Ee bodem em het spoor
Na de privatisering van de Nededandse Spoorwegen in 1991,
is Holland Raitconsult (HR)
1995 verder gegaan als zelf-

ii

standig iigenieu6bufeau op het gebied van railirtuastructuur.
Het burea! bepe*t zkh i. zijn bezighedei ni€t tot het spoor
en d€ wissels, maar b€moeit zich ook met de noodzakelijke
kunstwerken, bovenleiding en zelfs de stationsinrichting. Voor
de aanleg en hei onderhoud van spoor en kunstwerken is het
van grool belang om te weten welke eigenschappen de
ondergrond bezil. Naast de traditionele ondeuoeksmeihode
met CPT (Cone Penetration Tests). wordt er tegenwoordig ook
gekeken naar de mogeliikheid om met ondiepe seismiek een
goed beeLd te k,ijsen va. de bodem of d€ kwaliteit van de
spoorbaan. Het huidige onderzoek richt zkh met name op de
tritLinssoverlast voor de omseving (mens en gebouw) en op de
risitot van veryormiig van het spoor als de tri{lingen van de
trein vefste (t worden door de bodem. En dat probleem doet
zich niet alleen voor bij hoge snelheden.
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snel Lan dic bercikt \rordcn.
T.rdiLi,Deel (!.dr in NedcF
land.le Coie Penet.ation Test

(cPT) gebruikt.m

de geo

rcchnische elgdN.happen !!n
dc sond ic bcpalcn. Hlerbij
Fordr ccr kcgct (dc conus)
nrel ccn consrantc Jclhcid dc
bodenr in eedu$.d De dr!k dic
nodig ls om de $1de de grond
in re du$e. (de .onuswee.
sraid) en de druk die nodlg is
otn dc manielbuN de grond ln
te duq'cn (dc l<lccnrccrsiand)
/'in eeu nia!r roof dc samcn
srelling en hel dra!gle.mogcn
de g.ond. 'ln Nede.l,rnd is
heel !eel enarlng .pgedfun
Dei de CP-f". lerreli dr.ir.
llcrkc Stu1i, senior adliseur bii
Holland RaiLconsuli. "Maer de
bele Angcls!ksischc cn Japrnsc
.ulruu, is gcbrsee.d op SPT,

len

de Siandrd Penel.rlion Tcsl.
Beide rnedroden ziin ve.selijlt
baar (b1j SPT is her aanhi
klappcn, nodig orn de conus de
grond in ic slaanj een maai
loof dc rlcusra'1d), ma.r h.i
rnukt hcr rnoeilijkd c,n trnu
nrdonaal te ote.eren. Hct is

De Nieuwsbrief is een gezamenLijke

maar ncr warr t. oe rneesre

In semen$erking meL de Uni
lersneli U[e.ht en de TLr
D.l1i heeti HR seismlsch on

GoLffront

dcrzock uirg.vacrd lengs een
baanraL {Oc,sihuizcn, Noord

Ondrnks alle en,.ing net
CPT's blljli her een ortrak

Holllnd),

rlsch onderzoek llngs een be

$,aar her

spoor..n

ne.ke sliitlge,nrderhcvig is. Dc
irlllingen van een rljdende t.enr
planien zi.h voori ln de .nder
groDd tner e.n lrelheld die a1:
hanlclijl< s v.D d. boderroori.

sirind i.rjcd D. sondeeflla
dienstregchng noci !lngcp.sr
cn dll kosr tijd cn gcld. Ecn
mogelljk alrerlatieiis hcr
gebn,lk van.ndiepe seismiek.
''lkheb her nu lrei name oler
ondcrzoek in €en spoone orn

