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Onderzoel< naar de opslag van COz in een offshore gasveld
De toenmalige minister rorritsma van

Economische zaken stetde begin dit jaar een

subsidie beschikbaar voor een onderzoek
naar de haalbaarheid van de opstag van
Co2. De uitstoot van kootdioxide in de
atmosfeer moet votgens het Kyoto-protocol
teruggedrongen worden en dat i5 onder
andere mogeliik door opslag in de ondergrond. De oliemaatschappii Gaz de France

Prod!.tion Nederland onderzoekt mede
dankzii die overheidssubsidie de mogetiikheden om de CO2, die vriikomt b[ de
productie van aardgas, terug te pompen in
het veld van herkomst.

tLr I lli (lO. b.\!L) \o.dar h.i r1i
fii ljr nur h.i lari.llnd siai. D.
li.nld1.\idi !.rnr 1jni dod.ctr scho|f
sreen ln d. eimsli.r.
"Giz d.lr!tr.c (il giug hur bij,irrse
lcrcrcn r.D c.n g.r.nl Dhelr rn rnee
\c,kcn n di1 crrernrenL, nr.!f zlet..li
eer

(l!, de lnanc. st.rI daarin !'ci lllccn
'n
\.d.rl.trd. Ooh J. \.lcfl.nJsc A!\lolie
,\l..rsch.ppij i\]\\l.r doer orde.r.ek
Di.f dc o.dcfsn,rJ\e .rshs fh k.ol
diri\iJ.. Dc lcchnieLi ,m eer ges inier ol
nnrllf) rij.lelijlt ni.i.rgronds.f t. shin
is,ti,r drre n\.raL!.hatp1'D1.i n1.un. D.
\A\t t..rfl's zon.s !l srs n liiec

rrn,;c.ren .\er riillen en en.fgn'b.g.
Lridl, i.hL ri.h.t all. lNg.ljrlCr.d.D or
eer reducrle lan frocnrase.sscn 1. koncr.
D. .psles ren COr op sNic tlirpre is cisrn
llrli ro.ri e.koDdl !iMn ondcr/ielt hnmtr
dc lLubo!ssf cr,\ on CO. '' rin(ers Lii.].
dNr

sllrner's ,o'ner rn
ils stuelba.d.faaf.
Srreliulir de Lijd.lljk. .fnrg mn Lool
fulie rcs.r'oirs brr Gfjjpskcfli.D Norsdi.x e is ef bnn.n hci lrroi..il\rrclu alO)LDgdo. cn h.ril hct cf '\ sinr!r\ $.e.
u1i om pick lcl.srilg.n op re llngcn. HrL ,edtr.L1e r.d slncmr.rLinssrcrblnd rln
Nor.lr cn sN.r di. bcilcn orJc, F...n,mi
Ncdcrld!' Irstiruui !,u ToegefrsL
s.h. Z!h.n llll.trr cc. p.ojeci in her leler
G.orctoi:chdff (T\-O \-IT(ll t!r1
ciFcc.r in e \f,,* .nd.r.eli dat (iO2
s.r..pcn Dci dc /..r ir,crls'elijLe nxdi
injrrLeerL ni e.r n.L.rh.Lllio claie.Ooh CttllsT: CO) Re use Lhr.rgh Undergr.und
it rij beldilt flr ..n Pn.l-i.rpcfiD.lt
( / Je Ffrn.r fr.drci.ri rl ..n kldnc Ll.F
.!r iardgis iClItr !ii si..nLrol 1.
1is jlir gxs u1r een aeniil L,11sllrc !.l.lcn ,rf
\'cdrijr.D doof CO) in lioolllscn re
heL N.d.flands d..l1.n hcr Cortucnurl
ir1j..r.r.n, rodn hcr m.rhrxr ger.nn!r
Plar H.Mld t(]: E. ond..$cr! \!n de
k.n lrorlcD Fr in,lirfi.jrLl he\nrdL heL
harll.Jidr.idsr!dic. Ii$ /o n I(r0 lill. erer
NITG ri.h reer ir&rL \elr d..e nrrcf
nxrionrle frn,,e,sl nr het geTehchat ran
t.n noo q.slcn rln Der Hekler. Hei f.i.r
rojr li$ oF ccn Jier': \rn runn ltn0 rn.tr,
Grr de Ftun... illeen.rh.i lians.
bcdlrr ui1 ccn rlrilsehrg r!n zanil cn klcj
hsen tri1 heL Rolllegrd.! p.odu.ccfi iir s
i rr!t. Hei !.L1f.sla.i ..n oppcnl!].1c \ !n
K12-B
.rg.r..r.1rl. Lri a.hi Lilonrctcr. Hcl gxr
IIti,\liiisi.ric !!n Ec,!rf Di\rhe Zaker
(ofdl e.!r!nn.n !ji !.hi rliitn Jie
L..fc ir /ich ii h,rlride,r.eknx.r d.
'duiL
mfs!LijltbcJen on dr ulLsl.or fu {l(). r!'
aa! loc.iic drlcr rc\lhiilei.le h,,eren igi
\eN.rknrsiin
1drrnrJe,e,, riel oL dr dl.f. ondcfgn . dcriccrd) sctnui rijn. De
N,treri, hrr rg.rc.h!f ran h.iD ljsicr. nrlllric orr her fldrli,nD zur ert h.t aeNers
lijL onl.rghntl! of re
Llc

ha$cn r. geb,uihe,,

.m of larger. I.nnlrD
COr .$hg \insts..nd i. m.k.!. D1i
\eld l;7eef g.s.hiki om..n pF.lic
d..n mci CO2 opslas. .idlri llilbrlnd
crilcn. man.s.r f.scrtoir !!slf..r !n
c.onoric c\olultlon \!n (l!/ de Frrn.e.
"H.igls b.r!i een h,ios grhrLLe ax.
ko.lJi.ri.le. \-r /un.rins ls er me.r dln
\ (ilJoerLle (lO, b..h1li1,e
|on\|er. Dr 1!.,lil.1i.n on h.tE.s ic
r \eren.n d. CO, irl hrl r.scroir i.rng
ie br.ng.n. zjrn groi.rJ..l5 !1u!trc/ig
L! lt. bcziitcD dc ilnl!srr!.ruu. on. ni
cc! L.icr n!,li!n. grs un rndefe rn,dr
c..rcn t laumen \ er\ erlier De hul
L--u leni\sludie di. ru i! rl-qenrrd.
l-.erierln z1.h e.ht.f ftrr h.t r.rugporli.n
rxn de (lO, di. i.r fhrrs. rnn hci grs
g.s.h.d.n ls. l I.I etuIc to,rfd!!l rln ccn
.rf.r!r.ri u dri!.1d i' nli h.r,e\croi.
L.1ji. !iig.pln i'. Ilo.lri tlt fn'el.en
ncg.iiclc nrloed hel-nre,i .t de f,oilu.
in,)gcLijldredd

ric

!u

he1 sas,

Jlr rljr

de ge\nlg.n

Iilz B ,s rdr si.rli s.hasd r$cr'.'r nicl
e$ grnI. r.fjaij. jn p.Nclbil'tcrt.n
l).rosilcir. llci is lrn ook J! ruls.fde
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Ool tNO NllG doct ondcr
zo!l n.af oDdcrgfondse op

iniecLie un de
her \,eld. Dczc
te.hniek !ron1r !aak gcbruikt
Lrrn dc olic olgispfoducnc 1e

Co2
rlnden !!n
door

slag. Zij is Lrel.,ndteD bij eikele
buitenlaidse f.oje.ren en rij
heeli ln Nederlard een achicr
grondsiudl. ungcroud ctr.cn
namlrcrl< opgczcr roof hci
l'rojcciburcau CO2-rcJuctic.
ln hci buiicnLaDd p!11iciFee.l
her instiluur in reldrtrdles nr

vubcicrcn. Dc COz 'd.ijft'
dlD hct rlrilgls vro. ri.h uit
nad. een rn)du.rietur. In dir

gc\.!lis

de kan! groier dar

d.

inje.rie nesadele etlicien
hee1t.

Gralen: 'D. ecinrcc'

Polcn en N,xrNege. en rl.hr

ieerdc CO, zal dc gocd pcdncabclc l.gcr lolgcn cn .ret de
slccht-doodltende delen wdat
Dog gls ,1 Het is nrgelijk dat
de Lool.lioxlde al binnen een

lur \

eken doorbre€h

,.h mer narne op hei rn.nl
roren van de procescn n dc
rij

ondergrond. Rccopol
sja, r'olcn, is ccn

in.cn

rlr CO2 o!slag in steen
kool mct de rrroductie van
CH.1 als gunnige bljFerking
"Her ls de eeste keer dar ee!
dergelllk pturcci bu'icn NoordzocL<r

Nerkt alleen b1i homogcnc
rcscrloirs llct crcDiucle neg!licrc cffcci oD dc gasp.oducde
zrl in .lir ge'd1 echrer nihil ziin

,\nuika uitgcrocft wo t,"
lcricli Ion [ri]dcDbo.c rln

dad. het \eld !lbljna leeg is.
v'e zljn llleen aan iljd s.bon
den.,\h de proefi€ llng ujigc
sreld sordr. d.n f hci lcld a]
leeg .n js cr sjnpclwcg gccn
CO2 mcc. difccr bcschikb!!r
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hh@ga!v.iL

daar uniek. cie.nschnppcn,
nuai her is lrcn tcchnick dic
ook cldcrs lccl $oselijkheJen

bjcdr. Ef ziin tcn slore sigsndschc kolenvoorraclen m d€
rvereld. Alhrnkelijk vnn dc
s!menstelling en do0dnntbaorhrid lan de koollaecn. is hcr
rnogelijk om twcc ndcculcfl
cHa Gons zclfs mccr) frij
'e
makcn pcr molccuul CO, dar
zich hccht lan de sreenkool.

$ lterhoudende Tandsreentbrmrtie op een diepre van 900

metei, die orer groic atiitandcn
te ren'olecn is. Dc klcil.rs
borcr dc zudsreen zorgt voor
ccn goede !fsluiting en mN!l(l
deze fumrtle ree. ger.hikr

!oo. CO,

opslag.

NITG rich!

