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Lichtpuntie aan de Vrije Universiteit

re.\ertulgdr dat o.k dc aedltcicD-
s.h!tfdr ze.f !n.rcssrnic ondcN crpcn
b1.dr !oor hci Frcfichrcrl.n!k, b;r
pfonLstuk biNcD hcr sru(liehuls Dr.
E!rDd Andeweg (rtueling
cn roNli.htnig rrn de \:Lr) leri.lt dai
h rn,je.L goed lanilaai c! dai d.
\ebsire irL\(.atrrd. nxr lt.cds !!Lcr
bezochr fndi "\'c hedLlcn dn j!!f ccn
prlr$r.re uitg.schf!'cn rror de rijf
bcn. prclichrcrLnukkcn m{ een drtul
wcicnsch lpfclijlt .r de e.f. D!r s
cnonn adngeshger, h.r nneau fln dc
irrcndnrgen $es h..g. Alq.Lofcn zoncf
gingen \e rn.r d. ii.D pfjj$rjnnears nrar
Ihllnd. \i'. hcbb.D bclt!it dc *innrar!
regFnall g.Lozcn. zod.t dc lrri !!r
lcdcf duo uirgcbrcid und!.b1 lnt krlj
scn ir dc rcsi.nrle Fc,s. Er dxL ls goed
geluLr Her trrs Lrou\'ens.en q.r'cllisc
n,.ht. dlL ls b.h reel nooi.r dan c.tr

D. \:r11. Un1!.rsjicn tun d'i r.!r, !\
enig., ..n iocnlmc rrn hcr drnful
c.At.j.us. ,hilcNcs bo,)f1 d!L deze

ir.nd zicb roo.r/cr cn ,,u rolgerd irar
grug riiftis.ersLe'xlN zien. "H.i
b.[ngr]jLsL. is rog sle.di dai (. mc.l
nx!m!bekendh.ld kfjjs.n, *. tnocicn
ralf d. lrcrsc! loc. roor|chrirg gc\ei
o! mddclb.rc scholcn..renen hr.r rlen
.n uirlcggcD hoc rc se\,,rhJ 7li,i. D!t

Aantal eersteiaars aardwetenschappen is fors gedaald
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De g.uden r1t.l.n lan dc rfocg. rrrcn
negendg z|n al n.cr lens roorbij. Rccrrd
alnllll.n ccrsicj.!ri, zr'n 80 bij Je Vrljr
Lnjrc$itcii r\Fste.tllm, Jik 120 bij de
'l cchnischc lirnersitir Del1t. en r.r orcl
rlc 2(jl nieuse srJetrrn in Lir.chi, zirD

Josie Geris, eerstejaars
Amsterdam
"i\ardivctenschappen was mi,n eersie
kcus. Hel leek me erg leuk, rooral dc
ercunies en de leldwerkcn. Ilci
,r!onilLu.lltke heeit \rel mccgcspccld
ln mijn keuze om eardwcicnschrppen
te kiezen. Iren loorLichlingsavond.F
de middclbarc schooi b.rcht me op
hcr idcc. Ik bcn in Anste.dam en
Urrccll $.e,en kijken, near de sfccl
op dc \.U sprak nlj her meesic aaD.

Het ls hld ook wat klejnsclul'gcf.
\!lj kdjsen nu collcscs ovcr hcr
S)sieen,A.ardc cn dc cjgcnschllpen
lan gesiccDicn. Il rirld ze erg leuk.
De Fiskundc lah me sat tegen. \re
gaan laDtniddlg op ex.ursle naar dc
r\rdennen. Voo. de eersie keer octi
.eD neL her komfas.
Ik heb er zin ln. Ik hcb nog gccn idee
Irar ik later wjl gaan doeD ofwrt e.
mogeljlk is. lk zou best !a!r he!
buricnland \rillcr."

trel heel rer !enr|d.d reD dc li1'rnc g.oeFres
.lir nu ..lleg. k|gcn or.f hcr Srnc.m A! e

dr hcI fra.tjcuDl Dirc.rlogie en ge!reentF.r

'ol.sc! Dc !erd{crc.slhxrren b.nrder zich
nci ic/c 

^{seliike.ijfe* 
h goed gezclschip

$'in.!.de en inhnlad.e i 201',). sch.ikudc
I lq'r,)j er uLrtrtr €n $.(crkuDdc I tjllil
hrer \ergelltkbei. cijfi$ zjor. M!ar Dier dllc
e{.Ie sud1.s robb.n mct h!n llntr!s Bi.L,i
gie rooni c.n co!st.rt Lrccld. !lgemine
neluu.q'cicniclupF.n hebben eer r.en!me
r.n 211i. cr tuNd.i. in rrilieu enmaal
scb!!fijreren\.h!tfen hebb.D z.11! ;.] cn
;3ri hee, eerslerlers srDd.nl.n drD lofis
jaar. Her liikr er o! d.i dc h.Jcndlass.
sLud.nl g.lni.rcss..fd is iD cln brcdcr. fflei
ding m*..! n..iich.ppclijlic inslxs ci, \oof
b|.sa.i.fur.lc kl!ssicke isrbrry.nr.hfererl
cricic !rlcidingcn Hoe is hel datr toch mo.sc

ljjk tllt tlc mfJe e nudent nlcl icr.cht Lorni
blj de a!rd*cLe$.haft.n n.I zltu br!d.
bdsir, uLs.hapt.llili.bclmklicnhcrd cn
,rnnr keue aan moeclijtc \crliLirgcn l!1e,?

Narigheid?
flci 1s trici lllccn na!.len er en h\t€t
biDrcD dc urJn eLens.hltt en D. roorlj.h
inig a!n mi.idrlb!fe s.hol1.r.n Fordi st.cds
r)fie+i.nrlef. Sch.l.n I'o||1ui bczo.hl. cr
\.tuldr ot€n digcn ctr Drc!],qr.1asen geo.
ginF..d .n,\.nlc.N! loopr dls ecn treln.
Dir lraisic projcci l$lrrdrn \ii1 !ard{et.n
s.hrppclijkc irnil!len ftee*.rke.r is opgc

cn s.hellndtel.rarcn .r r.n

De landeliike trend dat steeds minder
studenten warm lopen vooa een exacte of
technisch€ opteiding, is ook merkbaar bil de
aardw€tenschappen. Dit iaar zijn er tandelilk
ongeveer 14olo fiinder eersteiaaB studenten
aardwetenschappen dan vorig iaar, Delft kende
d€ afgelopen jaren al een gestage terugloop,
maar voor lJtrecht, na drie goede jaren met
steeds meer studenten, ziin de ciifers ronduit
teteursteltend. Alleen de Vrij'e Universiteit in
Amsterdam is teweden. Er hebben zich dit jaar

39 eersteiaaE aangemetd en dat ziin er zeven
meer dan vodg iaar.
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bocn ncnscD \\:ij kunner cr
ook zelflrat lar doen doo.
bij'oo.bccld eeis te s.hrii\,en
\qr een p.tuldlr bhd. D€
meese \!ererscnappc6 21,tr

daar hu1lcrjg !oof. IIci 
's 

tocb
ic sck dai bijn. DicndDd $.cct
dat dc alrdltcrerschlFpen eei
l'an dc zercn spee.tunten \oo.
{ercnschattelijk onderzoek is
in Nededand en dai (e mci
ISES eer nrf ond€rzockschool
hebbcn. Hci d'cpc scisnnsche
ondcrock in Z!id-Ncdcfl.nd
(NEDSEIS) is ian keer.f
rcle!isie geBeesr. mur da!rna
beeft nlenlnd er meer lets ran

Te.hnische Aardweicnschap
pen in DcUi kctrt al Lanscr ccn
gc$agc rcruggarlg van gcD'o-
dcld t\rec st!dcnren per j!a..
Dit jur Lrcg.nnen e.2l eenie
j.]!rs. \1fig jlar \raren der.r
2t. hei jaar daanoor 28. \\icl
zljn er duidelllk mccr buncD'
Iandse srudcnicn, drc in hci
licrdc jaar hci niclsc Nhsrers
prograrNn. gua! rdgen.
Nlodieus i\ de.plelding nier,

Frederike Weijmans, eersteiaars Delft
"Ik wist al in de derde klas van de middelbare school dai ik icts Eet seologie wilde ga:rn doen.
De eeste aaiddjl<skundelesseo op school vond ik nicr intcrcssalt. rnaaf de lessen die over geo
logie gingen lvel. Ik heb nog gerwijfcld tusc'n Utrecht c'n Delft, maar ik denk dat de opleidlnt
in Delfr prakiischer is, en dar spreck nc ncer aan. Ofdat inderdaad zo ls, moer nog blijken.
we zijn ner 23 cerstcjaars. Wc zijo net een week op excursle geqees! en her liik me een sezel-
lige grocp. Ik vnld de geologische vakken ror nu toe erg leuk, looral mineralen en geslecntcn.
Geologisch kaaftle2en lind ik nog lasrig. daar moet iknoe ereep op kiigc'n. \{iskundc cn
nstuu.kunde rallen me niet resen- N erkdisbourv rind ik niet zo lc'uk, ik had ook helemssl niet
op zo'n vak serekend- we krijsen dir jea. collcscs over de lier specialhaties die er zijn.Ik heb
alleen nog peroleums'inning gehad, maa! alles lijkt me idteressant. Ik ben ook nler speciaal
geotogie gaan siudcen ondat her arolruurlijk is. Ik \lil best welnaarher buiteniand, misschien
naar Sparjc ofCanada, Daar dat is niet de reden gelveesr. Tot nu toe beralrher me prnna.'