Vcen is mci snclhcdcn iusscrl
de t0 cn 100 nls (180-160

kmnM) de't.Agste' g.ond-

gcling". rcrtcli Sruri. 'Llii
!ubfcidiDg raD lict aantil spo
reD is hcr belaDgdjk orn tc \rcren {}t dc kwrlitelt lan de
sp.orblan is, hoe dik hel is en

uur ingcsicld cn zo is lici pro
Lrleen opgelosr. Het zofgelijke

s1.lhc1d als de loorltlantings

ntrk spoo. blj O.sthu'en Lerr

en de stoo.bMn ls !ladGelijk

ste.king

ccn onwenseliike sliuaiie. Bii
Oosrhujzcn'klappcrr' her spoor

tlrcc ccntjnictcr oP cn

ncff.ls

dc trern ef rncr 1.10 l<n,uur
.ijdt. De ondcfgrond is crg

mee en de meiho
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sLap

maar 90 cm dik Letwiilhet
2 meier hoon i€ ,iin. '

dc hccti een nau\rkeurighent

gebledsbestuur voor aarde en Levensw€ten
t.happen (NWOALWI en de Kring van Toege.
paste FVsit.he Geosrafie (kTFG).

les orming !lbij een
lan 110 kmn, en ls
ccn dankbaar nudie obje.t.
''Hci is miin procliuin', aldus
Sruir. "Dichi l.ngs hcr spoor
dezeltde

loor dc irch ccn
golffrcDt rorncD d!i loor rcr
daD zal zich

lccl enering

REDACTEAoFES,

nici innovariel de Zweden
hcbbcn ier daaise een snel
hcidsbcpcrking ran 1.10 kml

en 7!nd rijn snellc.
Rijdr de lreln mer dezell.le

rln de t.illingen zo.gt
en yervo.n'ngen adn ner sPoof
leroorzaaki. srLrn: "En dar ls

van

dr!r riin rerFlursnrgen gcncien ran hvnlrlg tuilhnete. De
oplosing Nas simpel, ndrr

$on. Klel

hoe de ondergrond er uir 7ier.
DaD lijki ondiepe selsmiek een
socd alicfnrricf!oor h.i logls
tick gccoDlFliccc.dc CPIonJerzoek. Bijde d.nlcg !.n
een heclnieus t.!ci is CPT
nog steeds eeNtc keu^. Er is
nog geen stoo.. rfe hebben er

! tgav.

Hct feno.reeD ran hct kl.ppc
rende sP'u !ls ce.stc w..f's
genomen in zseden
Dad.
werden op benland stror trci
ncn ingezei die 200 kn ur
noclilcD riidcn. Dc bodem aan
dc {csikusi len Z(cdcD bc
stlar pllalscljjk !u L<lci cn c,ok

5i! r N6s

srelheid

rraa! een genourf sadf oc
be$,ones lan bebben vdn de

tillingen. Uli berekenlngen
dllingcn nct l0 ioi

501'r zou

vemlindefeD. Er is ccn bcron
phar gestort lan 4i ceilrimcrcr
dih en dla.ot is het stoor
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De g.ens Lussen stoorbaen en
hel onderllggende leen rvas
duidelljk. Her contrasr luscn

{

mru hct blcck
naar f.is r. h.lp.n \\rcl is hct

\r!s

!engel.gd.

boe geschikL deze methode

khplrcfcn ran het sp.o. neL de

om een benurde baar neu!!
keurlg in l<aari ic brcig.n. Drs.

hclfr lcmri.de.d. De sle.kre
de nlllingen heeli leel te
'!n
naken mer de kriiische fein
srelhent {ah de rein Dci zo

ond.ierond) cn daaf \rister lrc
locD trog nicl vccl ldn !l'!
Ktap

O.nhul2en ls dln ook g€brunri

!h

resigebied loor d. scismi
s.he proef on ic ordc.zockcn

\r'ybo (iard1cn. gcoisicus bij

H\

bceciciddc hct ondc'oek.

ccrl iraJccr !.n llr0 he
tcr !irgclcgd: bet stult s!o.r .t
dc betonFlarr en een rldirnl
neel sruk !t.or dlt dlrecr op
de sfoorbaen lag. De rcmlta

"E.

rs

ren lraren lrisselcnd. Dc bc'
ronncn Plaar !!as op hcr sejn
mischc prcfi cl goed zicbtLr$r.
Dc oDdcrLdrr !!n de betlll
pladr $ds niet duideliik Le zien.