2ich in haar onderzock op hct
moniroren lan de COr iD dc
zanden door middcl lan s.ie

m.thaan dic cr gcproltuceerd
kan wordcn, dc cisen $rrra.n
dc koollagen moeren !olctuen

miek. \\'ildcnborg: "D. CO' is
gocd hcrkeDbaar mct seisniek.
Hcr coDrast mer hel formrrie\urer rs groor genoeg om dc
migrdrie lan her gas Ic lolgcn.
Het lerdeelr zich traag o!{
lerschillendc horizont.lc Iagcn
eo rrekl langzaam onrhoog.

cn ofde roelrssing van deze
lechniekop economischc

Betrouwbaar

B.langrijke uagen dic nu
bernl$oord moelcn sordcn
gaan oler dc Ycilishcid lln
deze mcthodc, dc boclcelh(id

In her Noors! plojcd woa.
Nll G aan Dcclvcrlc wo tde
CO2 dic .floDstig is vrn heL
Slciptlcr g,sreld, in de Ursir.formatie ecinjecrccrd, een

h A'?.

I

U r:
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Hct donitorn Yln (l()2 in..n
gas eseN.lr ls rinder makkclijk. Hei contasi iusscn k0oldnrxide en methaan js lcng zo
sro{ri njci cD dc p.dcn die dc
CO2 lolet, zullcD dus )nnlder

duidolijk zichtb!!. 1ijn. NITG
lrcrl.t dan ook aun simulatie
\tudies om seismlek roch toe ie
kunnen !isen on CO2 ic
herkenn€n en tc rolgctr.

Wildcnbore: "Mci sciNiek

is

klein moscliik houd.n.

It!af

de !€rsachting is roch wc in

dczc c0uw dc g.ote orerstrF
zullcD ndkcn vdn fossiele
braDdstoffeD nitr duurzrlne
enelgje. Dr.lr werken we n.I

hc! ool( moeclijl< om hele

khinc bc igcn tc fegrstreren
cn druklcrs.hillen 1e meren.
Ook die seselens zijn een indi
clrie \tor migratie lan hct
Seinjecree.de gas. Her is mogcliik om scnsorcn op dc zccbc
dcm Ic plaa$cn. maar als dic
tcrandcringcD .egistreren. dan
bon jc alc.g lart. Her is in deze
discussie rooral belangn,k dar
het publiet \.errouwen gaai
krijsen in deze lechnjekcD cn
er van olerNisd is dar CO2opslag ccn bcrrou\.baf e
Illlthodc is om de hoeleelheiLl

on
olef
d. lraag hoc bcrou$'brar CO)
Her blijtt cchtcr rffrigcrcnd
een discussic nan lc ga:rn

opgcslagcn krn \1trden in een
gaslcld, als dat resen\rir zich
jalcD
in de loot v.tn
geruld heeli e'r'niljoenen
her gas nicr dc
kans heeli gczicn om tcrdcr
naar bovcn rc migrcrcn mr in
d. atDosfccf. IIdr Srootsrc dccl

lan

h.t

ardgrs drr ooit

sevornrd is, heeft Tjch immers
ge$ar)n een Neg nA,rr boven
gebland en is nier blijven
sieken ondcr dikkc klcilxecr of

brccikasglssen retug te bten
gcfl. We noeten nu zo efilcienr
nn'seliik meL on,e naiuurliike
eDergiebrcnnen orngaan cn dc
neg,ldeve eilecren op Dilicu zo

| ?:,It

E posures or mineraland rcck
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Her fotoboeI van geoloog D rk
wiersma is te valten n twee \!00r

Prachug zoa s W€fsmo hcl gc
mee. oi miiderc

mite hln brood

h.eft weten !a5r te
leggcn, fas.itrerend de malerialen
wanruil onze aade is opgebolwd.
Bij fotoboeken is het nooil eenvou.
dis on van begln ro! eindc de
aanda.ht van de kiike/Le7cr va5i te
houden. Ook bjdit bock is het
raadzaam om nlcl te vce lneens te
wlLLen bckij(en. [,laar h]er is d e
raad irgee€ven door de overluig ng
dat er ir ledere ioro zoveeLte ?en
vah dat een vo hd g be(ii€n n
mee verdicncn,

ad€mLoos door de grootsheid van

de natuur n hun !eLdtrer<gebled
!ergezkhten aanschouwd hebbcn.
Dlrk WeEma heeir het vastgccgd.
En hij heelr er tijd aan be.leed, zo
te zlen hee !ecL tiid. [4el een oog
voor dcta L. maar voora met een
oog voor llar de naiuur ois le 0ie
den heeft aan Lijienspel ei k euren.
comb natet die soms zo Sewaagd
zljn dat de gemiddelde kunst.nnar
ze niet 20u aanduwen. llii Tict 7e en
vangl ze mer zijn camcra. En een
selectie uit al die be€lden van
macroscopi5.h rot mi.ros.opis(h is
vnsrgelesd in dir boek, waatoan
aLleen alde kwalileil van de kLeu
rendru( de lezer een tevreden
sevoeL geeft over ziin aankoop.
flet voorwoord !an Barry Prlem en
de !erantvroord ng van Dlrk !! er!.
ma zetr gcvcn v€eL me€r acrer
grond dan een korte re.en9ie,
Beid€ zlln Lezenswaard.

Wle6na s ioto s ziin sluk !oor sruk
wonders.hoor. of her rou een
landschap betreA ofeen k.islal of
ccn m.ros.oopopname van een
dunne doorsn€d€. Veel geologen

n nesen hooidstuk(en, var erend
van Berg, Rois, Geode tot Fosslc
neemt Dirk d€ kijker D.c door
landschappen in onder meer ltah,
Usland en Duitsland. on veruol.
gens stceds verder afte dalen in

knsmg

hct dera lvan h€r sesleenLe. [,1ine
ralen rvaar univeEitane coLlecties
Iev.eden mee zouden zijn, fossi€len en dunne doorsnedes met pola
risatielilters zijn dankbare objecten

Vin alc opnames is een korle be
e(hriiving. gegroepeerd per hoold
stuk. aanwezis. Hier kan een enke
Ing misschiei wal mo€lte mee

d..fg

om ons tc sllren en waa. hij
is hct n ieder gevaL tref
tcnd. Wat e.hl onlbfeekt is een
v€^{iizing naar de paginan!mme6,
j€ noer her overzkhl per hooid.
stuk houden on snel loto en bcs.hrljving bij clki'ar tc vinden.
Wiersma s bock ie cen boek waar,
bij hct kiiken en doorblbder€n,
het

do.t

hebben.

h.rinn.ringen aan prad.a aan de
univers teir en monenlen lildens

Seven

rret veLdrerk opeens we€r opko-

Veel!an de besch,iivlngcn
voor een nret aLre z.ei ge

speclalseerd pubLiek een goed€
)eschrijviig vdn het fotob€eLd. ller
cn daar seeft wiersma een e sen
lrterprerar e m€e, en niel iedereen
wi z in eigen beLevingswereLd ge
sluurd rien door de parkna.ht dlc
in eer .otsfomatie twee ve.htende
dlnosauie.s zi€t. Dirk wiersma
heelt gelukkig ecn bes.heiden
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men en s aLLeen daaiorn aleen
aanraser voor 0 eg0ici 0 c mer
plez er de aardwctcnsrhapper aLs
va<Ceblcd gckoTer hebben. zD
kort voor december volgens nij
cen boek om op een verlanglilnie

Luctor et submergo?
De geologische opbouw van
Nederldd bep..lt de ontwil-

\d het Nederlandse
laralschap en daamee vaa de
l€lins

Ncdellmdsc maatschdppli,
DBalbii ziiu soedset!5inde
Aardwetcnschappels onmisbaar. DN Dames eD Hercn
Polltici: neem o$r het ondersteunetr van A5ldwetenschap-

peliit ondefliis een pa!agrs66e op i$ uw verkezin$-

Luctor
E! wordtwel

eens gezegd da(

Nederland is opAebouwd uit
het 5tual en de eten Id
BelgiE en Duitslmd. Inde!daad: de Nederlandse delta ls
ccn vlaL kutgebied, waar het

alb.aatmaterlaal vd h€t
achte atrd in rerechtkomt.
Ttrdens de Holo.etre z€espiegektiiging vond overs*omitrg

(,

rJ'tli

l/:i!)!t i i:

"1'r

Nedcrland loopr binnen Europa
n de voorhoede nnt belrelt
do iivoering van het ba.heLor
ma5ler [BaMn) slelreL. RegeLi]atig
komL hei onde(verp ter sprake in
de nedia, maar roch hebben vclen
nau!relijk5 een dc. van wat het
e genLllk inhoudt. Net !oLgende
stuk hooFt daaf veranderlng n te

nlc

'l w€e-faseD ondcsiis
r 199915 door 2, Europese mif s
lelg de BoLogna.v€rk.r ng ond*t€
kend, een overecnkomst om te
kofrcn lol een Europa breed verg€
u

slroalng. Achter de k6tsrook onrsrond€! uitsebrcide
moer.ssenJ doorhuist door
rivierc!. De Dcns bouwde
zich! letterliik .'| Bguurlijft
@rmodde.erd, een besta
oD i! dit drassige land.
Vanaf600 voor Christus
waren hct de Friczen die zich
lenerliik met modder eet
besrlln opbouwden. Zii toloniseerds in de loop
'@ op
eeuwen de kusiiroerdssen
het morneDt dat d€zc hoog
g.loeg serden om het vee oP
te laten gden. Zii legden
terpen aan door mest m
eder beakiifsaf€l op te

st.pclcn

en d1t legelmatig

af

te dekken Eet zoden van de
kweld€F. Daame lcego de
Nededatrdds pa! gocd de
smaak te pakken. Vanafde

Middelccuwetr beson men op
gaote schaal set het dralneren ve het fta6sig€ land door
de aadeg van sloten en LamIo. Grote delen ve Ncder-

ldrd wdd.n ingedijkt. Het

lddsch.p

!d

de

en de ontwikkeling

maltschalpiJ werde!

tot 1m0 voor een belangriit
deel bcpaald door d€ze nane
inflastuctuur. Vetder werder voor zoutwinning cn

blddstof enome hoeveelheden veen afgeeraver. \tanaf
de Rom€inse tiidfaat het om

SubInergo
In de periode 800-1250 A,D.
nam de bevolking vr Ned€rlaod toe. Noodgedwongen
lrot ser oot de sompige
veensebieden v6n west- cn
Noord-Nedeiland binnen, die
tiidcns h€t Holoceen oatstaan
war.n. Een dicht netwe* van
sloto en taEalen werd aangeletd om zo het watemiveau t.
verlagen. Maar, zoals Johan

Cwt fl al ze| t'EIk @otd.el

heb se nadaePt de

&ai^.ge

in combinatie met oridati€
resulteerd€ in dalins van de

Craafi{cf kzaadreden.€hen
nog voortdurerd toe: tumels,
niowbous, *gd.... Ordanks
alle technologie h@rt dc seologiscbe opbouw van NederlMd m€dc te bepalen wat wad
mosElijk ls en hoe. Maar h de

pEkiit

wordt t{ak tev€d
verFouwd op rechorogic (zie
de Haa$e

ttdtunrel).

uitgestrektc, metersiliLke
veenr<usse!! dte het sebi€d
oorsprc.lell,k enkel€ set.rs
bove. zeeniveau deden liggen.