Dirk Bfinkgreve, eersteiaars Delft

"Ik ben serieus over recbnische aard!erenschappen saan dcnkeD na een voorlichtlnssbijeen-
komsr op de middelbare school. Vooral de combinatie geoiogie en techniek spfakme erg aan-
Aardriikskunde zai nicr itr miin Drofiel en lan eerct€ klassen middelbaie school kan ik me aileen
iets over wLkatrcD herinderen. Die hebbdn in ieder geval nier mijn belangsteliing gewckr-
It lvisr zekcr dat ik nalr Delf! rlilde, $el heb ik nog geiwijleld iussen luchr- en ruimtcvaart c!
werltuigbou\rkunde. De colleges zijn Ieuk, ook werklulgbouw, maar het roostcr is erg lol. Het
is hrrd werken. De seologische vakken zijn Leuk, her p.acricurr scologisch laartlezen was even
lastig de eerste keer, mear daarna keeg ik er zichr op. Het mineraleD en gesteentenpracticum i\
ook leuk, maar dde uren ziin wcl lans.
Ik wil later graag een inidnarioDale canidfe. Pet.oleumwinning spreekr de nu h
en ik zou besr voor ce! efote oljemaatschappjj naar Zuid Amerika lvillen gaan."

lolgens drs. Palcalde Smi.lL reniies rneer op d. sladons. schoolkflnicD cD orglniseet re
(sil,.liede.!an), studenier kii zoels !r dc ncgcniigcr jlrcn. nccld,pdagen en trudiedlgen.
gen geen lattops cedeau Ook \\'cl adrcriccn dc Tecirnische "\I'e bieden de !.h.lleren
sia!n er se.n nunshogc id'cr UniveBireir h tijdschriften en g.ede, inhordelijke nibrmerlc.
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\!c hebbeD ccD prina oplci
ding die adnsl!u bij dc hldcn
daagse frobleh!1ick, dcnk a!n
rec)chrg als ste.i!lisarle.
Scholicren lareD zlch ie
gcn\roordjg gocd roodichien,
/c.eDlcr ccn hccl bc\rusrc
kelrre. $:e liebbcn rlcl mtr1dcr
!hoenren! mr!r p.oceDruccl
siuderen er mee. !f " De
rcranderlng lan de'gour.
ouwc neam miinbo!{ knnde
in rcclinjschc .aftllrcienschat
peD cD dc hicrc inlijring bji dc
fa.uheil Ci!ielc Tcchnick, zal
de naamsbekendhcid geen
goed gedaln hebben. Het blijft
cchr.r een leii dar .ok re.hni
schc aad(eienschlpfen
m'ddcn jn dc mealschappij
sradr en dat pas aiilcsrudccrde
lngenieurs r!i.r LIDDeD L<iczcn
Iralr ze rillen gldn Rcrlten.

Potenti6l€ klanten
Ook Urcchr deeh dir i!ar, na
ccD .anial gunsdgc jarenj in de
nralaisc rar Jc rcchnnch cxecic
sLudies. \r!. 1998 tln 2(101
kende de F!.ulleit Ar.ds'ercD-
schlften een q.oel! mll]r dir
jaar zijn er 101 eersielaa.s re
scDolcf 118 rorig iaar en dar is

hccl tclcu$icllcDd. rudi Dr.
Pnn rln $'!mcl (lli1clins on
denrijs en studcDicrzalcn). Ilij
6 er (neL \.ele anderen) \'an
olerfulgd dar her sLudlehlis de
aadlrcicnschaf ten !od grore
problcmcn srcli. _De i$,ee tro

fielen die roegang geven rot een
siudic alrdrveienschatpen (na
tuur cn gczondllcid, laiuur en
techniek). hcbbcn gccn aard
rljksltunclc als lcrylichr r!k.
Hoe moeren de leerlingen er
dan a.hrer komen dlr geologie
cc! leuk lak is. Illddelba.e
schol.n wordcn borendien a1:
gercLcnd op hcr P.rcenlag€ ge

!ladgden. Hct is daD ook rcrrc
un dcnLtreeldig dll dc scholcn
hu.leerlingen snel een rninde.
e{cr tous !.or oe neesren
makk.hrk.rJ prollel aanraden.
En dri kosi ons gcnoeg poien
t'ilc klarrcn. Vcrdd bliiki
cluidclijl( d!1 dc hcdcnda.ssc
student mec. zicr itl ccD brcdc
re, muLs.h!ppelijke o!leidir1g
lrer en de dletgrarende, klas
sicl<c cxecie eD iechnis.he
st!dics links laai ligse! "
EI ook Van \x'.ncl vubaasr
/ich o\er dc gcringc animo
ro.r eei sludre !ard( crcn-
s.hlrpen. reNijl de oogelijk-
heden loor algesrudeerdei r.
grooi zrln 'Ze l<omen de lut
sic jarcn zo gocd icrcchi. ]]r is
ccn nieulrc ma.ki loor dcz.
nensen. Dc klassictc s.ng n.af
d. gnne oliemrutsch.ppijcn is
nier mee. \ an^lis!reltcnd.
,{ardweiens.hatpers ltonen
icgenwoordig in !lle m.geliiLe
iakkcn latr dc Ddu$ne ierechr:
dc bouF, zatrd cn grindbcdrli
renj b!ggerd!.s, dc olcfhcid cD
railb.u$ En dln is hcr carr.

t est d.i hct zo nocjliik is om De (lfinnrlssie BerocpsbclangcD
srudenler un 1c tfclkcn." be$eedi in dere \-ietrssb.icf

''rr"l nr.f Ll a J
Een !,erhg rln ,\a.de.Nu eD Jc aardircicnschatper onder
de r€is naar llsland ls !e leTen lnrd.n dlNr lici siudiehus.
iD dcze Nleu\rsb.lefin d. tu
bfick hgczoDd.! \tededellng. AU|EN NAUrA

Ma jke Lebbink, eersteiaars Utrecht
"Ik ben eeisL gaan doorstrepen wat ik nicr wilde gaan doen.
Un een test op de middelblre school kwaD scoi,sica naar
voren en ikben loen bijde aardwetenschappen gaao kijken en
dar sprakme erg aan.lk heb voor Uirecht gekozeD ondat lici
de brcedstc oplciding aangeboden woidr. De colleges lind il
leul tut nog toe. Hei Sr_srecm Aarde ls erg interessantj na.]f
we hebben ook strtistiek en dat is nier zo leuk. Xriskmde krlj
gen s,e pas in her lolgende blok dus daarwcct iknos nlers

lL heb in de infodu.rieweek veel jaagenoten ononoet, maar
ik kcn zc nog niei. Volgende week gaan \1,e ljer daged op
reldwcrk in dc Ardennen en dln zal ik ze \rel bete.ld.en
kenneD. Ik wcet nogniet wclke specialjsaiie ik $ kiezen, dat
is wal moellijk na rJas ecD maand collcses. \vel zou ik n! mljn
''udi. be)r hrl rlur h(. 1 i. llldnd s l-n Da. - r'o p . ^' -

Klimaatsverandering en haar expressie in de teolotische record
ontvangst met (ofne ls om 1t.lo
uur in de haiop de €erste verd e

pirg van het lnstituut voor Aard
welefs.rappen. Aanvang van

de Lez ngen s om 4.oo uur.

Dc .ntreeprils voor Leden van het
(NGMC bedraagt € 5,oo, vool niet
led€n is de entree € 1t,oo.
Vo.r st!dert eder van het (N6l\rl€

is de toeSang gr.tir.

Craag even ner.ht van deelnaffe
!6d. 1t november doorgeven bii

Fonbus 6012, 2600 lA DeLft.

e na Lr ..stamhu s@n tg.tno.f ,

vriidagmiddag 22 november 2oo2,
Instituut voor Aardwetenschappen,

Budapestlaan 4, Uithof, Utrechr

''Welke processei sturen kLim.ats
veranderiigen op korte en lanse
term jn aan, en yrat l5 er uitelnde
llrk !an dere kilmaatsv€randeringei
ieruste vnden in dc geoLogis.he

VleJ sprekers zuLLen eer be€ld hier
van geven geLdend voor hei sebied

Dr. N. Weber IKN[4] spreekt oler
klimaats!era rderingen op histori.

Dr. f. lensser (VLl) zal k imaats.
veiaile nsen op dilLenr um iid

0r. H. Berendsen luLll zaL n

zlln Lezifg latcn Tler hoe kLimaats
verand€r nsen zijn terug te v nden
n de Hol..ene atuetlnser van

Hei StarlnSs!nposlum zaL worden
atgesloten met d€ StaringLe, ng rlie
dit laar door dr. D.l. Beets wordt
sehouden. Tiie van ?ijn Lezing is:
"Vai !e ilsIap in het SaaLien tot
de wamte van hei Eemien in 4ooo
jaar: paieo d maatre..nstrud e van

[4eer niormal e is te vin,len op

L€t op: vanar 28 oktober 2oo2
zeteLi het B!reau n Utrecht.

E.ma Ladre3 bLjft gehandhaard.
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Onzi(htbaar...
"Een onzichtbare voorzitter
is geen soede zaakl" bromde
Pieter Stierstra, toen hij mijn
naam nergens zag in Nielws-
bricf5. Ik ben het hcleaaal
mct hem eens. Ddo. een tech-
nisch foutie was miin naam
weggevallen bij het stuk over
het ompoler van het aard-
magnctisch teld. Aukjen en ik
intcnie*den daarin Ldge-
.eis, Zachariasse en Lou.ensr
ov€r wat hu kcnnis zeet ovcr
wat ons welticht blnnen
afzienbdrc tiid re wachtcr
staat. lYant dit, besre aardwe-
tenschappeG, zal dc teneur
ziinlsn mijn stukkcn: de rol
van Aardwetenschappen in €tr
voo! de maatschappij duide-
lijk maken. \l'it Aardweten-
scbappen geen "dying scien-
ce" worden, dan zal onze rol
steeds seer opnietrw be-
nadrukt moeted worden.
Daarbii is het nodis dat wij
zichtbaa. zijn. \ict auee! i\
als loorzifter, Daar u als

leden ook geefeens ecn
excursie ofeen leziry voor
leken, schrijf een stul}je voor

Nu hoor ik u al zuchten: " Iia,
maar het is hier Zwitse.land
niet. Daar ku! ie de seolosie
zo aarrYijzenl ttan is het g.-
hakkelijk!" \{aar en nier
wr.r: Nede.lard herbergt.en
schat aan oorspronleliike
landschapsvomen en eeo
prachtige gcologiei maar dcze
is, op het eerste gezicht, vask
onzichtbAar. En hoewel de
arf dtddise wa.rden al eer-
dd aandacht kregen in de
:{ieuwsbrief, ga il erhier toch
diepe. op in naar aanleiding
van lezingctr door Ham l'iek
van Natuurmonumenten en
Peter von Meijenfeldtvan De
I-.ndschapp€n voor her PlaF
lbm Aardkundig. $ aard€n
(PAIVi \l|w. gro.uu.nl/nsv/
geonieuws/nieuss-0.htF#1),
Onwiuekeu g denk iebij
Natuumonumenten ecrder
aan plarten ed diefer dan aln

geologie. Toch is rodr hen de
n.tuur de oFtelsom van le-
veDsgeme€nschapp€n plus de
abiotischc natlur. Dat is van
meet afasn zo geweest, De
basis is gelegd- nogvoor de
oprichring van \atuumonu-
meDten - door v€ldbioloos en
-geoloog ts;li Heirnans (1E61-
1914). Samcn det zirn vdcnd
Jac. P. r'hijssemaakte hii zich
ha.d voor het behoud van de
Carboooontsluitiig i! de
sroeve bii trpen, di€ daardoor
aan het besin van dez€ eeuw
tot resefvaar werd (Heimd$-
Sioevei Limbues L.nd-
schap). Al in r9ll werd door
Natuu.monumenten ccn geo-
logisch reseflaat bii Maa.n
aangekocht, i! 192? gevolgd
door hei Oude Mnduher
Klif. Daarda Yers.hoof d.
addachr meer naar de bete-
kenis van teneiner voor
biota. Na de publicatic van
de Nota Landschap kresen
in dc twe€de helft van de
tachtigef jarer ook de..rd-

hei ( ! rerr eursl le,r.,l de !oo-

,ijr oid.r reer de di!.ae !er€ni
glng.n hf tuei.i, .lremi., liioLogc_

.n re.nn e( v.riceerNoo(ign Ook
her (NGMG h..F z ning ii d. fed-.

