonscenifi caten, eisen aan

organisaties {h€t twee.p€tten

ProbL€em ), produdeisen, erken.
ningsregelinS van instanties op

0ok op Europees niv€au zien we

een sroeiende behoene aan kwdLi.

(0MMI$$lC tlH{CIffi''$BEt/{N(5f, ru

Certifi<ering

Waar gewe*t wordl worden fouten
gemaakt. Dat geldt ook voor de

mlLieubrenclre (bodemb€heef,

bodemsaneing). Niet zo lang geie

den is over de nilieubranche 2elts

het nodige negatieve nlelws
veEchonen, waaru t bLeek dat er

srole vers.hillen besraan tussen de
uilvoeringsp6kliik en de algemeen
aanvaarde kwaLiieitsnomen. Een

rceks.apportages en n.rdenten

toonden aan dat kwalireir €en rela

tiet begrip is en dal er grote finan
.ale bcLansen ziin senoe d met de

kwaliteir van advieswelk.
Deze incidenten en rapponagei
hebben binnen de milieubranche
enoe geLeld dat een aantaL nitia
tieven is gesrat on de kwaliteir
van de geh€l€ keten vaaronder die
vai de consuLt ng te verb€terei.
ve6chiLende ortanisatieE d e

binnen deze branche al actief
waren op het gebied van lwaliteit
hebben het belanS van hun

rnbreng zien verSroten.
Een belangrijk initiatiefom te
ve.melden is de loezegging van de

m iister van VRoN,l om een wette
ljke reg€ling t€ onrwikkelen dle in
2OOl noet resulte€n In een

conecte uitvoedng van werkznam'

heden blnnen de m Lieubranche.
Ter voorbereiding op deze wet zijn
in e€i beleidsiota de conlouren
van de nieuwe wet uiteengezet (t€

zoek op "kwalibo"J. i/tet deze wet
wordl gepoogd de betrouwbaar
heid van de taakuitoefening door

PanIen A.ocusunaab ti a

g.ot tem ns1 ilct snt9 k lha

Mtn.rardq p€vrdtu srvics lo ,'e

htenatia@l ait & Gas t.d6ty

Sim tgstFanht G€dsuJlsrts

has buift en lDtlEtty cpuLalian

tu eudny, rebbrttty ad cti.lt to.6

nqh*'lins teenwo*, creatw $d

achi.@m$t ih an onptatE. tiudty

arNlrrar$6i6rE]qwdM

Panletrasapansion nlhedy|amcOl &G.s ndustry is opsn ng up

s@61 positions wft aciling gowlh opporlunilies lo. p€manenl,

@nvacrorconsulla slafl n lh€ loneing n.rds:

G EO SC I EN CE CO N S U LTA N CY

, NTEG RATE D CO RE A N ALYS'S

GEOSC'E/VCE STAF F S EC O N DM ENT

FOR FURTHERDETAILS
PLEASE CHECK AUR WEBSITE

OR CONTACT US:
Grcg\bndo Ri - ateffidE Gjam.ni
PEh Te n a G e oc a n su I tants B V
veeealder 5 2361 Kx uJamahd. NL
rd. +31 (o)71 3019307 Fa\ +31 (q7t n10ao2
E-natt jobs@panten nt - w.b site: w.paten.nt

GEOCO
N,,,#l#i:iiii,:ittli:
NSULTANTS BV
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gebied van .je m n.raLogc, n.t
faire de 5jstenrilisch. nrincra og e

Na befaanrde m r€Elosen a s

[l.lraeL fLe nher luSA], AI ra (ato

lapan), loe r,laidar io laana.ial en

l.e 6rc (aanada) ie de eer om de

7c b.rngriike.ommisse vai de i A

te cdcn n! aar Errn Burke toege
laLLEr llet de aanlaird rg !ar d.7e
benoem ne neemt Ernsr eer -re

taak !p zi.h en het ! verreueend
dat de Fa.uLteit derAa ei Levens

fl e(eis.happen ;ren de nogeLijkheid
bl.dt om ic7. te vetouLLen

De ai,l[4tu]N ho!.]i i.h bezig met
aLLe zaxen op nrlrer;.ss.h g.b.d
i b.t nie.natona€ er[enninc e]
a..epial e van n eLre m nera €n

orf.iiLo lgeoLog 5.lre) nppo en re
.rde lek.nen om.aI u een ge.eft
fi.eerd E!rope€s ceoLoog benl,

rlli gevreen n bii!oorb€eLd Span;e

De a eBB is bezig het nieLre E!ro
pc5e aPD svsleem (aont nulne
P of.5s oiaL De!eLopmentl ii te
voe er lr NederLand. m.n. voor de