Rond 1.100 weid de pompmol€n geinhoduc.erd, die in ale
I 7e eeuw werd gecoFbine€rd
met de sch$efvao ABldmed$. siods de l9e eeuw werden de potders drooggel€gd en

nA L? lt ri'zL htiil't-iL,

Eachelor-master stel.el

ikbaar en

plaats van het g€bleat en weid
het scdimert kustwaarts getausportedd door golven en

twlsseLbaar rroger

ondefuilssvnccni. 0p 4 juni :oo,
Tiir de w€tsvoorsteLlen omtient d-"
nloe ng van BrMa aangenomen
door de Eerlle Kamcr. Ruim d.ar
v66r war€n de NedcrLand5e onder
wis nsteLLingen aLeen iLnk cird op
(€g md de i'anlraai!e vcraia+

Hcl BaMa slclsel is een 2 hsen
modeLvoor unive6it.lten ei hoge
rhoLen: de brede bach€ or en de
speciaLislis.he hanerlase. Bcide
fasen v?ord€n algcsLoten met cen
dlploma. Undergraduates zijn sru

denten in de ba.heLo.fase, een
4 iarige hbo of e€n 'l jrrise lnivcr
sitane onleiding dic leidt loi hel

ort,!ikkelirgen en mod€he onde.
*ijskundige iizi.hien. Voomoemde
miatreselen Tiin beloeld on d€

nlernatlonaaL erk.nde bacheLord
graduite ls emand d e
hel bachelordiploma behaaLd heeft.
Grnduales die na de b.chelorfase
nog CAn {aLfa-. sarnmastudiesl or

motvat9 en daarnee lr.r reidement
te verhogci, aidere hcbben betrek
kins op dc maalschnppeLlke veranj
woording v!n de opleidingei.
BehaLvc dis(ipLinane kennis worden
ook de rogenaam,le acadcnische
yaard shedei (b.v. airlytisch
vermosen. Pres€nLeren, teamwei!
onderdeeL van de eindterme^. In
meer or mindere nate wofdl hel
''poft foL o' geintroduceerd e€n door
de ind v dueLe student bielkaa,

pLonrn. E€n

twee (bCta.. te.hi eGtud

et

laaf

ondelwis aan een univeisitel su+
.eevoLddo open kriigen de int€.
nationaal erkendc lnel i,lastcB
ook hoges.holcn kunnen mall€r
op cidingen aanb ede , Over sens
blli!en de oud€ l teh als meester,
dodorandus en ngenieur se(oon

ef

mas de .rfgestuleerde
zeLi kie7.n t!ssen de N€derlandle
dan wcl lrteriat orale titeL.
b€sraan

Voor de Europese ve'gelijkbaarheid

vrordl de omvanS van studleoidefdc.
Len voortaan aangedu d in e.t5
srudlepunlen {EuroDca r Credil Trait
fer Systcrl. EAn ects.studiepunl ls
seLijk iin 23 studicbelastingurcn.
een voljaar {udie bestaat ?odoeide
ut 6. ect5. Een graol aanla nsle n.
Ccn heeit er voor gekozcn om het

ondeNijs tegeLijk€(id heer aan tc
p;ssen aan d€ naars.happeliike

gebnrchre. meesrai d sitaL€, verzame
ling van bevrijzcn die de voodgang
van zlln acadcmhche vaardigheden

Bij een nanlal universileiren i5 de
bachelof opleidirrg opgeboulvd uil
een maiorpLus vrije (cuz€a nte.
De major is dc hooftlrl!htns,le
keuzeruimlc geeh een student de
moselijkhcid om een peEoonlijke
stenp€ op ziin ople dlng te d.uk
ken VcidieF ns s noseLij< door
b nnetr hel majordome n te blliven.
Verbreding ontstaal door srudie
onderdeLei van andere opleidingen

kngmg lalq l ktfg llicuwsbricf november 2oo2 |.l

re krez€n, €en $m€nh.na€n!
extern pakker kri een minor Tijn.
Om uitwisseling rusten opleidingen
(oo< tussen vers.h Llenrl€ utrlve6l
te tcn) n de badr€!arfase mogelil(
t€ fraken wordt h€t ondcNiis op

t.rfrijn omgcvomd

nnar een 2-

senester roosrer {51aft per begin
septenb.r en be8in februar),
Na de ba.heLoropLe d

ns (atr cen

nu'jcnr ervoor kiezen om (tiideiiik)
te stopPen mer ziin studic of om

e.n masrefople ding re voLgen, H€t
b..heLordipLoma maakt het een.
voud ger orn !e stud e bileen nn
dere univcrsit€lt, zoweL nalionaai
als internarionaal, te vefrolgen.
llet nam€ de bata opleidingcn ma
ken var de BAMA sebfu k om de
mastedase tocgankeLilk te mak€n
voor buitenL!ndse studenren doot
het onden ijs in de Engelse lanL
aan re bi€den. De mceste .nastcr
opLeidingen omvatt.n meerdcrc
programma s. B nn€n de !n vert
reilen geeft een ba.helordiploma
recht op loegnng lot tenminsle
ean, maar v€cLaln€erdere, aaislu (ook we| !oo6troon J
masterprogranma's. aan z0 n pro
gramm. knn Desonnen worocn
zonder dal verderc toelatingscisen

I

-gchouden het mechanische

neren is noodzaak. Mochten

gemalen. Al die technologische ontwiLkelingen maakten
het mogelijk om het grondwate. weg te pompen van steeds

de

weer diepere.iveaus datr
daaNoor) waddoor de vcer-

rijke gebieden steeds verdei
daalden en dalen (modente.l
met ca.2-3 mrD/jr). Boven op
deze dalins komt ros eens de
zakking met maximaal meeF
dele decimete.s door de

onttrekldrg vm dcustofc&
zoals olie, gas, water.tr zout.
De Aevolgen van al die daling
etr grondvefzet zijn drarm-

tisch.e noemen: zo'n 24,7%
van Nederla{d ligt tegenwooldig onder gemiddeld
zeeriveau. De Iase lisgirs
leidt tot het toestohcn van
20et- en zouteatef. voo. de
dichtbevotkre gebieden lijtt
het proces onomkeerbaar:
vooddurend bemalen en drai-

v/arden srneLd i'eiteLj[ (!nt het
er Dldeze programnra s op ne-ar
dat aLleen het !erpLi.hte deeL!an

.le ba.heLoropLe dlng {major) a 3
voork.nnis wordt !.rondcrst.Ld.
Darrraa5t 7ln, of komen, er seLec
tiev€ maste p osr.mma s d e be
raLve de voo.bereid€nde maror aok
e sen ste Len voor vrat

Lng van de keureru

betreft

nvuL

mte Bij.le

bdtaopLe dlngen kan een student

( ezen loor de zogeheten 0-, a/E
ol&l.varlant. Dc 0 naat voor on
derToeIsvariant en Lii[t qua.i],1
t€.mer nog lret meeste op de o!'le
dodoraa opLeid ns d e immers k.n
seLden ah voorbere d ns op een
pronotletrale.r. c/E naat voor de

.ommun catie/edu.atie!arlant,
!!aaronder ook de LerarenopLe d ng
vaLt. [4 srrat voor d. nraats.lrappc.

lk ser.lrte beleid €n manae€

pompe om wat voor reden allemaal uitvalen dan
zouden grote delen

vd

Ar var

ant k

€51

gebieder heeft het lver.ldda-

geoinfomatie oler rivieraf-

tdurfonds gesuggereerd dat
veenvomidg weea zou

voeien, polde.hoogte!, golfklimaatr getiiden en de sterkte
van onze diiten en zandige
kusten €u een uitgebreide
Azrdwetenschappelijk€ kenriE
is daarbij essentieel. Wad het
de sinning uir de diepere
onderglond betreft is niet
aleen infomatie rodis over
de sedimentaile opbouw vlak
onde. het maaiveld, maa! ook
over dieper gelegen aariuagen
om ror gdcd behcer van het
landschap te koden. De
problemen rond de watea-

moeten qolden toegestaaf, I
waaldoor nieuwe veenkussens

kunoer ortstaa!. Hierdoo.
zouden niet allecd die gcbieden omhoog wordetr
gebracht, maaa oot zou het
zo.te water in de veenkussens
het binnendringen van zeewa-

Dooi zih huiahge

Iage liggiDg

is de delta van Riju, Maas en

Schclde kwctsbaar. Dit rvordt
nog eens lefst€rkt door de
zeespiegelstiiging en de voorF
gaande dalins vatr het maaiveld. Voortdurend moet

ge.oirroLeera wor!ei gaar !er
anrleren. Bovei.p her hu dlge
systeem van v s iat e, waarbij
nsteLllngen eLkaars opLeldingen

cont.oL.r.n, ko nt het Nationae
Aco€d tat e 0reaan tNAol. uez€
orsanlsatle deeLt e€n ke!rmerI u t
nd en bLirkt dat een opLe d ns aan
een aaita basie.i ier a voLdoer ei
zorgi er mede voor dat aLle ntor
matle over gea.oed ieerde Euro.
pese opLc dlngen op c.n c.n!ou
die. manier ofenbanr to.garIeijI
lvordt. Eeoogd vr'ordt om via deze
maalreselen de (lrternat onalel

.on.!ftentle te sebru kei

a

s k,all

telt'verbeleGar. De oideilvllsln
steLlngen vrezen e.hter dat.le
oprchting !an het NAO Leldt tot

!.eLexlra werk, te wii de obie.tivl
leit !ar h€r resu taat ter d s.uts €
De

gr.te vo.rtvarendlre d waarmee

NederLand het Ba[,la neL5eL]nvoe

ot M studieonderdeLen naast een

Gaandeqeg de imp ementatie wor
ocn rancvoofvraar.e r aangeparr

d.et een aa.taLzaken geen

reclrt.

huishoudilg in

de nformai evoorzl€n ns, z.

weL naar ttudenten aLs ttafLed-4n
aLs

afnemeid veLd,5lerI le v,ensen

knsme I alw I

en rof,d het

ren deze lcmisbehoe{te

Je

maintiendrai?