enkele :f .r re jaa'. Iiirirnt aie
,rerea.:.' nsen zji de iarr:€ iaren
onc.r ir4e4 Desp:oi.r: pronrol e.

pLanner, dr Bai a nnrdrrr en d.
,ieranderirge,r ir r€r onder"ris

el nafie .lc illroN, de !.,._igirra
voo .n..11ls
,riapp.i i i.i ef in i.r rinkaar
tei !ar dc bez.rgdhc. olcr de

ter:geirg r uren en vik(€i ii het
!o.nqe:ej !nde'alr bil rr1 iinls
rc.ie en neejl c.ironlreri dr"cci
aar .er !.gin !a: de kad 4.1!t.r
Tal e ee t hr;ndbr ei ari d. f.rma
leuE !ir rc: n euhe mr not

Er is .oi '1r 
-eder \'o.r L'ezorga

hei. lme6. rJe studie15t binnen
d. tree eii.te proreLen f ..

kundige waarde! weer mecr

Harh Pick betoogt: '(Tesen-
woordig is er veel aandacht
voor aardkundiSc verschijn-
sclcn/latrdvormen op e! ond.r

Daarbiimoet u denken aan
geolosische, geomodolosi-
schc, bodeblundtgc, fysisch-
geogr.nsche, hisrorisch-
seoFrafi sche en historisch-
ecolosische ve.schijnselen."
Met haa! aankopen heeft
Natuumonudenten een
iddrukwckkende selie aard-
kundig waard.volle objecre!
veilig gesteld, zoals: geolosi-
sche ontsluitingen (Tertiai.e
Masstenassen, Maastrichts
e! Gulpens I(riit, Ca.boon-
afzetting€n) j tectonische
verschir'Dselen (Feldbiss-
brcuk, Peelhorso! Hiffen;
(intcr-) glaciale v$schiin-
sclen (pinso.uines, smelt-
{aterruggen! stuwwallenr
dekzatrdruggcn, glaciale
rivierduilen) ; en Holocere

trr.0de rase moer iLorden leiugge
s.xroEfc en del ;. :€i (oste g.ir
v.n de .ndeEdr. den ialu:Rc
tensd!ppe k. !d((en. De e.rLing

a.rdoo_ bepaaL.ie !irkIer n het

8ch.c:-l€i deer ii o. basi!!oi

'n'is 
(ur-ei i!o1lo q€volgc.

O.( _ dr btrs slorm ne'lretren
r.ortseLil(e prob eftretr oi, nanee
zler loor d. er.te.!evee h.id
!dK(.i 5in€r!oeg ig ror Eerge

.iei.r roo,rz;kel.k lk_ €n aizoD

d.' iike rakken i^ h.r n.r:-riieie^
s.hin.rijke gebi.d dre sen te

Zu (e maatrcgc er idbbei natLrL,r

illk ge!oLgcr !o.r cr toen oon

!ak(.n r.n de uf ,r.rsiie t. D!.
tocet.om !em i(.rr drr genaaB.

nu i. Aai de Llilvo s tet Utre.ht s

r :or2 ..i t.ruqqan! ran rannr.
drngen c. l s[u ire 2.'r.]rrl€
ndiu-'kun..1t . en in dc s.rei
kJr(e r91. De bat.rl€d.r;tie mdr(1

I t t ,,1 ,11 ,t ';:,1t:: it i i I !l

Aafdwetens<happen
in de barafede.atie
Dc politie van .le iniinr€ten5.1ap
pcr 5 op rLle riv.nL.\ ii hei o:dcr
w rs zeer iocilijk er 8e.omp l.ce d

. n de r€..ni Eerr: gle (.nd.e
len vi', fc:.a! soni.,uije st:.n
oir 4c nnrdrljkskui!. g.cn -ard
!1.t.i5.hap!eL jke aom€ii€r

. r de (endoeLen vir de basis
!ornt ng \,0rner .d u,rere:s.na!
cer slechts .en kre r on.c:deel
vai rr.t .rr!r jkslt dn. onden!irsi

t i.c treedei;5e vir f.t r.ox
g.7.r.rderr ! No.tr op ver
5(h Ll.ndr n'anier.n i.rd$elen
(fiitrpen o .e .7er d:e
eerli.g€i YoLgr_ l_cr vnk Ai.lw.
aLgenei.n.t!, etens.hapF€i,
!!!iir i orderdeLen L t d. a-ro!!e
leisrlr;ppen vo.rk0n.r er dle
rs i eemeei !o'.r.rd zirn

'.coe.d' 
Aalc].;.:.^\crd]pen

v.rli! ;rinnen h.r vi( nardfijk!

ulitiuiierd in hcr VlV0. i.!ii .cn
lee,ling e.r'i.r rardaeteis.h:0.
!e. arr dF !.iveEteit giil
n!d.ren, dan ls een der p.fe.
e_ natuur & te.hrlcl of rdlr!,
& eezoidl.e d !cT.l.h,:e1! l

hd v-k aaliiirliu-de .aar .
nier hor(oni. r"ret her profi.l
e.oiomle & rial(happ l, !1iii ,

da(rjkskJrde ieLeei !.rt (rl
!ak ls. rord de Le€rLirq fl€1

lo.s.l;1er 101 de strd € ;ardfre
t.ns.rrappei vinlve3€ her or(
breIen vai.xr.rc IakIen i.it

r  an ile:iv.rs:€il Loopt h.T

aa aL .inire o "gen roor cei
narcl!.:e.s.irrpelirtc s:ui e

D. bitarr!eral c nriakt z.h sterr
!..r dE p.stlc !ir de era.le !i<
(cn i ae 5anc_ er ns ei dr! on(
: -e: onc."ir\. 

^lLe 
bel.rg.n!.,

e, igiige_ !an ce €ra.te !.kk€'
herlrei iift n3 f.eze t.derar e

titi;l,t,,i'),,i:i:, :'r 
' ,l
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srruct!.en cn objecten
(beekdalen! reenaft etdngen,
stuifzanden, lGsrduinen,
sadden, rnierdalen).
Vaak is m^ar een bele Xorte
tijd brs.hikbaa. om te b.pa-
len ofeen obicct dc moeite
van het opkopen waard is.
Om de keuze niet naar wile-
keur te lat€d verloper is loor
de aardkundige waard€ een
aantal hoofdc.ite.ia sedeff -
decrd, zoals zcldzaamheid,
f epresentativireit! vormker-
merketrdheid, gaa{heid en of
de vormend€ processen nos
actueel optr€den in het land-
schap. DnArnaast woldt ook
8e1et op dc tocgcvocgdc waar-
den, zoals dc wctcnschappe-
liihe en educatieve betekenis
van het object. Ook noedt
Piek de kwaliteidschoonheid
vm het obiect, m.a.s. hoe
b!'reefje het objcct! word ie
geErep.n door de esthetiek
enan? Volscns Dij is dit -
naast al die andefe belangriJ-
ke ctiteria - he€l wezenliik als

7cn r.,.(i( 70'gcn voor.e
:oekonsr ovcr rl. kqr rt.i: en

k$ar1ii€: !ai ate.sr.,d..'dcn in

To.f Lij(en dere probLemen nos
( ndeEpeL verg€ eken ! j de b.!en
genoenne D0s te !ri de aar(tre
tcns.lrapp.i. Nct ninlaL nudenten
i5 aLn.t eroot, ni.rf ln 2oo2 is

caar de ierucging 14%. N.t looF
naamste prcb cem s ant t.€kom
siige el!de:lef if de aa drvelen

r.haopen I rei pre un vertitaire
onc.frijs n er er.ltr rak m aan€
kifg koier. lrlcG rlrn op zeer
r,rm.. rri7..r r15 ! rend bil
de aar,lrrklkrrd. n d. hasisloF
m n3.lloe iioetdo berrgste ng

voor aardfrele is.happen dan

r!orden gerie(? Llie moet aL lraan
vri nature bil re: {id aanfe, g

Tiir oit s iituurr k rreLrlat veeL

gelra;gd o vo .locnac ;nnlias
var aard*eiors(hito.:r I.- kunncn

De bElaie!erai e.eeh,eL Dren

$c ons alvragcn lYaarom $i,
de aardtutrdige saardcn in
Nedcrlard zouden doeten
besch€rmen: z€ doer rers
,r4, ous. wij wofden mede
scaormd door het laf,dschap
waarin wij lcven. zolans
aardkundigc obi.ctcn onaan-
ge.ast zijtr, verte ed ze nict
alleen v..l over de ontstaans-
geschiedenis vd Nederland,
msarvomen ze ook het land-
scbap waarin wii en onze
vooroudcrs lcver en leefden.
H.t is ons aarilkudis

De bedreigingen ziin groot.
Aardkundige waarden genie-
ten dog steeds zeer weif,ig
wettcliike bescheming. In
pl.nvomilg er milieuetTecG
.apportagcs wordt er vaaL
geen aaodacht am besteed.
Het PA$r zal hierovei een
nbnifest aanbieder aan de
Riiksoverheid. Jaarujks saat
.rlgocd voorgoed verloren
door onz. Diet allaterde
behoeftc ons landMar eigcd

naaf oue a;rclreten5.happeLijke
probledlef. zi onijerkenr deze

mo. Lii(c posit€, ook in !eGeLii
k ne m.: ac in.l.re natuutrlelei
e.ha.pcr.2ll s ook bcrcid dc7.
Drob enre_ op ouerneidsnlveau i;n
le (raner en olLots n8en r€

bepLe ten. D0or le brene samrn

neLLlig ei de iteriat oiaaL
g.ort_tcc(e Ledei i nien.e
icd.,irio s n. iivLo€d.p het o!er
he dsbclcid qrooi l.vens i5 ccn
g€zrft enLii{ oprecer van ;,le
ialuu:relenr.heppeLiike vakliei
ster(er a s 1€1 gral 0m d€ ern(
vrn le{olei.ran goede algesiu
nc.dcr n rle toe(omst
D. h. v. bllh de (omende jaren,

rrrar n 7. v..L ir h.t tral..t loor
en tiidens de rr!etr taire rt!di.
raLyeranderen, deeLname !ai hel
(NC&]G n (e barafede.ai e zeer

wens in te richten. Natuurliik
kan \ederland niet alles
bchouden! maa. momenteel
is d. situati. zorsrekLend,
betoost ooL Peter von Mciicn-
feldt aoor het PAW. Het kAbi-
net Balkenende wil het bud8et
voor de aankoop lan sxotrd
voor latuur halveren, r'aaibij
rcvctrs is vastgesteld dai gecn
ni.usc rdtuugebieden
6ogen wordetr.angekocht.
Daamee l$mt niet alecn dc
ecologische hoofdsrructuur
niet ofveel lanezamer tot
stand, maar krijsen ook wtar-
dcvonc aardtundise objecten
niet dr bcschcming dic zc
verdienen. De brede coalitic
NederlAnd Narnnrljt
(\,qry.nederlatrdnatuulliik.nl)
heeft al lated weten e.e.a.
onverantwoord te Yinded.
Daarmast wil de Riiks-
overheid duidelijk tctug-
treden en de zorg roo! h.t
landschap ov€rtaten aaD de
provincies er de gemeef,ten.
Sommige providcies schen-