NederLa rdte Elfop€d, 6eolr96l5
Llel :-"h! p van d i tysteenr lr.udt
me. rilnlhaar a b I ei 1:n mln

lzoweL.le !a(ie.hn s.h aL5,ronrei
. ato. schl, .le heNaardering en

lrerdctin irifg vai benaaide m ne

raLen (hEtseer oori hct rfs.haffen
!an een FineraaLnanm kar beteke
ieit ei de:lorgan sdr e vai
bepaa de ni"eraaLgroepei
Fet l! du.leLl(.at ile.onn s5 e

51.unt op de iizet en lfaLiiet !ai
v.Le .o .gr s van .le Lriden .le ziji
annsesLoren b I dc lllA F.t tidro
!ende, maar ulteindeLiik ze€r aarI
.are rier[ !,ordl veri.]t ln sanel
ire,(ing ner lot ng menbers va. de

aanges oten Laider. GezanenLijk

spr.kcir uijeen elndoordeeL ult

GchrifteLlk. st.mmiig) o!er voor
sreLLer 1.t a..epiatie !an nieuwe

a?itoiei dat men z.h .!nr nu

heelt bllges.looLil ii.ldeh f,erIer
!ar ng. .uEUs5en, pre5ent3t es,

Fubl.atj.s,. d De aieBe (an een

eder aan aden dit slneen te gaai

s€bfu [en, traarmee me]:li/haai
eisen ontuitkeLl rg.p aardrveten

s.h?ppeLilk sebied kan rronltorel
izle oo( de N euwsbrlefran febru
ar 2oo2). De retua.hliig ir biiiei
.en raar o!er een goed wer(end
E! ope.s CPD.systeern te b€s.h (

:en V a de KN!&IC webs t.

adreswijziaing

dineraLen lv.orbere d door d€

.hannai zell, over !eranderifeel
n de nonerr aru:i en mineraLos

s.he i.lenti:et !:n besraaide fine
raLcn lvoorbere d door de v ce.ha r
mant en ole dc h.Naardering van
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y/,te Universiteit amsterdam

Facultv of Earth and Life Sciences

Fulf Professor of Petrology f/m
The Faculty of Earrh and Llfe Sciences ofthe Vrie unlveEiteit ryU)in Ansterdam, The Nether ands, has a laca.cy for
a full professor of Petroloqy.

Th€ lnstitute of Earth Sciences ofthe Faculty.ofipns€s a totalof 100 academrc siafi, organised in nine depanments.
each headed byafullprof€ssor'the Intliture i5 wellequipped wilh trate'olthe'an analytical(i.e- elecron micropobe,
SEM, solid so!rcesand gas hass-specvoheters (MC) ICP-M5, numen.a and ana09ueieclonlc mode inq and

computational facilrtiesl. There is 60 technicaland administraive staffsupponinq 310 underqraduate and t0 qradlate
students The appoinree willbe the head of rhe depanm€nt ofPetroloqy, consistng ai the moment of 3 t€nure
s.ienlsts and I post.doc fe ou C!rcnt research ofthedepanment s focused or the evolution ofthe ithosphere and

mande hhosphere interaciions, with spedal a(ention to the role of paleoflurds. The proqramhe is pan ofa faculty
b.oad research thene'Solid Eanh Pro<es5es: dyramics ofthe coupled anhenosphere lirhosphere sediment system .

a c ose cooperation w th the depanments oflsotope Ceochen stry -redon cs and sed mertology. The departmeht of
Petroloqy is embedded in th€ N€therlands Research school of sedimentary Ceoloqy, NsC.

we are looking fora generalist whowillapproach Perrology explicnly in the broad contexr otEanh Sysrem Scien.e.