Al bet sraven, winnen en
ilrain.rEn heeft in de Nedcrlandse

legllakte

gezorSd

voor een steeds toenemende
druk op de economische,
maatschappeliike ef, ecologische ontwikkeliug. Dit wordt
log ve.stefkt door het voort-

durendtoenemeDde sebruik
en dooi de e{Tecten van
krimaatvemndeiing Oi jvoorbeeld verhoogde (piek)rivieiaft oeref, ). Yerdere ortwikkeling van Nederland zal mede
moete! worden gebaseerd oP

litsebreid€ Aardweterschappelijkc ketrnis, opdat wii later
seen spijt krijsen vd onze
ke@es. Daarbii ziin soedsetrainde Aardwetenschappers

aardgasveld Slochteren en

.ond.etentiepolde.s illustre-

over. Voor.le vaa( ingrjpende op
geLegde veranderingen ziln nauwe
iks ertra middeten b.{hiIba.r.
Bliveclopl.id ngen stnai.e l
gebr€k aan .omputerfa.lir€iten en
ruimten vo.r kLe n!.haLis onderwlr!
ap geepannen loet fret de nvoe
r ng van i euvre oiderwlls!ornen.
Pemanent non toren van de stu
d eloortgang lergt h€t nvoeren

voornane jk betrekl ng heeft op

vrn m..rocrc ioeFmonr.nrcf per
.ursut cn ous eer v.rnoog0e

waardig gestn te te gelen Natuur
iiI Loopt niel aLler !p rol€t]es
mrar teLk€ns we€r ben k bLij ver
rast door hun ..mfr tfreit we
[!niei u tzien naar een niervJ
ondeuijssyneem dat meer open 5
nan het huldige €n tegemoet (omt
aan Tovrc de lndlviduee molvatle
cn irter€sse !an de sl!dent als de
behoefte !an de maats.happij aan

do.ent nzet, maar her ror.€
d€Niebudset wordt

n

on

et ru mer.

Daar komt

bldat d! finan.e

iog i et

afgestend op het nieu

5

ns

we sielseL. MomenteeLworden de
!n !ersitaire op eidifgen bclaaLd
op bass vrn aanta Lcn uitgcrclkte
propedeuse en do.roraaLd p o
ma's. Foe er lrar E. aE€rekend
gaat vr.rden ind en een eludent na
de ba.heiorop emiig van oider

\!ijslnsrituut vernirleft 5 n.g n et
!angeLegd. zo oo< de betaLlng
tus3en ondetr!ijsinstitut.n voor !!ri
bctrcft de buten dE ma or serli€n
.!r5ussen. ook de hu d 3e lerro!
d ns

Laat

De mar ervraar.p de op€idinsen
in het hosef onderwij5 oF kwaLteit

diiken en

worden onderhoude4 door elk
jaar wecrzand op te spuiten.
Een voortdurende stioom van

riordt lret naslelprogranna nge
vuLd net een dee spe.ineke a/E
deeL nis.ipLinane .ursussen.

ad

langs de dvieren en
kusten. Zo moer een groot
deel van de Ned*landse kust

Nederlard in e{tele weken
order water kom€n te staan.
Voor mindei dichtbevotkte

menivarart. nd en een rtudex
voor de C/E of

sewerht worden

ddmen

tlss€n aLfa/samma en bata

finan. erins naat op de to.hr door
de !erkLe niig !an gr.epserootte
de nieuwe ondewFlormen d e

ttf? lnieuwsbrief
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Ondanks de re.erle verand€.nEer

n het Lbdta l.nd-aNje (invoerng
4 jarlse n!dieduur vriiwel d red

ge!.Lgd.loor toe(ennlng 5€ jaarl
vetuacht ( dnt de do.enten n
start i jn om h.t Ea[4a steLsc voL.

ffiet slurleilei en docenten n
gedachie, dat het nieu!!e steL5eL
een iLin<e houdbaarheid heelt
t.EN rEN

BR N(
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"cewoon in de Alpen rondtopen en stenen bekiiken"

Betgische And16 Dumontmedaitle voor fanos Urai

Jinos

U.ii,

hoc,glenrr !an dc Technische

Linnrsitcir in Alcn is bLij me! ltc Ardr;
Dudonuncduille. Hij !!rdi her c.n ec. on)

deze priis (cloor G.ologicr Belic:r inge{eld

\ooi opyrllend ondcv('ek ran cen nier
Belsisclre sroloog) re onivarg.n cn hii is
cr l|ors.!. H.i is zijn eersrc ned.illc.
Umipr.becft zi)n keuDis laD acrierc hoge-

drulceueD in h.r \ooRlzc!'betk,:n, ccD
belangrilk ondeNerp !oor oli€nrarrschdf pijen, nrc to pdsd op ccn.nd (in dn
gerai 'lccggelopen ) hose drukectried in dc
Ardenncn. Daarbij doet hii laborrionunoDdcrzoek naar dc op!trlling laD rders
(1ic lccl vo.rkoDcn h e.D HP-cel) door
alu;rkri!r.tllcD u,t een olcn cr4tdisdc
oFl(]sring nccr re laren slaan. \\-inl icd.r
compleer onde'oek rusr op dric pijlers:

!eld\uarD0hing, e\p0fimeni en niodel.

Ilaar ook Urri rindt.

zoals

bil['

jcdere

rechtsc.arde geoloog. drl rckNerk loch
mooisLe is oni re doen: lckltcr in dc

h.r

ALpcn

l.pcn cr

stenen b.l<ijken

Anderhatf uur
Hij heett scluk gehrd h rijn loopbaan.
!indt Ur0i. N! zljn pf{nnode in Une.hi,
cn een NYiO Hulecnsbetrn, d!oJ hii
ze\cn i..r ('nderzock ('p her Riis\ ijkse
_96
labora(triuD lan Shell. ln
$erder dc
lncde( e!kc$ iijdcDs d. r.ofglnisatic
iangenroedisd om uir r. L<ijke! r),:a. ccn
sDdere scrkkiDg Drt spccr hen): hct
$ crk s.s bocicnJ, dc oDnlikkehrs \2n

nie!$e t.chnicken gire

sneL en

hijh.d

ianiasdsch. collesn s. Hij wilde wel
hcr bu'reDland.

n

nr zjrn

i

n.rr

liad. $erk aaD Nedcrland sebondcn en de
kinde.cn gingen :rl Da!. een Ncdcrlandsc
school. Dlr beplrkrc Je nosllijkheden
1,oor dc lnn'e6itrirc .adifc llie Ural
arnbiccrde enigszn$. maar.Nn de'l.chni-

(R\\"I lll lrn.\kcr
kenen allc lijDen r.D cnlrins, aDbnie
cn gern mooibij elk!!r. Urai wcrd h,nigschc UDners{cir

lcraa. l-ndogene Dt'DaNiL.
"Hier in r\ken is nrijr l,x'pbjlnn uirgrkis-

lallis.crd. De !ffschillend. ondcrroekcD
di. jk h iervoor s.dr{n had, nisten nog
lc.band \u pas! dlles 1n cllt{dr er k.n ik
mijn lcnns cn crrrrine scbruiken om cen

gocd curiculum .I tc zcttcn eD otrdcF
zoek ui! rc roer.n. H.r is een prlchtigc
traan dic zclterheid bicJl. lk lrlb de nogclijkheid om ideean !oo, de trolrcnde dcn
jaar uit rc (erk.n cn dat is bccrlijk. $ c
$oncn ririma in llustiichr De kind.r.n
ear! nrar €cn Neclerludsc scho{rl cr Dlijn
lfoulv serkt bij dc Unilcrsreir mD Ilu!
trichL. Hct is hier ook gcologiscb zo lcul.
Rijd ik laDuir AkeD naa. her oosren. dln
zit ik $idLlen in ecn scdimenrair treltk€n
mer bnrirll(xrl. Ga ilt naar hct $es1en dan
kom in een g.bicd met lccl qa.dbelin'k ,lschuilingrn die in hrt landscbap
geD cD

zjchib!trr zll!. D. Limburgsc nergcl is
hccl inreressanr. zelli loor een lekionicus.

cr in de ArdcnDcD rind jc eer o\uschuilingsg.rd.l mer metanorfot eD tckftts
liek Van daaruit iels nc.r hel oosten en

ir hcbr rulkaDcD. Fn dlr albmaal op
Dinder da! indcrhall uur rijden ran

Dt \akerocp Ceosclenschrppcn. $,t.rr
L.ai hooglcraa. is, lomt snncn m.L dc
\,!kefo.fen ruirnbour!,

en Mct,llurgic cn
\laicriulkundc de fr.uli.it'fil. Berglr.ru,

HriftcnNesen uDd (ieos isscns.haticn
llcr insrin'ul is nerk vcmnderd eD

.

rcnieu$'d dc lfselopcn jrren. Urai krees
bnrnen zijn ldkgrocp dc La s om n!!r
eigen iDichr eeD hborlrolirtril oF te
reft.n. Zijn onltcrzock n.hr zich ondcr
and0rc op korrd!ftnde, kl!inrch!lig.
dcloNlNtie .xpcrinrenrcD dic onder i0
nicn,scoop tc rolgen zi,D. 'ln e€n lNn Je

c\pcri'n.ntcn serken $c me( aluinaarde.
Tus\en nrcc gl!stlaaijcs zir lijnscmrlen
c ne! ccn s!lcc!
dlgdc oplossing mcr aluin!ardc d.ofhccn

all,irr.ra

sroomr. Te zi.i.trh mooic. (uhedriscbe
aluinlsistallen grceien di. ! nuir de
ratrdcn de adcr

otrullcn l)eze mnriatlrur

crrrcimenrcn ge\ er lccl inlormaric o\er
de kristalgro.i in brcuken en splcrcn. en
plc\en zo F.rfecr biDD.n her oDd.ro.k

Ddrr rcccDre h.gcif!ltcell.n n heL
Noordzccbekkc!r cD heL Dc\,onis.he cquiral.nr in de Ardcnncn-"

Kristalsuiker
tsijtroringen drrr olle ofgrs is hci $orre
tijk sesichr lan de boonloeistoilde mud)
r.n groot bcl.ng. Een rc z$ are boonloei
stufverdlrjjnr in her ecsieenr€. ls dc bt)or

kngms lalwlktfs lnieuwsbrief novernber 2oo2
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rloeisrofcclitef te licht, drn ltornt het
fumltiewarer ria het boo.gat omhoog.