klei en leen lras tc klcin

oD1

b.1dc lagcn gocd ic kunen
ordcrschc eti. Her $!s dus
nict Dtugelijk otu de dlkLe ra.
dc bclolplalL nlr de seismlek
te berekenen. De resolulic
di.hi blj de opperllakic iras
hoog, maar lear dc d'cpic ii,c
nam hci sncl ai Nog Dier dlles

log njci vc.langcn. Toch is
h.i socd nogclijk dal seisnrlclt
op lcNijD ccn belangijke r.l
gaat sFelen bij .nde'oek nalr
ltitis.he rtein!nelheder en een
rroege in!eniarssre !a! mocj
lijke siukk.! bij dc aanlcs lan
cc! nicuw l|aca SciNick
bjcdt dc DogelijL<hcid on
drfccr Darrmcrers re leleren

roo.

is uirgcwcrki. n.ar oDze eerslc
concl!sie is dat seisnnch on
dcrzoek looralnurLlg is ln de

n illnrgdrc.ekenlngen. En
ddl zal ln de roekdnn sieeds
behng.ljkd gaan worden.
\\:anr ook ircinc! in tunncls
lerooral<cn irilljngcn. ED ook

vrcege.ntlrerprase lan e.n

dic irillinscn vercozaken oler

nietrr fa.e

.flan

vcrbrcdng

r'an een besiaand Imci. Ilcr
g€efi c.n socdc glob.lc ndr!L
lan dc ondcrgrond cn evc.r!
clc problccmgebieden riin snel
rc

lerLenrcn, rodrr

nraal CPT

een opil

plln ftgezer kan

last voor nrers en gcbous

\\'ant juisi o.rddr die renlen
nict ,ch!ba!t Tiin en de irillln
gen'uir her niers' ie !ooschlln
konen, erlaren menscn dic
olerlasr siuku dan dic lan ccn

ircn

dic

d!idclijk zichtb,lr

Naar aaDleiding van d'r ondcrz{rek zal s.ismicL< dc CPT's

ltiU:i
KTFG-KNAG Excursie "Hoge Veluwe"
do.r natuur jk pro.essen

roaLs

juwvraLVo.mrig, opsruir ng !an

kon.n:

t

rlik re pa(ketten bevroren

Elro voor (TFG en

kNAG €den en hun fami

e!1.

Elro

rand aan ne randen lan
vetooLgens fLuvo

gaca€

lu!iatlc

rr.t

i5, en
erosie €n

.lcpositi. pro..ssen. Ovef dit
0p 5 allrlL2ool organiseet de
(TFG een ietser.ursie naar D.

pr nran€ Lands.hap ziin !p d veGe
pLaat5€n !ve€r dekzandafzetllngen

lloge VeLu!!e.Ihcma !an de ei.ur

afBezet. \ranafde llzerlijd wo(t de
nv ded van de men! du delil(
riielkbaar, ieLke begon net d.
degradatle !an het natuLnilk
aanweTig. .ike r berke rbos. Deze
ontwkkeLirg leidde tot het paatte
ijI ontstaan van hedeveLdei, d]e
iter weer z ln afsepLagd on .le
onrLggende enkei te benesten.
PLekken raar de aipagging te
ntensief was, degradeerden tot

s e is de

re..nt. ral!uronl!!

kke

lng in dlt Nati.naaL Park Re.ente
ik, t!sse r teptember 2oo1ei
:..:, s daar eei slu izandgeb ed
sereactlveer.l. De er.utr e ordt
begeLe.i door lan sev nk en Erlk

0p .le er.ursle rordt aanda.ht
gesdronIen aa] de ort!viLk€ins
van het Ve ufse ands.hap s nds
de voorLaaiste jetld We bez.e(en
natuurL jke en sedi iatu!nii€
lands.happen. We stnan sti bj
bodenontr ((eLing, de natuunjke
en door.le mens b.in!loedde
veg€tat esu..csslc ef nar!ur jk de
rc.cnlc n et onomstreden natuur