There s a sifonq need to iitegraie resear.h a'rd teachin9 oi melamorphi. and/or magmatk petrology and oroger€5 s,

fllid phase petroloqyand thermodynamics. The professor ls expected to develop applicatiors of nterestto ndusrry
and tociety, and to initiate and suppon intra faculty developments towards surface processes and qeo-ar.haeohetry.
Th€ professor is respons b e forrea.h n9 at the !ndergraduate, graduate.and postgraduale leve and supervlses

PhO studenc. Within the institute ofEarih S.iencet close <oooeration wth otherdeoanments is essentLa beca!se of
complemenrary expertise and r€search objectNes.The pfofe5sor is expected to playa pro'acrive role in initialing
€xternally funded reseaich proje(s. The head ofthe depanment ha! maragerialtasks for peAonre, finances and

organisation.In addi(ion, the professor will take part rn the management task5 ofthe faculty, (rntednatronal research

commiriees ard the research schoolNSC.

Demornrable s.ierr f. qualities ofthe h qhen evelin the field of Petrology and the capabilityto funciion in a muhi-
d sciplnary irrernat onally oriented research env ronment, The capab lryto inteqrate fie d expen se w th process

orient€d theory as wellas analyti.aland numerical modellinq know how !oaddrest challenges in researh and tea.hing
n rnodern Petro oqy, The capab lity ot b€ nq an inspirlng ieam leader and teacher wllh a broad vision ofthe field of

Petfoloqy. Proven manaqement qlalt es, a strong record for attractinq external funds, ard the capab ity to coordirate
and srimulate 

'nteqrarcd 
research. Knowledqe of rhe outch lanquag€ is nol inirially required. Non native Dutch speaking

app icarrs are howeve( expected to earn Dutch wrh n two yeaE afterappo nrment.

The salary s n accordan.e wth the regulations for acadeh. personnel

Further niorrnatlon can be obtained from the chairman ollhe search comm itee, Prof. DL P,A,M. Andriessen

rel. +31 (0)20-4447340; fax: +3r (0)20.4449942i e mail: andpogeo.vu.nl Those who wish ro poinr out pot€htinl
.and date5 to the.ommittee ar€ specifically invited to do so Please menrion rhe vacancynumber 1713.2002179 at the

top.ef[ corner ofthe euer and enveLope. Applcauors nc ud n9 a cV 3 rames of professiona refere.ces, a pub!cat on

list, and a starcment regardin9 the candidate s vision to rhe discipline ofPetrology, have to be sent before the

ll st ofoctober 2002 to Prof DiPVel nga, Dean FacultyofEaad and Lfe sciences Vrtj-" Un ve* ireii, De Eoelelaan 1085

| 081 HV Amsterdan, The Nether ands, vell@qeo.vu r'.
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@

Bs6 6QG BrstoL

6amma Resour.es ConsuLt ng

De Bleiik r5

256t5 0r.au, Pro!. Lleida

2i6 6 [4enara Bu(]t aeVLon

Lindfield, f aywards f eath

522t AG's.Fertogenbosch

Baggernaats.haFpir BoskaLi5 bv

Suney GU9 9Nz

proidr. G I. van de Zwaai

1984 NL 0d jk

Adres onbekend
Het (NGMG s bez s met het op

schonen !an het Ledenbenand
Hl€rbljzijn we een aantalneisen
regengeKomen van w e we ner
adres n:el meer kunnen aclrterha-
Len. Deze Lerlen Iunn€n dus ool
n et meer Pr!fler€n van onze
pubLkat es ei het dnials.hap.
0mdat we hen nlet neer [uinei
berelken, wiLLen we hen n de

eerste pLaats proberen op te

5poren /rlo.hten we de adressen
niet arhtefiaLen, dan worden de,e
nensen per ernd 2oo2 geroy€er'l

aLs lld van het KNGI,'lG. W I zoeken:

Laboratoire de G0odynamique

18o41 Grenob e Ceder Franlrljk

1582 Vl Utrecht

./o Syria 5heLl Petroleum Dev. B.V.