\v.dt e..p r.'n

momenL oile

ofgls

aangebo.rd, dan spdt dar hei boorgar uit
en is er sliake lan een blo\r our, een
potendeel levcnsecvaarliikc sjiuaric. Urai:
"Dc hvdrc,staiischc cn d. lirhosiarischc
druk iD ecn gcstccnte nerncn beideD tue
nrer de dieFte. Dc horiront.rle sFanring ir
her gesteente is r{hankelijk lan de lifio
snds.he dfuk, maar ook lan het $orr
sedimenL Kleien kennen bijvoorbeeld een
grorere horizoniaie spannlng dan zandcD.
Vcrgclijt z.nd nlaf nct kdstalsuikcr. Als
je ceD gesiclit lan aaD kilo op eeD pak
suike. Tel, dan ls de horironralc druk
naa. een deel!h die kilo. Y.ghu.r (!ls
equnalent loor klei) zll een grotere horl
zoniale diuk laien zien. De dntk van de
boo^toeistofmoer dus rLBscn dc rloci
siold.uk cn dc horizonialc spannine

Zu cf nr dc strltigrafische L0lon cen
.ndoo.d.ingbd.e lug (een seal)! dan kln
de p.rlandtuk .nder de sell snelle. oplo
pen dan de noflnale ioename rner diepre.
In een dlepte druk dlagram schuifi de

poritndruk jn hei gestecii. D.ar rcchis cn
komr zo dichrcr bij dc horizorlr.lc sifess rc

liggcn. Hoc hlDFcf de ruinne russen
beide lij,ren, hoe bel.rne.ijher he1 geFichl
un de bo.rvl.eisLofls en hoe rlsl.o!.llef
de borlng wordr. "Hei ls dus heel belang
rijk om ie \veien waar hoge dmkcellen
loorkomen! hoe de begrenziqlol ziin cD
hoc zc onisiaan," aldus Urai. "Soms
gcrcn mciinecn lijdcDs hci borcn (IIND:
ncasurenenl $tile dillirrg) dc lnfor.ratie
die nodig ls on rdequa.t te handelen. Bii
bekkenmodellerlng h heL mogeliik on dc
lorming lar een hoge dlkcel iheoiedsch
door ie rel<enen |enomenen die daarblj
eeD belansrlike rol spel€n zlin oDdcrcom
paciic cn inflriic. Bij ondcrcompaciic k.n
hct Fatcf in dc alzciting door hclc $cllc
scdimcnrade niet snel genoeg wegnro
men. Bij inflrtie (o.dt het gesteenle pas
larer'opgeblazen' iijdens de generade len
gas als hei sedlmenr al compacr is en een
lage porosiieii hee1t."
De borinecn in dc Noordzcc gclcn slcchis
puntjnfomaric. Dc hogc'd.ukccl dic Ur.i
i! dc ArdcDDcrl oDderzocki is ftaaiontsloten cn lut dln 00L alleflei fcnomenen
Tien die blieen hoge drukregime horen.
Urai: "de hoge drukcel waar ik rret mijn
coll€g!'s Liirke. Kukla en Sinmbnr aaD
werk, sireh zlch uir lan AL<CD ror roorbjl
tsasiogn. llcr prolicl laat ccn grotc b.saLc
Varisdschc ovc.schuiring zicn (.1 is nict

iede.een het dar. mee eens). Trek je het
gebe.gre see. glad, dan onl!ou\!L zl.h een
simpel sedimentair bekken mei Devonl
s.he zand en kleilagen. Uir ons bekken
modcl blcck dar cr nrcc pcrjodcs vaD
olcrdrukgcncr.iic gcirccsi z',r1 (180 cD
ll0 DiljocD iaar geleden). De oDde.sre
Delonische lrgen hebben dus een oler
drult geltend. De eerste gene.ltie ade.s nl
die gesreenren zljn toen gelofmd. Laren
we de leiere detbrmaiie buiien beschou
iring, dan siaan ze Loodrechr op de g.
laaedhcjd cn brckcn zc doo. hci gcsiccnrc
hccn. sons zclfs d\rars door k\rarlslorels.
Dlt ltln !llcen ml|r !ls het gcsteente !l
h.rrd wrs. Bij dd s rrn het bekken
namen de stlnningen ln her gesreenre ioe,
maar lormden zlch geen aders. Pas laier,
illdens de Neede tlse lan overdruk narn
dc spannins ioc doo. nflaiic cn c,nision'
dcd cr \rcu adds. Dc ad$s dic iocn
geronrd zijl, liggen ovef gn)rc dfst.rnd
prullel. Er moelen dus hoaogene s!an
ningen ge$eesr rljn en dat beeld ls .onsis
reni mer een reglonale overd
.eI."
'l<

Broom

Urai woki hard arn dc hc,ec-drukccllcD
cn wilzijD studenten een goede oFleidins
bieden. Mur drar houden ,rr yeran!
$ootulehikheden nieL op, lindt hii. De
di!e$ireli moer nlei !lleen geologet
opieiden loor de lndusirle ofde w.ien

schrppelijlte $ereld. Ard$etensch.ppels
m.eren o.k breder inzerbur Tijn en hun
!erannroordell jkheid !oor het'Sr.'steenr
Aarde kunnen ulidngen. Ural: "lk heb

ooii ccn Lczing r.n NobclprjFw'nMrr
Paul ICutzcD bijgcwoond cn dat \ras ccn
echte'eye{rpenci. HiJ sp.aL oler de
CFK\ en het g!1ln de o7.nlaag. CFK's
leken idelal: nlet glftig, goed lerwefkbaar
en zeer geschlki vooi hun doel. Helaas
bl€ken zij een onroorziene en onaange

mnc bjirvc.kins ic licbbcn

als

lairlrsaior

in dc rcactic dic ozon onzct naar zllrsioll
N! bcstlll er ook een b.oonboudende
vad,rnl, de BFK's: net ro ges.blkt
de
alr.ondnhner en de brendbluser, 'oor
mlar
ieis duurdd den CfK\ er dus nooir
grooischahg gebruik. Gelukkig maar,
!!am andcrs iras cr hclctnaal gccn ozon

Lrag mccr gclrccst. BFK s zijn lls katllysatof rcle ndlcn sterlter daD h!D chloorlio!-

dende tunilieleden. Conplexe systemen
net al die nler linell.e pr..essen, zlin lang

niei ahlid re lo{rrspellen. \lii l<umen
dingen veroorzaken die nier re loorzien
zjlD. Daarom mocicn wc voorzrchije zijn.
Ed juisi da.rom is ondcNijs zo bclangrijk.
\!c nNcrcn z!iDig zijn op liet Sl stccrn

Vertaalbureau I nema L-reOIOglCa
Reld.

en laat net vedalen

\a! uu

documerten ore,

aan een \I)ecialtsil vedaalburca! Thqna Ceolosica

lc.Laalt U*
rndcr
scologisch. of
naut!,wcrcnschrppelijk doc(menl. lvcbsile of rupporl

\."uirhe -ro.t.n..,,h..\Ft. n' I i!.\. ,
r\ls beedl:d lefialcf kaf it o.k dc r.ul:ng
verolgen lar do.umenten Toals di onra's cr
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Aardwetenschappetijke excursie in Suriname

HcI cersre deel lan de rocht richrte zich
looral op de gcologische linomenen in dc
kustvhkre ran Surinan. m.r dh slareunt
Parumrribo, q'uunxn dc o!dste sratcn r)t
Holocenc srfand$,rllcn (chenies)
gebou\d zijn. De c:icuNie begon in hel
pandijsclijke Republiek, ro n l0 kb ten
zuid!tr lrn Paranu'lbo. Faar we mer d.
korj00l oler dc Corcpinal<rccL d(Dr hci
schollenlandschxr !oeren. Dn l!ndschap
is onrsL.an uil een oudc kusrlhkle dic
!.rsneden is ror schollen tjjdcns lagerc
zecstic.sclsranden. Dc urleg ovcf de
c..logic van he! naru!rgebied \1'crd v!!k
orentcmd door dc kreren lan dc 'Crietjcbjcs, fcl gele mo$rsrogels, dic sreeds

roor on2e ooor ofrrogen.

$iarop mijnbourv gcplccgd $ordt is
cnomr en dc logjsriek iDdfukwekkcrd.
schaal

Deze kus$laktcbruyicr is onN!aan uil
Onderrlcniaire sedimcnten dic onder een
I0 -10 m dikk laag vrn Pleislocenc sedi

Icn d.g latcr bczochlen irc
her f.mbredjo olielellt van St{ solic ir
menrcn lisgen.

hct SNrlmacca disrricr. \\'c rlerden rondsclciil drer hct gebied en bezochtcD cnkele
bronnen cn zun cringsiDsrauddes. }\ln heI
einde lan die dag ovcfb.usden lvc wce.
enkele ticnrallen miljoenen iarcn door
re.enrc kustafdag cn moddclscdimenratic
te b.studeren aan dc kusl bli Coronie.
via hcr historische Fon \icu$ Amsrcfdanr eD d€ voomrdlige suikerf,rhrick

Bauxiet

Illri;nburg (!ai

Na de korjaaltocht bczochlcn \rc dc Billi-

ber.chtcn se \loengo, \raa. Suralco. de
con.urcDr rln Billiron. hooglandbru\ier

ton Nlaa6chappij Dabij I-r\'dorp. De

de Blaclt

Clfrunt

rvinr. ln de mijn kondcn ire de siradgrafi
sclie .p€€nvolging in hct vc^!eringsprcfiel
cn alle thscn ran bauxicr\dnning goed
zien- Hc( cindresultaat \rn dezc sinniog
is echtcr ren troosrclNs maanlandschap.