Stichting
Dr. Schii'Iannfonds
Ner 3e!luurvan de SI.hiin8 0r.
5!ftria^nlonds roepi b, dere

e.eid gdei op loor subsid e u r

7 i, fords voor het Fa, rool
Nftsi lr.t orderhoud.n.. bc

werkne !an de g.o oeie.rc v.tn
me ng var wllLen Dr. F.Nl.E.5.iiir
nrdrr ko en voor !ub5 d e ii
:iar.ierk ig blr iooReur Nede.
innsc geologen ieneinde hen tr'
qrier rc sr.Llen oncerzoekingen le
docn, ^ en n.t beirckki"g iot

lotreLde (!sten van hel !€nwerk
as a e van LaboGto umonderoe(
(omen n pri..pe voor srbsl.ie n

iinmc'(ing. Het toids rar e.hler
n g.en eeva 5aaiiskosten cn

so.rLe Las:€1 ran personeeLv.o-
riln rekenirg nemen. r.i otr ze(erc
hoogle en $el.ierk op Lnnirrci
)nsis ro:den aaibe5reel. D,q voor
kcur van het Besiuur gant u 1 raar

lcr rii veet a.nda.ht aan
aar.[{ddig. waardcn
(s!.Agenda20l0.nl)i cnkclc
andere doen dit vriisel niet.
Ook over het aardkundiB be-
wusrzijr vau s€meent€n moe-
ten wij ons zorgen haken.
Meef dan de helft woet nict
wa. aardkunde inhoudt en dc
meesten ziin nauwelijks toe-
gerust voor deze beheertaak.
Met alle g?ootse inrichtings-
plamer begint d€ tijd t€ drin-
gen als *-ij wile! voorkomen
dar onze aaralkundigc waar-
den voorgoed onzichtbaar

1,,\ l\l tt,ll !iti,'!l

-rANs rr loNG

a.sr.s r BiFoEPSBTLA\c.N

eubstantiele probLeenrSeorienleerce

ondcrzocksproleclen. 5ubs die va.
.onqrerbezock kan scairls b hoge

u'zonderins !ord€n to.e.tcnc.
Aanlrage ran subrd e d cnr te
ges.hledei op een blue serreriris
ver(ijgbaar (genumnerdl iormu er

cn moeten een gespe.lceerae be
grot ng bevritei. Z I moeted !irar
1 ianrar 2oor in ! ituoud lpge
iu.d zlln naa'de s.(.iins vnl

PRor.Dp P C. zwAAN

Pr^ i\^r!RnL s

P09rBus 951i
)J00 RA L: DEN

Med:.ille
0, rle GeoLog.a Be s.a nlerna

t onaL meetlng n Leuven !nr :r is
s.ptcmber is de A.rlre Dumont
meoaiLle for oLrl5lnnnnrg lo:e gi
qeologisit jitgerci(t.ar on5 Lia

(j.urai@sed.nxh aarhei.ddl
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Ere-doctoraat voor h. K,l. Web€r

Koen Weber: pragmaticus met mooie verhalen

Wcber srumt, zoals mcc! uddwetenschap-
pers, ui! een hDiiic w3lr !lvro€g dc kosr
in de oli€-indusrrie s'erd verdiend- Groot-
$der van mocde6Tijde $.as pctroleudgeo-
loog bii dc Shell. Groo*adcr \.rn vaders-
zijde \ras ondeNijzer, maar hld een elolc
eeologische interesse cn ccn uirgebreide
aardwetenschappelijkc bibliotheek. Vadcr
zcLf wus 'slechrs' wcrltuigLlo uilkutrdicc
(hii,ar in aand.ijvingen), maar gitrg raak
6et zijn zoon fossielen 7-oekcn. Zelfs de
larere aangctou*de familic dced aan geo-
logre. Dc mineralenRrzamcling die de
ionec Wcber var ziin s.ootvlder tiees,
was oorspronkelijk ciecrdom vnn een
raicnd van de iiunilic, die (nk de oom var
ziin vroun' bliikr rc zijn. Her is dic oon
echte. nooit gclukt om de belangsclling
loor mincralen en fossielcn over te bren-
sen op zijn nichtje. Melrou$ !('eber is
nict gcintereseerd in gcologie: "toen nict
€n nos steeds niet". Wcl is zij biina be
roenrd se$'orden tocD zij rijdens ecn
excursie - Webcr wees een mooic outcrop
aan - nonchalaDt opmerkte: 'oh kijk. cross
beds'. Maar dat $.as san tc vorcn afge

Maxwell
Bcide grcotvadcs moet€n te\,redcD gc-
$'eest 2iin tocn \X'eber na ziin middclbare
school besloot om nijnbou$kunde te gaan
sruderen. Hcr rtas een bredc oplciding met

veel geologie cn dc voming van ccn dcgc
lijke technischc basi$. Pas in her laatste
(vijine) jaar van de srudie kozen dc sru-
denten hun specialisarie. Vcbcr stug aan
hel cinde van zijn sudic s.age lopen bij
Shcll cn deed daar ondczoek ho€ een
boorbeitel fragmcntcn uir het gestccn(c
slaat. "De beircl slaat een chip, ccn gc-
steentefmemcnt. los. DaI srukic stccn
moet leeen dc druk van de boon'locistof
in naarborcn sebrachr wordcr. Off her
g€stcctrre zir een filmpjc mudfikrltat en
hcr kosn€el energic om die chip los te
duq.en en tegen dc druk van de mud in
naar bo{en te kijscn. Dat fenomccn
hebben we scmcten in verschillcnd. rich-
tingen, meMrschillende boo$locis$IIen
en veischillcDde Lloorkoppcn."
Naasrhd bepalen vall hcr rerugsluirerge-
drag \an de boorbeircl dced N'eber ook
ccn petrofysisch ondcJzoek-'Prof-cssor
Thomeer gaf tocn op aterdag collcgcs in
Delft. DaI kon) wun! bijde Shcll, wuar hij
petroleum ctrgineer w.s! werd alniet
meer op zatefdlg ge\rertr. lk heb toen
gewcrkr aan inducrie loggins- Dt}t was ecn
nicurve echniekr dic h her boorgat hcr
clcktrische geleidingslcnogen rao hcr

gestecntc bcpaald- Ik mocsr dc fomule
afleidcn die Schlumbergcr gcbruikte om
he! gclcidings!'emogcn van het gesreentc
uii tc rckener. Daar hcb ic de wei van
Maxwellvoor nodig. Als je die uitschriift.
dan krijg je ccD hele bladzij vol fadoren en
daanan kun jc driek*a *cgsrrepen.
MiD aflciding bleek goed tc kloppen."
Webcr's cum laude is afgcsprongen op ziin
irciscrins om €€n va\ (non-fero meralen)
ovcr te doeni hij had ccn hekel aan dai

Fo.mules bliikcn cchrer eenloudigcr dan
de rau$c \';crkeliikheid. Wcbcr moesr al
snel loor Shcll naar lran om de snatigralie
te bcpalcn lan hel Gach Surun olieleld. ln
hct labor!(xium blcck hct ondoenlljk am
dc logs re correlerctr rnet de gegelens ujt
dc slijpplaades. Pas op hcatie bleck
$rll()m dar nicl lukte. Weber: "dc paleon-
nlogen daar monsterden nicr zcll Drt
lieEn zc orer aan een of andcr *ell sne-
iemand. Die deed het ook niet 7el! maar
safdc opdrschi aan ccn urbeider. Dic
maakre eenr de nnDsterdoos mel zcsrien
vakjes goed schoon, nlm een eDorne
schep uir dc bcrs gesteent
keerde dic zo on in her kisrjc mer de



rdLjes. lcde. !.Lje \rcfd dln L<clrig lccg
geharld en n1,rplrte zrkjes gestoFt. Die
,akles klvanen weer rere.hi bij ecn oude
goeroe op de slijtaidellng. Dle had ^lf\rcl sicncn Scslep€nj mear nog nooii door
ceD nijcroscoop gckcl<cn. Hii selecieerde
dus dc rrrckjcs 1,!3r jc nur<kcliiL< ccn
drLnne doo.s.ede rln kon rnakcn. ED d.t
*as geen kdlk, hl]ar doloniet en drar zir
geen tn$lelin. Her bleek trourfens Aqu;
ianlen ouderdorn ie ziinj zo noellijk was

Blauwe ooievaar
Ande.e landen kennen aDdcfc zcdcn cn
jrewoonres. Het ls ro nakLelijk onr ongc-
nlld beledigend.l onbeleefd re zlri. \\re-
bcr h€eii die l<ennis oler rlereldrellgles en
sociilc omgangslainen mei ziin opvoe
dnlg tnccsckrcgcn: "lvlijn tnocdcr was
ltheiste. naar had in Ncdcrlands lndie dc
Lhn tueegenradLr en gczien hoe dc be-
!,ollhq behandeld we.d. ZIJ hechrtc lccl
bellng aan een juisie benaderlig un de
inlandse bedienden. lk moesi dar o.k
D.a. godsdicnsil.s. Hei heeft rne welge
lccfd hoc iL< mc biiroorbccld jn lra! maesr
gcdragcn. Hoc ik dc rcnrcr v.r d. noma
den bnnen nrocsl gunr ddt iL nier net
nijn sch.enzolen na.. de nenser tuc
rnochi 2irien. Er heeli oolt een srukie n
iilsc!i.r gesra!n over een Nederlandse
familic dic nicuwc. Chrnese. buren kreeg.
Zc irdd<cn bij licr kcNrm.kirysbczock
hun schoencn nicr uir. Voor hct doclircf
1je hrddrn re ee. doDkerbl.us' j! rL<jc
gekocht net een ooie\.,ra. erop. DonLer
blaun is nr (lhina de khtrr lan d. touF en
dc oojclaar is een doodsvogel. Hei Nel
l<omsibockcr had rnaar n€gen bloemen,
s'aDt ccD blocn !!as gchrkt lin on.ren
nag hclcmaal Dict. Hci lud njci four.r