5tuilran.lgebied.n Deze werder n
ner oegn vin 0-a vorge eeuvr weer
va5tg€lesd door het aanpLanten
Re.enteLjk heeit men ondetroe(

ezen. De toel.htng nordt gege
ved op il!erse Lo.atie! Langs dc

uitsevoerd on le rien ot het mog€
Liik ie dere vastgeLegde 3tuitzand
gebieden weer t€ actl!.rcn. Flierult
bLee( dat bepaa ne gebl€d€n een
go.d verstu !lnspotenl eeL hebbei.
d.N.z is er vo doende verstuil|aar

''Tot dc lTertid werd de Land
5.hap5ortlr k[e ns E€dom neer,l

zand be5.h kbaar, de strlkLengte
van de, nd oler de (aLe grond s
Lans genoeg en !e vegerare en.e
huneuze bodem <an fr€gg.haaLd

oxrikIe

ins. Daar.ver heeft u aL
een en ander in de media (unnen

woden om !er51!

!

rg weer m.ge

De koslen bedragen

(TFG en KNAG
De

er.lrs

e

ttart om 1. uur op

de

palkeerpLaac bij Restaurant d€
(operen (op, het bezoe<ers.en.
trum en het Museondcr, in het
NarlonaaL Park d. Foge ve uNe,
ongelecr 2 km van dE ngarS
ottcrloo (naar ook bere kbaar
vanuit de lrsans foenderLoo oi
R lzenburs). ALdaar worrlen net5en
seleend (gGtisl en begift de ex.uF
se. Van hierui zjn ook andcre
a.tlvit€lten mog.Lijk zoa s eel
bezoel aan het [4u5eonder.f ret
krbLLer MuLLer mu5e!m voar b j
!oorbeeld ram Lieleden d e n et aan

de

fetser.u6

kngns I alw I ktfs lDicuwsbrief

e wiLLen deeLnemen.

december

roo, l

5 Euro !oor

eden.n

10 Euro

!oor lrurtenstaan.l.rs, de toegang
!an lret Nationaal Park s v.or
elg€r reIening aLtmede de Lun.h
er andere ve6nape igen opgale
vaor 15 naail s.hriiteljk of per e

Voor opgave en mc.r irnornatie: €
maiL L.h..arnmeraat@5.ien.€.!!a.n
BED FVs s.he Geografie,
Unive.s te t vai Ansterdan
Nieuwe Achteigracht 166

VAI'I DT VOORZITIIR
Vreemd verwondert
Ir€crs dook, uit.te dieptcr

zender mcns.n o! af. llet
dier is op tournc€ geweest,

en lan het densclijli lichaam.
F:r on.stond een nieu$

qede€r? Is dat nu reran.lerd.;

s$eldbeeld $aarin dc hcns

ren,

\ral is hct bclang mn

ccntraal siond. Kaikker:
r'llcn had d€ lereld ontdckl
en dldr hoorden de naruur-

'le planeten! stcrretrr
maan!
cnselen, God), gecoD$incerd
mct d€ leer van de \icr

hisrorische collcctics gewoon

elencnten waaruit de vercld
is opgcbon{d. Al snel w.rd
duidelijk dar hct streven naar
volledighcid onhaalbaar was
en gingmeD over tot wat

Ook merk$.ardig trotr$€nsl

zcctnonster oijn schern 0p.
De 1iE ceuwse Dui.se teksr
eronder beschrijft het dier:
l,.l m lans inclusicfdc anren,
gelangen oP 12 rorcnrbcr
i66t loor hel sEand tusscn

vanwaar die belangstclling?

t'

zitu Lit eltij t1 u us

uJE

riis

h

hee|l.i.h il h.t ret .o
re *.h
.et(cerd dat
en het

'ikketijh
dc tissers
nteeD.le, .lat Satun
it hu, nette, Eexangen qas.t)
Nat voor diel *as hct? Uir de
gcdctaillee.de beschrijvinE
blijkt dat her een grote
pijlinknis sas. De soor( is
triet aaq nreel drie.huis r.
btensen, maa. her zou $el
eens een jonge KlaaL ktrnnen
zij,r: de gevreesde tot t8 Dr
l,nse reuzeninkrris
retrtnn
dan is

dh).