Gelukkig kenr Suralco ook nazorg. na dc
winnins lvordi dc ver$'ijdcrde boden
wccr teruggcplaatsl. Dc oc,lspronkclijke
lcsemrie \rordr vennippcrd en aan de
oo.xpronkclijke bodcm ro.gerocsd.
Tenslolto worden jongc planrjcs. uit de
'dormhoq/ , lan dc oorspronkclijke \ege
talie, gcplut zodat er in konc tijd seer

Dc dlg daarnr rrokken Fc me! l\\:D
orcf de rodc latc.iefilcgcn n!!r hct

s

Nassaugcbcrgte. Daar. nridden i!r hct
regensoud, hrd Suralco rl bauxictconces
sies, m.a. omdat dit het goudrijk'j gebied

1,.1,1rt

zesde EU Kad€.
De Europese Commirsle s van pLar
de ec.st€ call voor hel zesde (ndcr
programna te openen op 17 decem-

veld zo ruih moselijk d. seL€se.
he d te gcven zlch voor te bere den
zaLALW een ovetricht vdn de otrdeF
re.D.n vai de (concepll) eerste .aLL
op de websile zelten in de ecEte

bcf en re sluiten op 14 marrr 2oo3.
0p hel onderde€l Global ahinse

vo.r

and Ecosystems geeh het..n.ept
work Programme in de €erst€ calL
een 24.rirLondeNeDcn aan. Dezc
ziii e.n seLe.tie uir een 1oo eLon.
deNcrpen, die voorsraids warcl
gcseLedeerd op basis van dc Ex
pres5ions of Lnteresl. 0€ ondeBe.
pen v00r dc t!"reede cal (eind 2oo3)
1{0roe evcneens aangcgeven, naar
ziln voorLopls. 0n hct onderzoec

ALw rvil graag seinformcerd wor
den over cLke betrokkenhe d van
rret Ncde ldndse ondeEoecveLd bii
voorsteLLen. Als

.ontsdpersonef

. Global Change and Ecosystems:
de oiii.ieLe iniorfiatie dienl
men de ri.b5r€ uww,cordis.Lu/rp6
in de gatcn ie houd€n en de web

Hans de Boo 5 (b.ols@rwo.nL,
Genomics: Frdns t4aftens

tite e rw.esl.nl van EG.Liaison, dnl
iunge.n aG st€unpunt voor de Ne.
derLandse gelntererseefden. Dlet

name is het dicnstig EGL te raad.
pl€gen over de eit€n n€t b€lr€k
kins tor dc nieu,e instrumenten
Network9 of Er.eLLencc cn Integn.

Deadline Fords F ransNederlandre Salncnweiking 2O03
0ok roor 2oo:l worden er fondsetr
be5chl<baar sested voor de stimu

knshs lalw I ktfg lnicuwsbrief

november

2o02

6

lering vnn de |relenschappelijke
5amenwcfking tuesen Nederland en
Frankrllk op het tetrein van de
Oceanoglafle. Deze mogelljkheid
voor bilaterale samenw€rking is
het nane bedo€ld voor werkbe
zoekei en derseLijke. U kunt via
het Gebled A6rd en Levensweten.
s.happen (ALWJ een subsidieanf
vraag indienen. De deadline hier
voo. i5 6 de.ember 2oo2,
Voor meer iiformate olcr de
subs dievoorwaarden er aanvraag

formulieren (unt u tercchl bii: Dr.
M.A.Verschoor, ALw' e-mail

un dc lrccnstoncs is- hccl'r dc nur$chrrl
rii rcccnl ook ccn -goudcon.essie Mnge

trausd. In hel goud\ inningskxmrl $aren

globqcn Tirrend dt

een boomsronk in in
clk.xr Scrinrme.de hurjes hun .sc-e.rcns

.xn her uir(erkeD. D. jonec rrrojccdc er
EDriDueh f{n.ld. ons orcrhcl oDderzoek
nr:rr goudhoudcDdc la.sen.n Je losisrieke
froltlcul.n zo n l0rr km in her rcsen\loud.
t)c InccsI. .rc!rsisten'moesten bljna

Lr.schN|tnd (iLge\rn drr Emlnuela

'r.hr' S!('logen$erk

m.i

(ic

firltl

. ccD

.jg.n ,rcarincccfdc

!n.r

hicn'atrdaan

ouJsh.r v..l Po ugcsc iodcn. Dc
slunnrg.rJel \o.dl lri.r b.hihc door dc

kenmerkende !.s!riri. g.ologisch bepa!ld
door de par.\rirrc zrndctr \1'n rlc Pln,.ene

soud\rining is. D. kenmerltenJ. g.el

llr0

^tn
berrokken $e

rodc b.Dcn kronkclden {lLN het \iudi
ricndulzenden iUeg!le goud$nu.s.

langserpige,

zce$..rdige! skrep rnet hoge ki.l lan dc
n i.nen, Sn)Sen tre toen o!c. dc lla(F
sinre R^ier.a.r BabocNanti. dc plradij\elijke krnrfflaats aan hcl itrand ran
Srm$u iSticbting Nat!urbchoud Suri

\'c locrln (op \olle \nelb.id ofer
onsrui ig trarer) l!ng! idllli\cbe indian.n

Brck,)rond. sr!tr(nrccr \r'ns ndcmbcncmend. BtgNeidc topf.n !in ondc.gclqren
hetrreh en sinrrm.n !0n h.t r. tunkcn
$oud, dic sril uitsrot0r Lrovcr bct rintel
lozc war.f, g.vcn hcl cln h!srerieus ulrer

Fungu eilard. iralr w. Nc. n.chr.!
rerblelen, li$ in dc !o.la s (stroonrv.tr
srellingen) lan dc Coppcnlmc Rifief. $ e
mrakictr.cn p.lchrigc r.etrochr d.t)r het
rcs.nwoll1 naar de Volt/bcfg, e€n schlrol-

l1ik.

Dc lolgerde dtsen girgcfl lvc nnRr idlllische

$!le^rll€Ljes

nrcL

un

rescra

Hi.r ble\en $e r\\ee'nangiove
nachren. Olcrdag
b.s1\rdeden \ve kusdanomcncn als spitseD en nNdd.rb.nk.n. \ N.chrs zagen \tc

!i.

.I

l,it,

t.t

g.censlNres en hrz.chrcn ccn goudwnr
nerskxrnp !!Ir hc! nabufjge bo$cge ort.
\t'e zlgen hoc 2c nrc! gcnnt'1nisrerde
nar.rialc! iccn ou(ic DLrfn{'ror cn tr)
.lkaar scknurs!lde h(iuren srelhges mei
slanscD) en ro'fl1 nr.r r.el D)rDkrachr. hcr

een

buit.ngcsonc cscursi.. \ingend

Lncra!r,l bcroehrcn \e o.k d. sru\r.]!nr
Ai,bxkk!. \\'e lcerden drt dc sRNdam

re

dcsdjJ\ \Lfoorn lercrlic !\)(\r dc il'rminiudsn.lte.ij !€ l,armam. n]rrr sl'1ds de

ro's!bD.) yaup

in

fta

j,lfodtr,,old63l,ld*1rl

GIOCONSULTANTS BV
PanTeras expansDn

rn

ih€ dynam

dO & Gas nduslry s open nO uD
vrlh opporlui lies lor permaneni.

conlrad or cons! lanl slaff

D.7c ccrvo l€ ond€Brh€i!ins
veneend voor zijn

GEOSC'ENCE CONSULTANCY

$rdr hen

sleuie'oL :, ,l€ o.rsi(kell-s vnn
r eu*e leklonische (on(eplen

ei\''zshg|eanlhfurGa,y{d

voor o(eanische en .oitin.nlilc
f lrdDlale delorrition, tcaimen

{fuvmdinanef,ry]a|ati|i||

bekka" dvnnri.n.n

v.'inderingen.

D. univcrsit€ll van S-Lzburs heeft
orofersor C oelinsr e€i ere.ro.to
'ral verLeg d aG erkenniig !oor
r I ondefroek a.n ce te(on ek

fir

(e Lltrrosk€, en zlin blidrg.n
de node Ler rg vin gcoLogi

u|jplkjs'lu|dfrvrM|@l

n

|re fo of ng re ds

TNf EGRATED CORE ANALYSI S

GEOsC'E YCE STAFF SECONDMENT
FOR FURTHER DETAILS

PLEASE CHECK OUR WEBSITE
OR CONIACIUSi
veetpaltt.t

zogcn

bekogeld mcr takkcn cD norcn.
'I'oi sloi zakicn {c mci korjd!l .le (:otrenan. fn icr \rcer !f, I0() knr noo \\,riRls
cn rerlicicn /o llngrdm malr,eker hcr
ocnoud. hel onbeNisre dom.id lan dc
bruhFen. \.\!ond!, !a !.crticn eocdgc\ ulde dagen. zaren { c sccr aan dc Ndrcr
kanr tan I'aramaribo cn r
Diogos op onz. crcursiclcnlcrs. Hcr \!.

h€elt prot.rlr.5i.d c o.tlrer ui
lcrkor.1 a s AGLI Fe o .

van

\I.

ve6.hiltende nroncn apcn cn Ncftlcr

Afobakka

Ameri(ai Ceoprrys.aL Urlof

TCCSDicS.

liol(Jssnl0

/,:! l,i

en eredoctoraat

tri€

c.n

bo\en het regenwoud uirsiccki.

goud un de |{lci'f.rsrcn. Icn rriddcl
..urse llchelni{ z.u lricr srxsn iubclcn.
Ui' Je geN trpen.tc bc\ikins blcck d|r dcre
g.udT.eler op hun hocd

se.sLre,.e

De

een nNelberg:

'oorbceld
granict!uin di. sr!ilg mer q.11. \!indcn

Mrrorijnc Cir.,crl

ninrcl.

doryjes cn 5rrokcn meL

s

een !.ld lol -sro.nc blocnrkooltje!. \\'e
zagen ook hor erootsch.lig Lle illegdlc

Zrnd.rij iiom.lio. tlolcnop de Bft^\ns
bcr.s. cctr gclrcn.fhitnseerde hers

!!n

'naribo
dc'I\rinoter - ccn nfccm.tuig
-\lcl
rlicerli-qie rlogcn $e nrxr her nilionalc
nuruu$lrk. Je Raleigb ull.r n.bii dc
\intberg. Her unzichr lanuir hcr lliegruig
srs indruk$eklerd. hcl r.s.DNoud llek

'Iodge\'yun SLin.r\u. Hcr lurzichr otcr hct

Broodje brie
Nn !cl. rotis cn FN ro's bldden \e b.h
Nclbehociic unn ccn st,ntbro.dje brie en
|\nl0 sij'11 Mc1 ten k.rilal stak.n irc dc
\1ru\iineRilier oler €n b.l.nddctr zo in
'l! rir\eDce outr. lrcr fraDs Guiln..
Drn n$rlcD sc ..n kijl<jc in Sr Lruelnl
du ltifoti cD dc Lrcf.amdc scldnsenls
\'3rr 'l)iriillol rclc ccnzanre drgen heeft

\tu

sluring een paar iaar sclcdcD \!ordr Prrx-

yNn

kn in hcr trinnenllncl.

b€zig !ras. dai ioch

$cL fer srr)nd \an hun

reuzeschildpaddcn dj. hun cicr.n lesdcD in
het $an.tzand- l.nt.stirchl
Na auc kuslfanonren Snrgen \. niar
Jodcnsa!.nn., ccn oude medcrzcrtnrs ncI

5
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Nieuw bij Fysische Geografie Universiteit Utrecht: prof. Piel
0p 3 en 24 oklobef hie den rerp.
P

et Foekslra en steven

!l

de long

hun indugu.ele rede. Be de hoogLe
raren werden benoemd in het
vaks€bied van de Fysische Geosra
fi€. De leeropd€cht van Noekstra

Prof, Hoekstra treedt in de v.er
spofen van proi.loost Tetuindl en
p.of- Pieter Augstinus. In zijn redc
'Kust op de KorcL is er veel aan.
da.hl voor de rolvan de mens.