Ook in Nigerla. $llrr \Veber $vec Leer ge-
$oond heeli, speelden de binncnlrndse
!crhoudrngen een belangriike r.l. Tij!lens
zijn iFccdc periode tr Nigeria \roedde er
ccD blrgcrooflog. Dc cnc coup rolgdc op
dc lndefc. mlclincgcrvucn .iicldcn jn dc
\e.!e en iederecn zlt rc lrlchtcn op dc bc-
sLdmlng ran hel rrdiostltion. 'Hct llicg-
!'eld ras toen ve..tien ddgen dichr. Op
hcr sirand achier ons {erden ere.trLles
urigc'ocrd, onnngd door een jdchenlle
mcDigrc. Hct Fas rrcsclijl<j m.ar dc !oli
dckc onr!st bclcnncrdc c,ns wcfk nici.
Bultenhnclcrs $erdcn rnet rust gclatcn cn
her \-igetiranse pernDeel s a!.deerdc oDs

iLnsi on on,e ee.lljkheld, los rh rlie

llci ircrk zelfvond \:eber dlar heel be
lfcdjgcnd: ..n klcine groep, korie liinen
c! wcinig b!rcaucraiic. "Allcs rrar we !r
het lrb uitged.chi h!ddcn, kondcn wc
daar in de p.rktljk b.engcn en d.r was
ge\reldig. We deden al arn'laterallredic-
iio! in h€r Nenbe (ieekleld, een rech
nicL< lraarbii synrheiische seismogr!mmen
saDrcdgcsrcld wordcn u1r de gegelens lan
boorlogs. Je kui dan zicn iral hcr.tlicr is
\dn gls ofolie op ccn bcpalldc.licprc. \Vc
hebben p.!.htig kunnen klltcreD. i.l put-
ten geboord zonder een d$ h.le. Dc con-
diiics lraren dan ook lrlj ideeal. In de
Noordzcc zi,n reel ondiepe geuler geluld
mci grjnd cn d'c gclcn vccl srorjDg, en een
duni krijs;e ook nict lrcs un jc scrmick.
11aa. nr Nigerla sas dc scisnick rccl bc-
rer. HeL w.iren goedc lijdeD roof dc baes."

h'85 wc.d Wcbd consultanr {hier
scnior'corLultani) btrmcD Sh.ll. Hei was
een flnctic $d. i hij zich gocd ihuis rocl
de: $eL mcedenkcn en mecbcsliscn op
hoog nieru, narr geen fcboncel$ores
d1e hij als eiielingshoofd blj he! l.rbol,lc
riun wel gekend h!.1 i"je kenL lle I.odse
uiispraal< zckcr wcl: ik lrens u leel perso
Dccl toc"). Hii wud dccliiidhoosleraar nr
Delft en zo.sde mct prol Van Vccr roor
de uirbrelding lan bcr cudcuhn nci
produ.degeol.gie. "Het sss een grr in de
lrarki. De ofleiding benond nog nler.
Pcf.leurngeologie werd roen !lleen n.g
!anuji cxploraricp.6pecii€f gege\,er. Een
fcscfroi. cngjnccr noci ccn gcdegen ken
nis hcbbeD ra! dc inicrDc hcicrogcniicji
rrn een leld en rnoer dir LlnDcD L<\tanrifi-
ceren. HIJ n.eL dla.tuee sinrulrrlenodel

Delii De olie lndusuie \!.srelt rnct een
rckori aan lakrnersen en de MlreNireircn
zuchicn ondcr de rninimale ioeloop vln
st!dcnrcn. \Jicbu hccfi djc zorg rner zlln
emc.itllt rD 11199 olcrgcdr.gcn xaD prall
Ltrrhl. narr recr rJn ddgeD s'cl rc rullcn.
Hiidoer n.g Nat 'klusjes' bnnreD dc olic-
indusri€. Verder probe..t hij de rehdcs
ruscn dc !erschillende 1a!!anse en
Ausi.ilischc prchjsrorsche schedeh re
oDtcijfcrcD cn dc Disraii. lan die lolken
re !chrerbalcn. AnrrcpoLogic hccli he!r
alLij.l geboeid. r\rerrou$' Ncbcr is gcsropi
met ha!r !rijwllllgeN!erk !oor ccn srich-
iing d1€ de belanger loor ges.helden
nicnscn bcharrjgi. Voor haar inzer, dde
cn-nljnijg Jaar hns, hccli zii een k{rnink
lijkc ondcrschciding gckcgcn. ]jn mer die
eer. ligi \l etrer nog nct ccn fraclic roor op
dle lnde.e Scholse erenloctor, dc (bijna
$ ereldberoemde) k.niek Bill,r Connel!,
djc g.cn riddei nr de llmllie heeft.

ren en een $nnlngs

Lunncn opsiellen. Dat
zijn dc ondcnrcNcr
$ aa. dc siudcrltcn nog
treeds ot !fstude.cn

120 srudenier. Er zljn
60 ioi 70 mensen bii
m'i atgcstudccrd. Dc

terecht gekomcn. Her
is malt een enlteling
die daarne zlin rUBA

ccn brnl is eaan wo ,u .-.
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d€ ALW websit€. De besluit€n van

het Gebicdsbestuur zijn rinds koft
op de website van ALW terug te

vinden (www.nwo il/aLwJ.

PIONIER
NWo startte ln 1989 met lret
PLONlER.programda. Deze subsidie
gaf ongev€er r3o veelbelovende,

longe 0ndefoekers met hoogLe

aarskwalitelten de mogeLiikheld

om een eigen ond€?oeksgrocp op

te zetten. 0ngeveef ta.ht g tro.ent
!ar de onderoekcrs is t!ldens of
n. vijr pionieriarcn tot hoogleraar
benoemd. Bekend€ er pionieB zijn
de 5p nozawinnaars: Fona d PLas

terk lbioLoogl. Cano Beenakker
(natu!rkundigel, Ewin€ van

0ishoe.k i5te(enkundisel €n Frits

van Oostron {Letterkundigel, lack
Middelburs (N oO.(NAW: Het huis
houdboekje van afvalet€G op dc
zeebodem) en rlan 0LLr (R1JGl

f andhaaft blodiversiteil zich?eLPl.

Zie: !rew.iwo.nl/nieuwt

Dutch Mountains - een pleidooi voor hoogbouwbeleid atr

0n angs hoorde k op een stud c

dng over ruimtelijke ordening ptui
ir. Ffancinc Houben praten o!er
Dut.h llountains(DM). \l.or .en
!a.d{etens(happer een nie!wsgi€.
ig makend thema. Zij prcsenteerde

de mens as moderie g€b€rstevor

ncr en rkt daarnee n Ljoenen
jaren vo0ruit te vrille^ springen op
de aardkund ge processen. Waren

de Laatste DLtch /Mountains nlel de
rode $ioenitnformalies van het

Pem en de uit de Kiirzce op'ij
zende vuL<anen? ['laar mitschien

zicn vre a9 aardwetene.happeE
gebergtevohing te cns en moeten
we de mcns net, in hoogbouw en

hoogbolwbeLeld a 5 gebergl€vor
mende facto. seriels n€men?

Prot ir. Fraicine Houb€n ht5t
rlchite mel anderen het architcden
bureau Mccanoo op. Mecanoo is

op dlt momeit 06n van de toon.
aangevenae arcn lecfenDur€aus vaf
Nederland, 0e int€rnationaLe efken
iing blijkt uit de opdrachien d c
h€1 bureau krjsl ult Landen as
PoLen Gt.ds.entrum Gdansk) en

EtrgeLand (hooldklrartier BBC il
5chotland), Zwitserland (het hoofd.
kantoor voof AlD5 in Gen€v€)en
Luxemburs {de Europese lnveste.
r ngsbank). N€t b!ea! he€ft n€er
der€ prcstigicuze archir.duurprii
ren ontvangcr. 0p dit monent s

z eveneens d rede!r van de Archi-

tcduur BiCnmLe Rotlerdam 2ool.

Holland Avenues
Eerder dan D!t.h [,lounrains intro

ducc€rde Houben mel eu..es hcr

bcgrp nob Lite tsesthetiek'. Dadrn
bckLeedt zli nmlddels een LecrstoeL

op de IU Delff- Een vakgebied dil
il voongesproten uit haaf boos-
heid over de vciLoederng van her

N€dc.lands€ sneLweglandschap:
lelijke industriewijken en geluids.

wa Len. Sncl0esen di.nen te vefan.
der€n in Ho Land Averues.0ndeF
zoek geet( .an dat 80% van onze
Lands.haFsbeleving vanaf de 3nel.

weg pLnalsv ndt BehaLve dat we

op de Avenucs van de schoonhe d

van h€t Landschap genieten, bieden
T.svstemen nformatle over dit
Lands.hnp, .uLtuur, geschiedenis,

ook anrdkundiSc geschiedenis.

k vraag Francinc l'louben naar de

oorsprong en het uiteniik van

Dltch lvlountains en zoek naar

ove'eenkomsten met we(eLijke
geberSt€n. De schets van de Dutch

Mountalns doet hiideiken aan

mesars, enorme tafelberSen. Maar
dat blijk ik v€rkeerd te zien, het

t\l, lI

NAC 2004
Hel jaar 2oo4 it miss.hien nog ver
weg, maar reseive€r alvagl 22 2l
apri 2oo4 n uw asenda loor het

IODP
Hcl Gebiedsbestuu. van ALW he€fl

een commissie, onder !o0?itte.
scha! van de heer WorteL, ge

vraagd een advies u I 1€ brensen
over de wenseliikheid v.n Neder
Land!€ deeLnane aan het l0DP. De

Coinmisse advseen toe te treden
tot het conso(i!m, een (onvenant

af le slliten met geinle.e9seerde

lnsteLLlngen over hun blidrase.
onderzoeksproje.len d e g€btuik
malcn van IODP ie slimuleren in

het kader van de ALW thena\. Het

adv es is olergenomen door hel

Gebiedsbestuu. en het bestuur
heetl bes oren om de bijdFge in

rle contribur e vdn oDP op m ni

maa 6% te handhalen. Net advics
van de Commisrie is te vinden op

gaal 0n clusters van prekcn, voor
Lopig pieken die Iot een 15o m

hoog oprjzen. Ze grocien geLe de

lijl op. De pi€ken bevind€n zch op
de verkec6knooppuniei. Wnnneer
l[ haar vraas of k dit al5 ecn vom
van l9ostatie moet zlen, komt ze

tenslotle iol de .oncLusic dal de

Nedcf andse ondergrond zkh

ARGO
The Quality Geoscientists

S(onLlntul S?t\icus Jbt the E.lP Ittrlultn

lh! nfhoD\.fon!rlr.n.) \nl morc lhd lr))crs.\|.rcn.<'n:

' Scisnric Irrtcrpret!rim rrd Mrpplrg

. Rcsc^oir rnd P()duction Ccoloe\

. SUatigrrphicrlStudjer

. l-l&P Tcrnr Suppo'1

' (ieoscicnce D.rN Mxnrgen.fl

lrgo (;rclosical (i,nsullanls

Br.hlxxn ,16 rij +rl l0rll) 69 5, 50
ir(J6 BD 7.i\r r-ll\ +ll l0rl0 69.11r 106

Th. \clh.nmd E nDil inrncr'lo.Sco\ri.ne(.eonr

F,! nxrre nrlnr htion \lsit our nrrurdct sne:
hnt'l \ n1t.dr!o r( 

^. 
1.ut...u1
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Contibutions to the Geology of
Betgiun and Northwest Europe.
Proceedings of the fi6t Geologi-
ca Belgica Internaionat Meeting,
Patdck Desryse and Manuel

A dn A tn.l ie. N dladt U.r, I'i I lr t.
1.?. 28t ?ri., aJ!rJ, lrrxrJrtn
]}ns) 2Aa2) ltrjdta, t 1604
sBN 90 5362 2r,6 3

This.oLledon of shot papers

.onstitutes the Proceedlngs of the
first GeoLogi.a Ee gl.a nt€rnationa
rleetns, heLd in Leuver n Septem
ber 2.o2. The ro peer rev ev/ed
papers are organlsed ac.ordlng lo
seven themes: A.ti!e and brlttLe

tc.tonlcsi Mesozo. and Caenozolc

s€d nrentary .overi Palaeozo.
ba5 n dynaii.si Paaeoen!iron
ment: nk rs data ard nr.deG!
f Luids ii se.Los.aL pr..eseesi

t€veeLdetaii. de Dutch &lountains
z ln daaru.or noB riet g€n.eg uit
gewe.[t. over de maier aLen is

Fran. ne Fouben heel du deLllk:
''beton, glas, naaL, baGteen,
steen, materlalen d e de enorme
krachlen !an de hoogbouw luinen
opvargen. materla€n d€ ook aan
harde rate doen denler. Hel llkt
haar daarbij iet moo on de ho

zontaLe geLaag.lheld van het Nedef
Lands daLingsbek<en aan te

De cof.ave heLllngvorm.n van dc
D!t.h,Vl.untalns doen denken dan
ar de Lands.hapsv.rmenide oper
ruinlen e ussen roepei beeLdei
op !an de ntn monlane bekkens,
een arlde Lands.hap in d€ vocht ge

urestenw ndengorde I Zo'n profieL

heeft sparning, v€ teLt ze, een

net ar de Landvamen zal n.s ele.
ker hofdei: ze vetua.ht dat de

open ruimten in de ioekonn ge

deeLieLilk onder water ger€t zulLen

tatde zoet\|otet playa s.

Koperen zwerfsteen

schappen een belangr jke factor
voor llouben, !oora tjdLoa5held.
ALs !oorbeeLd noemt zij de door
haar gebouwde koperen zwerfsteen

HVd..g€oLogt' and env r.nmenta
geoLosy; and Eng neer ng geoLogr/

and geoLog! oi.oistru.lion male
raLs. n ea.h olthe themes the
papers reiLect th€ w de and ri.h
divers ty of the aundamental and
aFp ed resea(b iI earth scien.es
.!trenr v be ns Pe forned n

BeLslum and ne shbaur ns resi!nt.
n some olrhe thenes rpe.jaL

emfhasls is g ven to the presenta

ton of the .urent state ol the art

on a parti.uLar subjed. This ls the
case for the paLaeosesmo ogi.al
re5ear.h al.ng tlr. souihvresterl
narsin .f the Raer VaLey Grab€n

Systen, the Litho aid b ostGtlsra
ph! and te.tonometamorphlc
history ot th€ erabant N,lass t, and

th. roLe offlu ds in dcformarlon,
diaser€si5 and metanrorph snr in

in het OpenLu.htmuseum Arnhem.
''ALLereerst war er het paktie.he
probLeem van een prolecilekoepeL.

Daarnaa3t wlLde ( iet3 maken
waarln vcrL.den, heden en toe.
kom5t m€t eLkaar waren verbon.
den. Eer zwerlsteen i5 mlloenen

raren !ud. maar die kaperen rande
!orm Kan ooK doorgaan voor eB
heeL futurist sch zoals een ru mte

vaartuig. Fet is dle g€aagdheid die
het ontwcrp ziln spanning geell

Koper i5 een naterlaaL dat lerug
[omt in hel0penLu.htmuteum e]
het is zowe sesch kt vaor vrand€n

en daken en, neer dan tln en z nk,
sVmbol5eert het rle .loorgang ln de

Tot slot Leg lk haar de vraag voor
ot d€ panorama s var en op Dut.h

^launlains 
en die van het.or

5pronkeLjk Landtrhap ook een

dettelljke b-ascherm ng dlenen te

krijgen? la daar ben k heeLerg
voor.ln PoLen waar ik op dlt mo
mcnt bouw ls dai aLzo.5tedeLiike

Daar is een spe. aLe .oneer!atar
loor aaigeneLd Het gebouN wat
ik daar neeret, pan oo( ii zo'n
beschernd panorama." Houben
g€err aan dat de Tw€ene Gouden
Eelw \aar n $e nu elcn dc lcF
aftNoorde jhhe d meebrengt om
voar ons nag€sLa.ht ets so€ds

tuliss.hien dat k het begif vrn het
nieuwe vaIsebied 0ui.h r ountairrs
vo.r ! bei gaai lerkennenl voor
mil was het n eL( gevaL eei el nu
Lans voor het stre!en rlcht ng aafrl
kun.lige panorama's en lT sy5te
men, Een uitgebr.idcre !ersie van
het eersie sedeelte vaf d t iftcF
v ew v€rs.hirnl eveneens n het
iovenlrer iufrmer van het l ld

Voor Ler€E die meer wlLLen ,!et-an

o!.r dc uitlrer( ng !an de FoLLand

Av.nues s er eer hcid.ratikeL n

RLlmt€ jke orden ng & Stedebouw:
F.Nl.l. F.uben. 1999. nsenieurs
kunst en noblLteittestretiek. n:

Stedeboulv en Ru mteLijke 0rde

Nouben's boek Compositie,
a.nlrast en aompLeiteit {Me.anoo
Ar.lrite.ten, NA Llitg€veE, Rotter
danl seeft de Lezer een bllI a.hter

haar ravor ete ontwerpen. Fet boeI
hoot bjde tenloon5t€LLing over
het rverk van l4ecanoo irr het NA,

D i is het eerste lrterv ew/art k€

dat verschilnt over Dukh Moun

gebergtevormer in Nederland

5e.rrts voor€en .hte vorm van

s.statie Leenl: "de ondersrond s

te sLap ei d ep bouvren loo opig
te duur." We 5pre(en verder over
de te.hnis.he en Unan.idL€ probLe

nef d e wordcn vcrooriaakt doo!
dat e. b i stede ike ontwerpen
onvoLdoend€ rekenins wordl ge

houden met vers.h Len in de

ilnagkn.ht van rle ondergrond.
Frnn.ine Fouben G er !oo15tander
van orn aan deze te.hnis.he kan.
t€n meer aar'la.rrt te beste'len.

^faar 
waaron zouden vr'e on5 lLak

ke poLderLand w Llen veruiien voor
N4ouita ns? '0mdat de bevolIins
needs vaker e aart dat NederLand

voiis. Dat ls een I D probLeem,

waaryoor e.n I D stratege moet
worden beda.ht. rloogbouw kaf
door €er soed b€ eid (2.. s Dur.h
M.unlains naetreeft) bijd.asen aan

eei gevoeLvan ru nre: een esth-a

tGch noo e skyllne oprl2en.lvan
ult de voor Nedenand karakter s

t e(e open ruimten ,oaLs het

Wat dien( er te gebeuren net oude
.entra? 0 e denen net resped en

re.hten te (orden behandeLd en

worden u igespaard, aLs art€tacten
,lladr dat s !oo. d t momenl nog
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Priisvraag van Aarde.Nu: een Expeditie naar lfsland
0e afgelopen jdren is de totale in.
slroom van studenten in de aard-
wetens.happelijke opleidinsen in
Nedenand gedaald (van rond de

5oo in het be8 n van de jar€n ne.
gentig. tol akeLig dicht in de buu
van de 2oo de afgelopen jaren).

Met de invoering van de Tweede
Fase in het middeLbaar ondelwijs
dreigde een ios verde'e vel9lech-

te ng op te tr€der door invoeing
van vier vaslgeletde vakkenpakkel

ten (pmlielen'): Natuur & Tech.

n ek, Natuur & Gezondheid, Econo-

mie & Maats.happil €n C!lt!uf &
Maatschappij. 0e ee6te twee pro-

lielen geven dired toegans tol een

aardwetenschappelljke opleiding,

nraar het vak aardrlkskunde rr in

teen lan beidel Alleen in hel p.o-

liel E&M zit aad.ijkekurde (ei ook
dat staat ter discussieD, maar net
dat profiel kan een L€er ins zich

n et lnschrllvenl Dat betekenL dat
d€ inrtroom via de enrhousiast€
aardnjkskundedocent sterk znl te.
ruglopen (ik ben zo zelf ooii aan
Aardwetenschappen begonnen ),
De opLeidlngen hebben d t
probleem doorzien en hebben

nagedachl over ho€ aardweten.
schappen toch onder de aandachr
gebra.ht kan worden van Le€flingen

6n eraren in de Natuur profieLen.

Gelukkig i5 er her profielwerksruk.

Dat rnoet €en s0ort meeste €rk
worden n 5 en 6 VWO. fet was de

bedoelins dat het profielwerkstuk
valove&hrijdend ,ou zijn, dus een

aanral vakken uit hel profiel rombi
neert. En wat s er nu meer een

comblnatie van (0egepaste natuur.
kunde. s.heikunde. wiskunde €n

biologie dan iets met de aarde?