(//.ri-

Als dat zo is.

dit!euicht

eeu$ opnictr{ de schoonheid
van het leven. lan de *ereld

de functie in dc (i r
dctr E€us var di. soort r!ritcitcn, van naruralia in hc( !l-

wat lvas

een

natuurhisto.ische collectie
e I ii

een bc-

schrijving ran het eercle lovend gevangen exedplaar.
Onderin dc rckst hct zbneije:
" D.z. tis ts naat L.i.lcu (!!cbta.ht ort te balsemen....''

Nr lang zoeken lalt een aidcrc sit. zi€n dar di! zou zijn gcbetr.d d.or ile beroemdc nrcdicus Johames ran IIorDe.
llisschien is dc inkNis nos i!
de Leidse colcctics aan$ez,g.

rllhoesel Stephatrus ItlaDLaart ziet her tuonstcr tctr-

ld)nscsteld op 11 febfd{ri
1661 in zijr geboorteplaats
Iftldclburs. Er komen dui-

maar nen $ildc .lat nu zien:

()orsplonkelijk sc.d in dc
vcrzamelingen dilscsa.n 1 an
een hiararchie die God's phtr
liet zien {achtereeavolsens:
<lo.le materic. planten) die-

ran cybe$pace, een vreemd

r(at*iit e! Schereninsrn.

ontstond. Onder invlocd vnr
kruisrlchten en seculoris{tic,
ontdektc men vanafde 15r

tegen$ocrdig? \'eNotrderd
door al die uagetr besloot ik

bij. Hel was dct voor nieis n1
ce. tiid dat de expldiatic v^n
ovcr zee flink op sarla kwa ,r'
Dc \cderlanden hadden op
dat momenr de grooisre vlu)r
var Europa. Amsrefdam s.s
her.ent.trm van d€ Uuropes.
handels$erckl. Lit alle d.len

om bij Naturalis opheldcriig

Augckomen op her sradotr
volg ik het pad van sele saurussporen naar hct museum,

l)e .enloonsiellins o!cr de
sauders lan.ligentinia. D,,,o
,,".rrn!o, is bezis. Binncn
Nord ik opgesacht door $.renschappelijk direcle!r Jat
Icikken en hct hoofd van
PaleotrtoloAie Cor \inkler

*eetd Nordcn nieu$e
cxotische goederen binneDscbracht. I'uissant rijke Loopliedcn l,.gonnea rarireitcnknbhctt.n aan te lessen. Dc
kuDst- en rariteirenkabinellctr
werden ecn iarc rager In he1
lle-eeuwse Ncdcrland
uoeten er horderdcn zijn
ran de

I'rins. Indien \aturalis de
Iloeder aler Natuurhistori-

s.he Couecties ir \cdcrhnd
is, dan isJan Krikken - mcr

zijr $ittc haar

en blozen(l

gcweest; al1een uir,bstcrdlm ziir er al zo'n 90 coUccties bckend. \linkler Prinsr
rrzoals zc rtr in de rij staan
loor een stecn ra. de maanj
sronden ze toen in de rij roor

gclaat - de Vader. Cor

\\rinkle. Prins, m€t zijn sporrie!e j!sje er bcschoo$ende
blik, is de Oom die palconto()p

nijn lraag $aarom lrcn-

sen nr de lr'€ eeu$ zo'tr

na$ralia uit India!
dai
'rant
was in de lre eeuN ooft jarcn
rciz.n om daar te kofren. Ik
dcnl dat daa! weinig lcrs.hil
nr zit mct nu.r'Krikketr:{rMetr
ftende uit dc klassieken trel
allerlei beestcn uir rurika,

inrc-

rcssc hadd€n voor naruralia!