1992 24 miljard uss onnodige
s.hade in de Mlssiss ppi-deLta.
Hoek5tra bcnadtukt dat kennis van
kustp.ocessen van groot betang is
voor de samenleving. Die kennis is
op dit moment nog niel met zeker
lreld te Lev€ren, weLwordt one ln
ziclrt door nieLrwe meeL nstrumen
ten, modern€ t€.hnieken cn de

afsluirend voorbeeld her conpen.
satlebesinseldat de ELI voor dc
kusl hant€en. Wal op d€ enc FLek
verdwijnt, moet op een andere plek
gecompenseerd worden. Dit beginsel bLijkt in de praktijk lans niet

Het ee6te thema landdegrad.tie'
in de nieuwe lee6loel van prol.
Siev€n de long doet vermoeden
dat de toon van ziin oratle Cl aan
het zwerk !oor duufzaam Landbe
heer' w€inis 2al verschillen van die
van voorgaande oratie. Bii hem
gaar het e.hlef om: bodemefosie,

beter, in hetbijronder de pta.es
dlc van de long lrret

VooraL het onbedoeLde mlsmanaSe

llrde,

ment haaLt h ivoor het voetli.hl,

bijzond e I de a na lyse vo n lo add egro.
datie net behulp von Renote

De

koden uit het Middelecuwse Wad-

intes6tie van veldgegevens, mo

5e"5t9.

denzeegebied. Daar zijn her afgra
ven van srote nukken veengebied
!oor winning !an zout en brandstof
€n de onlwaterng van h€t restercnde veen de oorzaak van hel
wegslaan van grore stukken land.
De groorte van de huldige wadden.
zee dai[en wjdaarmee deeLs aan
de mens. llet poelswerk aan ziin
redc wordt duideliik uit de aLlitcra.
ties in de zin dat die Middeleeuwse
mens onbewust en onbedoeld een
groot aanlaL onvooR ene en on8e.
wenste effecten creeerde.
Niet allecn in hel ve(eden, ook in
het hed€n is er mismandsement
van kusren. En dat niet :lleen in
otrtw kk-aLingslatrden Er voLgen

dellen en Remole Sefsing steeds
Srot€r. oaahaasl is er de bood
s.nap dat we aLs moderne samen

De vrijwel selijklijdiSe

0enoem n8 van lwee io0gLeraren
has weL aLs bijzonder bestenp€jd
worden. ziin niedwe hoogLei:ren in
de aardwcienschappen immers niet
eerder een uitzondering dan een
Beide hoogLeraren putten

hun nspi
ratie uil de Amcrlkaanr Engelse lite
.atuur. Begon 0e long zjjn rede met
een citaal van Kissinger'/rove
dtean: within a decode, no nan,
wanan archild willgota bed
hrr9ry'. Hoekstra werd geinsp.

t

rcelll doot

Let Noture be

your

leo.re,'van Wordswo h en we

connotdiectthe

nd, bul we con

ddiust aursaih' van D-"an.l\4aar
r!at staat dcTe n euwe lr00gge eer
den met hun vakgebied voof ogen?

'neer

uitgewerkte voorbeeld€n

voorbe€lden ul Welters€ Landen
als Ned€rland en de USA mer in

Leving

v;n de

MiddeL€euwse nens

kunnen leren. Meer dan wij pasr€
deze zich aan bij hel natuunijk
rytteem. Bii de moderne nens
heerst onbeerip en mlssch en zeLfs
mina.hting voor de wcrklng van
natuurliike.ivier en kustsystemen
en is er een leveel aan venouw€n
op te.hniek en maatschappeLiike
Ho€kstra s llinen voor zowe oider
zoek als ondeMijs zijn: hei leren
kennen van morlologische kust en
rivierpatronen en wetmaligheden',
'het in5chatten van de efieden van
materiaaLe genschaFpdn', 'het be
studeren van de tijd en iLrimte
schalen, 'het ontwikkelen van
nieuwe inslrunenten','hct b8tu
deren van interacl€s tussen svst€
men ln pLaats van de bestuderng
van.lzond€dilke obteden het
inter en multidisciplin.n onder
zoek. her oog hebben voor de
divers. iunctie5 die le kust heeft'
en het aarga3n van her gesprek

,

met de tetreinbeh€efders met het
doel om van eLkaar tc lefen. ALs

AtrGO

IQI

voor duuvsam landbeheB

bodencompactie, bodemver
kolsting, massabeweging, wlnd.
erosie. bodem €n vegetatiever
schraling, verzouting, veu uring,
verdrogins en waleroverlast. Ook
bli hem casuistek van go€dbe.
doe de projeclen dle faalden. W,"

k.ijgen de bekende animatie vooi
geschotetd van het Ademis proje(l:
her han van aftika klopp€nd op
een vcgetatie index vaf N0A"A-beel
den. Hel syste€m Lcvert betrouw
bare voorspelLingcn over het
millukken van oogsten. Politiek en
logistiek makcn dar het zich in de
praktik maar zeer beperkt kan
bewijzen. De lons schfoomt n eL de
hand ln eisen boezam te sleken.
0nderzoeken waarin Nederland
panicipeerde in het Middellandse
Zcegebied bLijkcn doelte missen,
De resuLtaten ziir te weinlg weten.
schappeLijk omdal modeLLen van
Amerikadise hellingen zijn
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Hoekstra en prof. Steven M. de Jong
Eebru kt. V€eL ond€rToeken

vcr

dwenen ln bureauladen zonder dat
er iets mee werd gedaan, n De
,ons 5 toon klinkl hel voornenen
door, voonaan marlschappeliike

een eiome vetuoenilning in
beeld. Viifticn lnar later bleek dal
dit een sysleem een natuurliikc

roLlovr!p aan zijn projeden te

oscillatie vedoont. De ve^{oe5tij
ning was aanzienlijk ierussedron.
gen Dooi de hogere temporeLe,

Verd€r b i D€ Jong relat vcring: hct

spectraLe en ruinlelllke resoLutie
!an de sateLLietbeelden ls er de

ieit dat wetenr.happeLiike nzl.hlen
n korte tij,l (unnen verandefen.
Ging hij nog iyeische geog.ane slu
deren omdat de veryachre ljrliid
hcm intrig€erde. nu is de opwa.
mins van de Aardc alom geac.ep
rE€rd. Hii b€nadr!kt hct grotc be.
lans van lansjar ge meetreeksel
om soed inzicht op le bouwen. as
iLustraile de eerste reeksen ER51
beeLden van d€ SaheL, Die bra.hten

Ul,ll /

TJli

Laalsi€ dccadctr ook veeLvoorutgans g€bockt op het te(ein van
stromingen en os.ilLaties in o.ea

Net als bii Hoekstra is er in De
long s Remote Sensing onderzo€k
€n ondetu js v€elrardacht looi de
irtegratic van v€ dgege!ens,labo.

ralor um cr v.Lderperlmenten, model€n in d I gevaL vooraL in.clrlc

tat de aarooDseryalle 5vsremen en

het ontwikkeLen van 3cenar o's.
Remote Sensing wordt door hem
niet als eindoplossing gepresen'
tccrd, maar als een vaardevolle
panner. Hijwcrkt dan o0k samen
met vrljwe ale ardere !'sisch
geografi s.he sro€pe r. Te.hnischwerensrhappeLjk zet hii r op hel
onr!v kkeLen van patroonherken.
n ngstechnleken. Daarover w I hil
siocn mel hel ITC in Enschede een
bock schrijven- Bodemvoch(model
lering, ka.tering van Landdegr.rdalie
op Europese s.haaL, kooLsrofopslag
n €cosvst€mef , Global l,lonitoring
an! EnviroimentaL s\'slems en
(ust en rvier.ndeizoek ziir ve'der
accenten in ziln Landdegradatle en
Remote 5ensing gro€p,

De long waakt voor behoud van

ex.ursie5 en praktisch veldw€rk.
Deze veldetoaringen jn ecn scala
van sebieden zlei hii als wezenlijk
voor ontwikkeling van d€ ions€

wli (ensei beide hooggeLeerden
een produdicvo en !ru.htbare
periode to€ mcl hct onder.le
aanda.hi brengen van het belang
van onderzoek aan ivieren en
kusten en hel loegepasl Remole
sensing onde.zo€k voor een duuF
zdme wereld zonder honger.
NANNE(E VAN OTN ANCKER

!:lT'if I f:li
o,

T.fl.G. wils (3o.08.o21
K.P. de witte (3ro7.o2)
J. van der woude (3o-o3 02)

I.c. Rozemeiie, (ro 08 o2)

R.w. de lvlan (3o'o3
uP. /Vesser (3o 03 02)
M-E.H. vrn Og (3o o3 02)
JC.A. v.n Pcct (lo o8 o2l

B. 5(hatveB

(]o oa o2l
r.S. Rejniewi.,

H.L. Rei.hard (lo.o8-o2J

(r8.ro.o2l

v.L.N. de Groen l28ao.o2l

C.B. Ev€rhardus (10-o8.021

A- Hollander (lo-o8.02)
I. van de Kwasl (lo-o8.o2l

Klimaativerandering en haar expresiie in de g€olotische record
2oo:, Dr. H. Ren$en {V!) zal kLimadG'
Instltu!t voor Aardwetenschapp€n, verande.ingei op milLennium tijd.

vdjdagmlddag 22 november

Uiive6iteil
uithof.
Hcnry Cleijndertvrcg 599

Utechl

schaaL belichten.