Binnen no time schi-"t iedereen wel

ecn paar aardwerens.happeLiike
themais te blnnen, zoaLs krlstEf
vo.men van minelaler, kLimaal.

rcconstruclies. aardbevingen, de
w nnins van olle&gas. Daar Li$ een

mogeLijIhed. Hoc fu de leerl]ng€l
€n do.enten !.n d€ Natllr profle-

len aan de aardsetenschappen te

k,ijsen?
De opleidingen Bodem, Water &
Atmosfeer (wu), Technis.he Aard.
wetenschapp€n OU DeLft) en Aa.d
wetenschappen (Uva, UU en VU)

hebben hun handen ineen geslagen

en het proje.t Aarde Nu opgezel
0m te voorkomen dat het proiect

te veeLmet een van de opleidingen
zou worden geldentifceerd €n o'h
de specifi€ke expenise op onder

wijscommunicatiegebied, is bureau
Podiufi ingeschakeld voor uitvoe-
rende zaken. als eerste zijn er p€r

opLe dlng v er thema's ontwikkeLd,
mel e€n voorbe€L.r van een onder
zoeksvraaS, achtergrondinformatie.
links, mogelajke experirnenten,
bronnen en studie.informatie, De
2o thema's, die een mooibeeld
van de veeLziidisheid vah aardwe.
tenschappen geven, ziin gebundeld

op de websne www.aarde.nu. De

websile G adief aansekondigd bii
de ondeMlisslte kennisnet ei bj
zoekmachine5, dlg tale vaklokaLen
en verschillende sites. 0e websile
lrekt sinds de inroducrie in febru'
ari 2ool een vrijconstanl aantal
bezoekers lan ruln 60 per dag. n

r!im een jaar toch 2r,o3j visitsl
Het p.oject Aarde,Nu is verder door
middel vnr lesmaleiaal, dal aan.
rL! t b j de website. dired maiL,

postels, rLy€ts ii hel ondetuils,
45.ooo pennen, advertenties in

schoolkranten advenenties en in-
houdelijke artikelen in hel vakblad
voor natuueetenschapdocenten
NV0X en tijdens docentendasen
na& de buite.w€r€ld gecomnuni.
.eerd. 0ok zijn mailingliisten van
docenten in de natuutuetenschap.
pen gebruikt om het project onder
de aandaclit te brengen,

P.ijt
Er is een mailins naar de natuuNe-
tenschappen sedies !an alLe s!ho
len in Nede and gegaan. 0p maar

liefst 50% van de schoten i5 een

staftles aangevraagd, door in

totaal689 do.enten, In die stadles
wordt aan de hand van de 5it€
www.aaroe.nu de aanpaK van een
prolielwerkstuk uit€eng€zet. Naar

aanleiding van de stariles kon een

veeolgpakket wof den aangevraa gd

mel esmaterlaal, flyere. po5ters en

peDfen. Het Le5marer aaL bestaar

uit een algemene docenthandLei-
ding en vier vetschillende leerlin.
g€nkatfii€n (vecchileid voor de
!a <ken wlskunde, natu!lkunde,
{hc kunde €i bioLosie)- ln de lefl.
lingenkaternen worden voor een

drietal rhema s voorbeelden van

onderzoeksmethoden, experimen
len en Lteraluur aangedragen.
Het l€smat€iaal is opgezet doo.
Podium, in samenwerking met een

Erziin 630 van dit soon veryoLg.
pakketten opgesiuurd, verassend
snel waren we door h€t Le5miterl.
aal heen, en we hadden toch
24.ooo leerlinskalernenll We heb'

ben de digitale veEies op de web

site sezet en die ook regelmatis

seddwnload (elk benintkaiern zo n
25o keef sind5 apriL2oo2L), ! ler
aard is het Last g om le bepal-"n

hoeveeL e. ook gebruik is gemaakt

van her nareiaal. maar Podium
dat aljaren ervarins in dil soort
edu.ate werk heeft, was onder de

indruk !an de2e respons. 0e
docenten gaven aan dat ze het
matenaal e.g waarderen. ze 2aten

wel ie wachten op inhoudeliike
informat e en nteressant€ onder
werpen voor profi €lwerkst!kken.
Om de leerlingen te stimuler€n een
profielwerksruk met een aadwe
tenschappelijk ondeeerp le
ma(en, moet er natu!rLiik een

speci.Le priis te winnen zlin. Een

geldprijs vonden we w€lnig interes

sant. w€ zochlen naar €en prijs die

dansluit bij aardwetenschappen.
Het werd "NoLday or Ice: een

Expediti€ na:r llsland'lAl met al
wilden a2 lee ingen die p js wel
winnen en stuurden hun werkstuk
in, dat vaak ln groeples van tw-"€
is gemaa(, Gezien de beparkt€
doelgroep (6vwo, voorn.meLijk
N&I en N86) en de nog korte
looptijd van het project, is dal een

zeer goede scor€. zo bLijkt uir ve.
gelijk€nd ondeEoek van Podium.
Hei kan nog beter, want we waren
met h€t Lesmate.iaal aan de late
kant. Een deeLvan de schoLen was,

toen het marerlaaL verspr€id werd,
zov€r dat lee ingen al thena's
hadden gekozen. Maar nu liSt het
maieraal aLop schaol in lnfo.
lheken en bjdocenten. Voor het
komende iaa. is het dan ook te
veruachten dal er meer inzendin-

Na een dag jureren bleek €r een
hee etel goede werkstukken bij t€
zitten. we zouden met een troep
van ongevee. ro leedingen naar
ljsland gaan. dus het werd nog
kiezenl0p de vjfrhoen van d-o

wln'raars w€rd e€n ludjeke priFuit
reikins seo18aniseerd, met €en
klimmuur om hei avontuu ijke van

de prijs le benadrukken. Dat lever
de de nodige aandacht op van

schoLieren in lasve klas5en, docen.
ren en regionale media. €en Expe.

dite Usland doer het dan erg 8oed.
het spreekt veel m€er aan dan een
geldp ls.
Van de winnaa.s gaan ma.r Liefst

vier een aardwetens.happeliite op
leiding doen. van de inzendeE die

Synposium Changing Scales, De

N4iinboLwkund ge Vereenlglng orsa
nis€ert dit symposlum ter ere van

haar 11ode ve.jaardas, in het Aula

congres centrum, TU Delfi. Spreke6
zijn onde, andere, lr c.l. (ramer,

CEo van Fugro en scott Urban,

Group Vice President North sea 8F.
Regist6tie: Indusfiie, € 75; stu-
dent, € 10; TU 0e1ft, € 50; promo

vendus € 25i anders, € 75, X vl-
Leden ontvanSen een kotrng van

€ ro. Voor ne€r informalle €n r€gi

stratie www.mv.ludelft .nVlustruh

NGS sympos um n Lltr€cht. More
inio: www.ceo.vu.nV!sers/nss
The NGs .ou6e Climate. Warer.
Fairh a.d Fate" by ProL Em. A.5.

lssar (lsrael). The impact of !llfrate
duri.s the HoLocene on the hlstory
and religions ofthe people ofthe
cradle of civilization. The couGe
rakes place.r the Free univeEity

/.{ir li.lT tlil.

NaturaLs: Dino Ar3entlno, d-" meest
€rtr€me d nosaurlars voor het ee6t

''Toekomst waterbelreer en rulmte
LiiIe inrkhunS ]n NederLand.

Hoseschool Larenstein organiseert
vanaf l november iien semina6
waarir strategie en visie voor Land

en U/ater lvlanagemetrt centraal
staan. lnfo: www.ldrensrein.nL,
of teL (026) 369 56 40,

aLsenene Leden Vergadering GAIA,

blj TNo N TG le Utr€cht. (offle van

1o.oo tot 1o-3o uul De ALV stan om
ro.lo uur, s Middags verlellen vrou'
wen met een aardw€tenschappelijke
a.hte'grond over hun caflOre in of
buiten d€ aardwetenschappen-
Borcl rond 16.10 u!r. Infomalie en

opgave: taia@vrouwen.net
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n et aodren 7ijn.r 00< een aanta

al inseschfeven voor niird,!€ten
s(happen! hei effecl oP dc ii.
stroonr l5 ialuurliik aliijd moeiijk
te b.PaLei, maar he1 s r€ !eN3.h
-En dirt c!enIueLe exrrd nnroom
pas p€r voLgcnd (ollegejaar te dan.

ken zou kunnen Tiln aai heI

l., s lan d
En dan de prljr zeli: !e rei! nanr

llsland. Vrn 5 loi en m€r 4 augu!'
rue z i r lcgc r s.hoLieren/studeiten
op e€r ivont!ur iIc crpedit e iaar
lsLadd gevr€est. rvlet !'cr begeLe

ders, rwee Iovoia Dercndcr ieeps.
tefter ed befgschoenen hebben ze

genotci !ri ile iirlru(wekkerd.
natuur oD lsLand. Een s.hiuerend
iand mer dc unieke comblnatie van

vuLkanen, ii5kappen, gerse6, sater
!aLlen en u tgestrekto DooLroestijn
lLa(tetr ze rleten n! lroc het kan

dat -.r eei leeLvan eer n do.eai.
5.hc nrg bolen zee urr 5leekl. dnl

de boomgrens in llsland e€ l.as
rlct, dar ve s.hiLen in de.heni
s.he sanenneLLirg van magma

rorgei voor !ersdrl L.nde tiipen

v!Ll€nisme er gesiecnic. En het

las ook e rorm sezeLriel Hci bleek

Am5tcr.li.r. To subs(ice:

\!eb! ie rwrr.gco vu iluse6iigs

0erde AardvJetens.hippeliikc
Loopbaaiilig georsan seerd do!r
KNGDIC cn Geo!Llsie. Vrle Llriver

5ite i A n.rdan. de BoeLeLaan

ro35. Informitic: bec,ijl(>geo.vu.iL.
rrrL.geo v! nLr-b.driri oi

reids. C.ologis.he Verenlsing,
rajaarscx.u 5le oulngPbied !!asse
naar r\invang 1l.oo !!r. nio:

L.Tireci d.lag 5edimenro ogis.ha
Kr ne ovcr (ust 0nde?oek en Be

heer, Vr . Lln!eE 1en, ae soeLe

aai 1065, Amsterdnnr, (a:n€r f12J

eer schot n de roo5. die eipedtle.
weLke iangfrc van L3 gaa( er nu

iaar rJsland, zo n duur hnd? Alhoe

wel, nelonzE 10! budgcl.xpeditie

Na terug(on5t ie er n NVOX een

med.dcLlng gepLaatst, in Geosrafie
(her blad van de aardiikskunde
do.€rten) !.r!.hljirt een veGLag

van d€ reis. do.cnt.n waaNan Leer

ingen een trerkttuI h.bbcn inge

stuurd (riigen een ka.rtrc urt

lsland, er gaat een rcminde'uii
niar aLc .lo.enten, het esmaierlaaL

5lr h€rd uk Fet proj€(t sLaat nu

srrvg op dc ralh en s b€k€nl bil

de docenr. Hct ntgeloDen laar
rlaren k erg hard beTig net de

inhoudeLi(e lnw Lne v3r csmate
raaL, webs te, hel orsriser€n van

de reis. Flct komende laa.ls mEer

publiciteit cn sponsoring van hei

sroot'ie b.Ling. let ls d€ bedoe
ng dar ook lr dc zomer lnn 2o.l

een groep zo r fantanlsch€ reis

naar lJslanu gaai maken. 0c firdn
ciile middelen van de SezimenLiike
fi.uLtelt.i 2ijn door de gedane

nv€sr.r ngcn tonge!e€r 35..oo
euro per nstcLllngl aafdig uitsepui.
Aatuiwerens(happcLiike b€drirven
mer !isi€. di€ etuoor $.iLLei zorgen

5tarirCsyhDo5ium. zl€ uilg€bre dc

aankond gilg eL.ieB i deze

te sym!oe !n lenins lrlt tr.s7

on.lerzoe(9aho0L !.or Ge.dyni
mic lVrvl5G). Llnive6lleil !lre.hr.
Ed!.atoriun, 1etr!e"laan rri zaal

rVesaron rfornati.: Cs (.s teLl

.lo 25l5ol1 of 6 k!s@8co.uu.nL

54. NC[450 .oigres lrDm Andes

t. AraToij Eafth s. ence5 in soutlr
Ameri.i, e.orqan seerd door Geo

vusie. vrij. unLvcr!iieit Alrsle'dan,
de 4oeleLian 1o3t !nfo:

IirrJ.ngn]so.nL/a.tlvi1cito r.rrtmL.