GeoLogis.hes nstltut, ETH Zurlch

d.s.5.N.G.C. van der (Lauw

nst tut fiir Geow ssenschaft en

pror.dr. L ]M. (riegsnan

5215 E, 88th 5tr.

ing. E.l. Pu.he Fernandez

Am Darmer Bahndamm 12
D 498o8 Llngen.Darme (Emsl

Newcastle upon Tyne NEl TRll

./o [,16 Asha Rash]d N4hand.,

26il NC DeLit

Everard [4ei]steraan /5
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23-27 septettber 2002
NQUA Subcommisslon on ShoreLi

nes of Northern and Western

Europe NE.Germany Field [4eeung.

folocene Evolution of the South

Western Bafti. Coast Geological,
Ar.haeoloslraL and PaLa€o€nviron

menlalAspects, Inst. of G€ograpy,

GrelfswaLd Unlversity. nformatie:
lampe@mail.uni-grelfswaLd.d€

Netwerkmlddag €n bo(eL seoganl
seerd met Geovusie in d€ VU

Amsterdan. De stud€nten krijgen
de gelegenheid om in into.meLe

sfeer kennis te maken met een

vakgebied waar aardwetenschaF
pe6 in tere.ht kunnen komen.

The Winterswllk Quarry, one day

PGK -"xcursion. Depan!re: o8:oo h

by bus irom The Hague (central

stauon)i 1o:oo, advaL at geoLogical

museum in Winterswiik: le.tu.e
given by WilLem PeLletl€r on ihe
Lo.aLgeology;12:oo, Lunch at the
hateL Frede kshoi near the
museumi 1l:oo, llslt Ratum Quarry
(open uLL 16:lo)i drinks at the

ECMP 'o2 (ld EuroFean Conference

on [4ineraL Plann]ng) in KrefeLd,

georsaniseerd door d€ GeoLogi

scher Dienst NRW, m€t als ondeF
werp: Raw Materials PLanning in

Europ€ - Change of Conditions

''Toekomst waterbeheer en ru mt€

liike inri.htins id Nederland." Hoge.

srhool Lafenste n organlse€rt vanat
r novenber uen seminars waarin

sirategle en vlsl€ voor Land en

!!ater Management.€ntraaL staan.

Info: www.Larerstein.nL,

Derde Aardwetenschappell jke

Loopbaandag georganiseerd door

KN6M6 en Geovusie, Vrje Lliiver
siteit Amsterdam, Boelelaan 1o35.

nformatie: bedril@geo.v!.n1,
www.seo.vu.n]r/-bedrijf ol

Starlngsymposlum, aanvang 4.oo
uur in de kLeine.oLlesezaaLvan

Aardwet€ns.haFpen, Universitelt
Utr€cht lReconstrudies van

kLimaatsvar abillteitl. Nadere infor
ditie treit ! aan in Nieuwsbriet 7.

5e symposlum Vening rue nesz

onde.zoekschooL voar GeodVna

mi.a {Vl,,lSG), llniveBiteli Utrecht,
Educalor um, LeuvenLaan 19; zaal
l,'legaron. niormau€: . Csikos, tel:
o3o 2515o:11 of .sikos@geo.uu.nl

Deniende reijnl€ van St.hting
Geologis.h Instituut Amsterdam,

d:oo uur, aula van Zorgc€ntfum
Sint Jacob, PLantage 

^4idddenLaan92 te Amsterdam. De EgelerLezing

wordt gehoud€n door dr, T,C.E. van

Weering getiteLd: Carbonaten vai
de diepzeer koud w.ter koaal
riffen Langs de NE Atlantische conti
nentaLe heLling." Aanslu tend bor
reL. informatie: www.pangea.nusgia
or beL sor van der WaL Gecetaris)
rel o2j 5259245 {awnd).