UtE.ftt

0r- H. BeGndsen (Ut, zalin ziii
lezing laten zien hoe klifiaalsver
ande.ingen ziin lerug ta vinden in
de HoLo.ene atzetlingen vdn de

''Welke processen sturen klimaaisverande ngen op korte en
termijn aan, en wat s er uit€inde. Rlin en Maas.
Liik van deze kLinaatsvemnderinsen
terug tc vinden in d€ g€ologische Hel Staringsymposlum zal worden
afgesloten met d€ Sla nglezing de
dil jaar door dr. 0.J. Beels wordl
gehouden.Iilel van zijn lezing is:
vier sprekeE zullen een beeld
van geven geldend voor her sebied "Van de iiskap in het Saalien tot
de warmte van het Eemidn in 4ooo
van
iaa. paleo klimaatreconstructle !an
Nederlaidse bodem"
0.. N, lleber ((NIl ) spr€ekt
kllmaaGvoranderlng€n op histori.
s.h€ en centcnnlaltjdschaal. ontvangsi met koifie i5 om 13,30

Lanse

uur in de halop d€ eeBt€ lerdie
ping v.n het nstltuut voor Aardwererschappen. Aanvang van
de lezingen is om r4.@ uur.

De entr€epriis voor l€d€n van het
KNGMG b€draagt

€ t,oo, voor

niet

leden is de entre€ € U,oo.
Voor student, aden van het KN6[1G

re.od?'

hie.

Cio Geologischcs Lnstilut, ETH

wesl.Europa.

G6ag even beri(hl van deelname
doorgeven bij Ca,oline Slamhuis.
Postbus 8oor5, l5o8 TA Utrecht.

oler

knsms I al$ l ktfs lnieussbrief november 2oo2

Lll

,$eer nfomate is le vinden op
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oht.2qll2 tln1

9

rtaart

200.1

Dino Argentiio, Naturalis Leiden.

25 oht.2002

th\ tt

o2l

.I.c.,th.r

2002

Clays in natural and engineered

baiiieE for hdioactive wasle confi-

blei 2001

Tenroonslellint Spitten .an het
Spaarne. Archeologisch onde?oek
onder de Cravinnehofin Haa em
ArcheoLoghch Museun HaarLem,
6rote Ma{i €k,2011 RD HaarL€m.
teL,

9- 12

nemenl, Reime. Organisatiotr:
ANDRA. Info: M. Klajman: fax oo33

q6r

18410; meelin92oo2@andIa,ft;

PGK, i,lontly meeting/lecture: The
decay of rhe

va

scan orogen and

its effect on basin evolution and
sedimentarion in the southern

)

hltp//www.aid€.rrlmeetins2oo2

2€ Workshop WICB - (tlLeuven
"l,llcroscopie vaf BouwmateriaLen",
CSTC Avenue P. Holofie 21 1142

5313135

Belgian li,linlstry of Economic
Affairs- Fee € 48o
554. Organisa
tion: lacqueline Kalkman. TU Delft
Congres5 Otri.e, P.O. Box 5o2o,
2600 GA Delft, tel. +31 r5 2788022,
fax +11 15 2736255, I.Kalkman-Baij-

InIo: krisroicallebaut@bb .be;
ian.elsen@geo.kuleuven.ac.ber
dominique.nicaise@bbri.be

Neihedands by Frank van d€n Belt
(IN0 NaiionaL G€oLogka SurveV).

5e

Syfrposiun Vening Meinesz

ondezo€kechool voor 6eodyna
m c (VMsG), Univeclteit ltr€cht,
Educatorium, LeuvenLaan 19; zaaL
l,,legaron. nformat e: , Cslkos, te:
o1o 25lto31 of cslkos@geo.u!.nL

naar

2t

november, TNO-N|T6 te

urrechl. Koflie van lor3o tot 11:oo
uur. De ALV sia 0n xroo uur. s
Mlddags vanaf 13:30 uur her sydo
sium met als themar " succesfa.to
r€n voLg€ns topvrouwen '. BoifeL na
afloop. Info en opgave:

De Randstad in de diepte. stat€n
zaal van het Prcvinciehuis in Den

Faas, ler efe van het gereedkomen
van KaanbLad
Noordwlik Roiter
dan en KaartbLad Vl L Amsterdam
Co fchem van de GeoLogG.he
Atlas van de Diepe OndeBrond van
Nededand. hfo: h.hooghart@
nitg.tno.nl. tel. 06 222?4201

V

54e NGl So,congres ftom Andes to
Amazon, Earth sc ences in Soutfr
Ameri.a, georganisee.d door
GeoVUsie, Vriie

versiteit Amster
dam, de Boelelaan 1o8t- hfo:
ww.ngmso.nl/activiteiren-htmt.

Najaarssymposium van de Kring
Aardse llaterialen, vriie univ€rsi.
reit, Amsrerdah, aanvans 1l:oo
uur. Inlichtlngen: Timo Nijland, 015.
2763219, t.nliLand@bouw.ino.nL of
Frank Beurk, ozo 444ll/1,

EnvironmentaL Geochemistry, Edln.
burgh. nfo, nC nference Ltd., 1ob

aa12a\ j4a 9276,

zegen?'Auh TU

D€1ft.

iohn-jast@maasticht.nl

r-tt

sept."tbet

200.1

6th International symposium on

Broughton Streel Lane, Edlnburgh
TNO-NITG organiseeft mei de

Universiteit Ulrc.hl en de Vrije
Unive6(eit Amsterdam GEOFLUI0S
lV "Fourth Inlernational conferenre
on fluid evolution, mitlalion and
intera.tion in sedimentary basi.s
and orosenlc beLts", campus van

Regional Gedscientifi c c.(o96phy
and Intomation 5yslems, Bologna
(llalv). Inro: Regione Emilia
Romagna, Seryizio Geologi(a,
Sismko e del suoLir V. S Lvani 4/3,
.401r, Bologna, TeL. +39

EH1 rLY. UK, TeL, +4413r 5569245,
tax +44 t3t 55696784, into@

FiEt AnnouncenenVCall for Pape.s
for 6th Penoleun G€ology Confe
ren.e in London, North west
Europe & GlobaL Perspect ves,
organ zed bv The GeologlcaL
Society of London. the PESGB, and
the Institute of Pet.oleu.n, Queen
Elizabeth ll Conference Centre,
westminster, London. Info:

http://www.geolsoc.org.uk enplate.
cfmznade-6lh_Pelf oleun Geology

+:19 51284208i e.
mail: s€s4ces@r€Sione.emiLia.

wageninSen International Confe'
Gnce cenre (wrco, van o9.oo tot
€,oo uur. Lezins€ndag georgani.
seerd door het Nationale Comit6
van de International Association of
tydrogeologhl (NC. All.NL) met al5

themar

Recharge Enhancement

http://@.regione.emilia.

XVI INQUA Consress "shaping lhe
Earch: A Quaternary P€rspecllve ,
Dlvision of FVdroLogic 5ciences,

van uw KNGMG
pen nintm€63t€rr

and Sub Suda.e Waler sroGge, A
Prornlslng Optior to Cope wlth Cll
nate Variability'. Kosten Euro 60,.
per pe6oon. adnnelding v66r r8

De!ert Research nsl., Reno, USA,

liformatie: www.dri.edu/DEES/
lNQUA2ootnqua home,htm

Gea.ht Leden van het kNGN,lG, het
nieuwe jaar komt ei weer aanvoor 2oo3 wordr de cont butie,

november 2oo2. ,nfo: organisatie
IAH Lezingendag 2@2, nl,P.
Heederik secretarishenningmeester

25-30 auEuslLs 200J

zoals afgesproken, met de innatiecorcctie (4%) ve.hoosd. Daadoo,

NC,IAH,NL, e.fiaiL: j.heede k@

nitg,tn0,nL; teL.

o

lo 2564307.

Christfias Meetins, Leciure and
buftbt. Meryin Fiuma( (AclP (cO):
From Amsterdam

een

second Symposium on Mesozoi.
and Cainozoic decapod crusia.e
ans, oediidnus€um de croene
Poo , Boxtel/Natuurh storisch

t1284tt4i far

LJn

Jaarsymposium'Milie!chemie van
de secile [,li] euchemie: 5traLins.

3-6 serren,ber 2003

Fax

Founh European ConSress on
D€ Als€mene Ledenvergade ng/
svmposium van GAIA is veplaatst

ccP). For

l"'luse!m [4aartricht, the Nether
Lands. nfo: Dr Ren6 f.B. Fraaije, e.
mail: inro@oe ijdmuseum.nl. or dr.

18roo uur in d€ synasose, Ni€urve

Uilenburgskaat re Amsterdam. De
E8elerlezing wordl gehouden door
dr. T.C.E. van Wee ng geiiteld: Car
bonalen van de daepzee koud wa'
ier koEal llen langs de NE Atlan.
rische continentale hellins. Aan5lLli.
tend boneLook in de aula van Slnt
lacob. lnio; www.pansea.i|/ sga or
beLlgor van der !'ral Geoeraris) tel

Gt

nternationa CoaLbed Methane
Symposium. Tus.aLoosa (Alabama,
U5A). Submission of abstracts: 1t1o-2oo2; submission of cameraEady manuscripts lro1.2oo3: Info:
College of Continuing Sludies,
Unive6ity of Alabama, Box 870:188,
Tuscaloosa AL 15487.0388, U5A,

D.14e rciin e van stichtins GeoLo.
g sch nstituut Am5terdam, aanvang
Siarlngsymposi!m. Zle !itg€breide
aankondiging elde.s in deze

0rsanic PetroLogy

to Beijing

on

lUG5 International5ubcommission on Paleogen€ Slratigraphy,
5ynposium on the Paleogene,
Prepa ng ior lModern Life and
climate, Leuven. nfo and fllst
cl(uLar: No€L Vandenbergh€, Hlstorleche 6eoLogle, Red ngenstraat 16,
3ooo Leuven, noel.vanden.
berghe@geo.kuleuven.ac.be

20-21 h'ebnrai 2001

xvrn Iniernational co.sress on the

European marine sand and glavelshaping the future, EI4SAGG Confe.
r€nce in DeLft. supported by

caDonirerous and Permian (XV lccP) and 55th Meeting oi the nterna
t onal commirtee ior coaL and

bedragen de contibuties in

cewoon

lld

studentLd

a0/00

e
€

2ool

72,5a
19,25

€lo'

in dc ledenle8adedng van
2oo2 besloten. wordt de AIO/Olo
bijd,ase hoser. Voor AIO/olo or
PhD studenten in het bunenbnd:
zij kunn€n lid bliivc. voor de
studenlen(ontibutie, indien 2€
e€n motvatle naar het KNGI C
ZoaLs

bureau gest!urd hebben.