9-12 rlr,. rtb.t )At))
CLavs in farrraLann eng eered

n!t.r o0( vo0r ien.ver 1o laar
nog voLdocnde aardrelen5chap
peB oo de nilkl komen, worden

aansemoedigd om op dit Dr0rect in

te hakei en ret te sponsoroi Een

proje.i ilat s opsezet do0r nlLe

nard\reie.s(happeliike ople dingen
i'1 NederLand. da! it niei zomaar
ieisl Jrriel..r b jdrage lar hei

bed ijf5rev.n Touden fre d e paar

extra dlnsen kunrcr doen die hel
vcrs.hiLnaken ru5sen een aardig
proicct en een duidelljke kans om
de bclangstelLing voor een srudlc

ei raniEre iN dc anrd!lereischap.
pen te ater to.n.menl

B:RNo AN w€G lAND3eGro.v!.Nrl
AMEI5 AARDE.NU

Unilcrsiteit van Amste.danr

L. Nandgraaf (2t.os o2)

[1. o!.rna6 (rr'03.,

\ t,l,t It,It::u ti:.|l ti:|| t;:t,,l

f,r.t1.l. Flaissen (:lo 09 02)

F.H. Hdrtendorl (:lo 09 o2)

I,A.W, KrutL)0sch (lo o9 o.2l

R.P.ti. de Wii (3o o9 oz)

I.P [1. lan der [4eer Go.9 o,

M A Sendcn i'lo 09 02)
lvl.V. $larhlcr 1'to 09 o2)

tatrier! io. radio^.tivc $nslc.onfi
iemeni, Rein! O.garlsatlon
ANDRA.lnio l!1. (ajmari iax oorl
146: 18r1or meetlig2o.2!-ind a t':
hJ}rra$ in(il.rrneel ng:oo2

2e Worksh.p WICE KLlLculen

"l\1 (o5.opi. !an Bourm.tor aLen".

CSiC Aveiu€ P. floloiie 2:, 1rr,2

L rnc ctte. lnlo kri!tDiralLebaul@
bbr.ber jaf c 5cn@seo.(ueuven.
ac.bei dom iiqu..n .aiseaObbr.be

t ].l.c. rtl\: t at)tt2 | !\ Lt' i:i!.1 )

De r4-. reiile van Sti.nif? 6coLo
gls.h nsttuuL Anrslernan, iitrvang
18:oo rur n a€ Syrasose. NieuB.
uilenburgst,.nr 9r te Amslerdam

0e Eseler Lez ig *ordr gehoud€n

door dr. i [.E vlN Weer]ng 8et
reLd aalb!ialer van de d c)7ee:
kou. fraier koraa r ffen algs de

NE Allanti5.he coniinenraL€ h.Llirrg.

Aafslui tend boirel ooi( ir de rula

t$$ p.ngen nrjsgia oi be! sor
!an der wa lsecr.tarsl
reL 02:l 5259245 lavonol.

Wie.ningen !ilerdaLion.! Coifr'
renre a.nir. f,{ CCI !ai or.oo rot
18... !uf. L.7iIScnaag georgal.
seerd ao.r fer NitionaLe a.nit€
van de Iniernatlonnl Associilior of
Hydroge.losisl (NC AH Nrl icl a s

thona: Re.hrrge Infan.en]cft
and 5ub 5una(e Water Storagc. A

Prom sng Optioi to aope rilh
(Limaie va.iib liiy . De (oi(lusies

van dir semlnsr T! Lcn fror.len op
genonen in d€ inlb.!.Lngen vai
.le DiaLogre.n wnrer ind CLnate

iowcr nan hel derde rr'ror d witcr
Forrm llrrtlF ll !olsence jaar in
(yo1. llap.nJ. Kosten ELro 6o. F€r
peGoon (beialng .ontant aan de

/aaLl, danne d nq !i)ar 13 noven
b€r )oc2.lifo: Oiganisaiic AH Le

kngnrg I arrv I ktlg lnieuwsbrief oktob€r 2oo2 ll
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rE@
zingendag 2oo2, t I.P. Neederik se'
cretaritpenningmeester NC.IAH.NL,

e.mail: i.heedeik@nitg.tno.nl; tele
foon tot 25 okrober o15.2697191
(na ,8 oktober a.s.) o3o.rr648o/.

2I)'21 Febtuari )1103
European marine rand:nd sravel
shaping lhe tuture, EMSAGG Coni
in 0e1ft, sopponed by Belgian
lvlinlstry or Economlc Alfai6.

Organisation: la.quelin€ Kdlkman,
IU oelh Congress Offrcc.
P,O, Boi 5o2o, 2600 64 0e1ff,

lax +31 15 27aa7a5,

LKaLkrnan.Bail€ns@ FD TLlDeLit.nL

nternationaL CoaLbed L,leth3ne

Symposium, Iuscaloosa (ALabama,

UsA). submi5sioi of abnracts: t5-
io 2oo2; submission ol camera.
ready manuscripts 3lor'2oolr hfol
CoLLese oiContinu nt 5tud€s, !ni.
versity orAlabama, Box s7ol38,
Tuscaloosa AL lt487-ot33, UsA,
Fax oo1 2o5 ]4A 92761

TNo-N TG organlsecrt net d€ un -

!ersiteit utrechl en de v.ije lliiver
sileit Amsterdam GEOFLUIDS lV
''Founh Intemalional conference on
fLuid evolution, migGlion and inteF
action in sedinentary basins and

orogeni. beLts", camPus van de
Unive6iteit Utrecht. ww.n jts.tno.nl

Kincardlneshlre Schotland

Resea(h Center 0lcan rvlarslns

Benoordenhoutsewcg 25o

2196 BH s Gravenhage

Fourth European Ccngress on Re.

gional Geosci€nlilic Carlography
and Infornation Systems, Bologna
(rtaly). Info: Regione Emilia Roma.
gna, Sefrizio oeologic.. sisfii(o e

delSuoLii V. S Lvadi4/1, 40122
BoLogna. TeL, +39 5r234t54r fax
+19 512842o8i e-mail: seg4cegr@
resione-€milia{otnagna.it;
hrtp://www.reSione.emilia

XVr INQUA Cong.ess "Shaping the
tarch: A Quate.nary Petspective",
oivision oI Hydrologi. sciences,
oesert Resea(h nst., Reno, UsA,
nformatier www,drl,ed!/DEES/
NQUA2ool/inqua home.htm

0HV Consultants Tanzania

Dar es SaLaam Tanzania

prot drs. P.C.H. v€eken
17 rue du Colonel Fabien

9216o Antony Frankrijk

9 sept€|rlb€r 2OO2

Parkweg 282 2271 6C Voodufg
In de jaren 7o is proi van fiLten

Seruime tld penn ngmeester
gewe€st van ons Genootschap

25-ll).ruttstus 240-l
LIGS InrernationaL5ubcommls.

sion on Pateogene 5trdtigraphy,
Symposiun on the Paleogene, Pre
paring tor Modern Life and Climale,
Leuv€n. Info and first circular; Noel
Vandenberghe, Fistorlsche G€oLo.
g€, Red nSenstraat 16, looo
Leuven, noel.vandenb€.ghe@

xvth ntefnat onaLcongress on lhe
Carbon ferous and P€rm nn
(xv ICC-P) and 551h L4eeting of th€
International Committee for CoaL

and Organic Petrology (55 ICCP).

Fof more information see;

3-6 sLrteDtbet 2003
second Sympo5ium on Mesozoic
dnd Cainozoic deapod crusraceaB,
Oenijdmuseum de Groene Pood,
Boxt€VNatuurhistoris.h Nluseurir
Maastricht, the Nethe ands,Iniol
Dr RenE H.B. Fiaaije, e maili into@
oertijdmuseum.nl, or dr John W.M.

laet, e mail john.iast@madstfthr.n L

1-,11 settatrber 200l
6t nternat ona Symposium on
Environment.L GeochemislrV, Edin.
burgh. hfo: InCinlerence Ltd.. rob
Broughlon Steet Lane, Edinbu€h
EHl lLY, UK. Tel. +44 rl! 5t69245,
rax +44131 tt696388, lnfo@

Fnst Announcement/Call for Paper5
for 61lr PelroLeum GeoLogl' Confe.
rence in L0nd0n, North i!est Euro
pe & Global Pe.spectives, o.eani.
zed by The Geologi.al Society ot
London, lhe PEsGB, and lhe Insti
tule or PelroLeun. Queen Ellzabeth
I Conlerence C€ntre, Westm nster,
London, Infor httpJ/www.geoLsoc.
o€.uutemplate.cfmhame=6lh Pet
roleum_Geology contu,ence

Pr.e of c ean water: The Ell lrater

hft pJleuope.eu.in(/ water/watef
framewo(/index en.html
Das GeoLogische Landesaml Nordr
heinland Westfa €n seht n das jahr
2oo1aLs 6eoloss.her 0ienst NRWI

E!rope.n !nion of Geosci€nces
(strasbouls conference): hrtp://
ww..ongres.scientifi ques,cohlrod
Stkhting Wetcn: www.weten,nL

dc. [4. Snit (G)

R. sne€p (Ks)

,914 EN Nieuwerkerk a/d rJssel

Adreswijziging

Depr. of E&E5

Socorio NM 37301 l.l.S,A.

Expat Mail 5h€Ll Egypt

pr0Ldr, L.M. Kricgsman

Conslant jn HuijgensLaan l7

ilieuw Bestuur Commissie aeroepibel.ngen
dr. 1,t4. van waveren (voorzitter en p€nninsmeest€d

drs. H. List€nberg Gecretar s)

dre.l. !an Dongen konta.tpeGoon en d flooldbestuur)
dr. 0- Abbink (lid, vcnes€nwoordiser kennisin5tituten)
d6. G. van de Bill (lid. v€rtesenwoofdiger olie-industie)
dr, C.E- ten Brink {lid, verlegenwoordigcr univ€rsilair onderyiF)
drs. J. Haspe s (lid, vert€genwoorditfi garbedrijv€i)
dfs. R. Feiie. (Lid, venesenwoo,discr n Lieu insen eur)
drs. F. de long (Ld, vertegenwoordiCer educat el
drs. L. Nie!wkamp (Lid, vertegenwoordiSer w€tg€ving grondsebruik)

Nieuw Bestu!r SediDentolotische Kring
Voonitt€r: Jelmer Cleveringa
Secretaris: Henk Wee.ts
F€nn ngmeester: Maanen Prins

Ercu6ies: Kenneth Riisdijk