9-12 dece,lhet 2002
CLays in naturaLand englneefed
ban e6 for radloactve waste coni.
nefr ent, Reins. organisation:
ANDRA. nfo: [4. Kkjmani fax oo]l
461 €41oi meetin92oo2@andra.fr;
http//www.and,a.rrlmeetif s2oo2

2€ rryorkshop WTCB (ULeuven

"1,,1 dosropie van BouwmateriaLen",
CSTC Av€nu€ P. FoLotre 2r U42

aistol.allebaut@bbri.be;
jan.eLsen@seo.kulerven.ar.be!

dominlque.n.aise@bbii.be

20-2l febrlati 2403
Europeai lMarlne Sand and GraveL

Group Conference, TU DeLft. nfo:

http://www.clria.o,g.uk/emsass/

Intehat onal Coalbed 
^4ethaneSynposlum, TuscaLoosa lALabama,

USA)'. Submlssion ol abstracts:
15 1o 2oo2; submisslon ot cam€ra

ready manus.ripts 11 01 2ool:
Info: coLlege of conunuing st!dies,
University of Alabana, Box 87o388,
TuscaLoosa AL:15437 0:188, UsA,

Fax oo1 2a5 34a 9276,

TNo'NITG organ seert mel de Lini

versitet Utre.ht en de Vrije Un ve6i
teit Amrterdam GE0FLU DS lV

"Fo!nh nternationaL conference on

nuld evolrt on, mlgration and inteF
adlon ln sedlm€ntary baslns and

orogenlc belts", .ampus van de

L.lniverslteit Utrecht. www.nlts.tno.nL

Fa!fth European Congress on

Reglonal Geosclentitic Canography

and Information systems, BoLogna

(ltaly). nfo: Regio.e Emilia Romas

na, 5eryizlo Geologi.a, Sism ro
e delsuoL; V.silvani4./1, 40122
Bolosna. Tel. +19 51234554i
fax +t9 512342o8i e-maiL:

seg4cegr@r€gione.emiLiaiomagna,iti
http://ww.rcgione.emiLia.

XVI NQUA Consress Shap ng the
Earch: A Quaternary Persp€ctiv€",
Di!ision of FydroLogic Sciences,

D€sen Researcfr nst., Reno, Ll5a.

Inf omaue: ww.dri.€du/DEE5/
lNQUA2ooly'nqua-home-htn

XVth lnternational consress on the
Carbonifefous and P€rmian IXV CC.

P) and 55ih l,rleeting oftlre Interna.
tionaL Committee for CoaL a.d
ursanr. feuorogy t55 LLrt. for

Fac!Lteit Aardw€t€nschappen van

(www.geo.uu.n0. onder'nieuws en

agenda een oveDicht van congres

sen, symposia. profrohes etc.

Pr.e ofclean wat€r: Th€ EU Water

http://eurcp€.eu.invwate/wate.
lramework/index en.htmL

Das 6eoLoglsche Landesamt Nordr

lrelnLand westfaled geht in dae jahr

2ool aLs Geologscher Dl€nst NRW:

European Unlon of Geosciences
(strasbourg conrerence):

Stichting Weten: www.weten.nL

www.oer.ijdnuseum.nl

Universiteit Utre<ht

lM. van Lochem lrl.oto2)
P.R.M. van d€r Lugt (27'05 o2l
s.l.A. V€rdegaaL (26 08 02)

F.H. Drossae {27 05 o2j

E.A.J. Kram€r (26 o8-o2l
s.l. NederpeLt Lazarom (26.08.o2)

P.ru. Bru jnen (26 oB o2l
G.N.K. CalLuy (26 oB 02)
H.W. Dudok van Fe€l 126.08-02)
Ll.^4. van der Linden tr6.o8'o2)

J.s.A. vermooten (26 03 02)

Vrije Univer5iteit

1.N1. van der Burgh (28 o8 o,
I.F.H.L. DiFtelblo€m (23 03 o2)

E.A. de G.aaf (28 o3 02)
A.[4. Rijkeboer (23 oB 02)

R.M. van der Zee 128.o8.o21

.l\4. Croenouwe {28 08 o2l
v.0. FeLfieri.h den 123 03 02)
D.M.D. Hend ks (23 oB 02)
[4.1.44. Kuijper i23 oB o2J

V.J.E. Lamme (28-o8.o,
l,,l.M. LellveLd (28.o8-o2l

,,1 ilietub.le" s c ha, Pefl l
Aat.lueteflschaqper
5.W.P. Alblas 128 o8-o2)
N P.5. van Duinen (28.o8.o,

E.l.M. Reynhout (28 oB 02)

Universiteit van