biiroorbceid roor zo'n inkF
vis! annroordt Krikken dat iD
de renaissancc-pcriode cen

sroeiende belaDgstclling vodr
dc $ereld on de ncns hcco

densr dc zotr! de

meer toegespitste vcrz.m.lin-

g.n (bijvoorbeeld mincrrlcn

of sch€lpen). In i\ederladd
kondcn daa. roch ook aldlci
artclhcr€n en natufa-

^nderc
lia Aan*ezigzijn. Lit principc

lunsti!on erpen
!.ch naluurroor$erpcD uit
weerde men

dc lerzamelins. De natuur
$as voor de Hollandse !oznDrelaa$ niet zozeer de zin- cD

bet.kcnisloze tegenhanger
lan de cultuui maar lag iuisl
in her verlengdc eraan. In de
l6e eo tr-e eeus necDdcn

r.len dat, zoals Go{ h ziin
Opcntraring te linden qas,
Hij ook re \inden sas in "do
biibei dcr natuur" oat
S$anDerdam). Ook her otrF
slaan van natuurli;ke dn.ersiteir, ze$ IGikkeD, probcerde
De! te inefpretercr ctr tc
koppcle! aan de bijbel.
Dc motiev€. in de Gouden

Erus on te lerzamelen waren! ruwseg in afnemende
male var belarg: .stheiiek
(l emaak), rY€tenschap!eli jke
.ieunseierisheid (not, overzich0. religie. het-bescha.lil-

Yertaalbureau Thema Geologica

$incn-ziji. inresrerine eD
starus. KriRen steh dal de
rariteiteD dc { creld onlslord,
die hen zo probcerde te besrijpen. \\'inlder |ri,N: "IIer
v$schil mer heden is dlt rcscnwoordig veel verz.hchnrs

P.
V

nat!!tr!et.is.hipp. j( do.!neft, fr'cbst.
t-

of

als kind beginnenr maar op
laterc lceftijd er mee stoppcu

y.rtr.r (.1 ) i oo< d€ lerti ig
!erzorgef !:i do.!n,..t., zoa s d p oma s .i
A 5 beid gd

ondat z. dcnken: 'Naarom

zou iL veet gcld in een lerza'
meling stekeD als il dat ioch

in een museuh kan zicn?'
vroeser lraren die musc. cr
domgeg !iet." KriHten. "Hct
\ras dc dageraad lan de e.hrc
Netenschapl" \linkler Prinsj
"Itaa. rlak ool dc r€rmaakskant niel uit,'! Dc lle €eu*

Drs. Thea van de Craaff Trouwborst
5ir W nston Churchil laan 1009a
2285 AD R jswijk
teletoon en fax 0174 298 A22
e mai :themageo@xs4al .nl
www themageo.n
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was nu €entuaal een vrij saAic
tijd. Jan Llikkerl: "Maa. drt
is nict alleen iels 1an viocgcr,

-l

€in fo$rdobrrd

L7

wg"g"wuu8ffibgs,

vidco-games en dergelijLe op

mo.ten gaan. DAarbij, zest
Krikkcn, is het belansdik dat
de tentoongestelde naturalia
echt ztin. Men probeert waar

mogelijt r' thc real thinsJ' te

latcn zi€n: "D.t is heelbelangri;k, wdt, als ie zo'D
beesr nier kunt zicn! nietkunt
aaDrakctr! alan b.stBat het
eigenlijk riet! he? We kennen
@tuullijk de leg€ndadsche
beesten, zoals eenhoons e.
w6t dies meer zei.Ied.reen

*ect dat ze ni.t bcstaan, omdatjc cr seen voolbeeld€f,
van hcbt. Stel nu cens dat er
eer vias zou ontstaan ilat al
de ssurieresten zou vemietigen. Op large duur zou den
niet me€r geloven drt er dino-

sauriii$ bestaan hebben.
Echt, in ratura, de diversiteit
vasthouden - we gebruiLen
niet voor niets ook wct de
term erfgo€d (daar ts'ic
weerl) - is een heelbelangriike functie vatr een

naruwc-

tenschappelitke collecti.."
hoor. ll rag ooit een plaatjc
van het 19e ccuwseJddin dc5
Pl6ntes in Parijs waar een
model van een s.uriilr stond
mct cen eettafel crin. lllen
kon daari! zittenr zoals ie
nsar de keqls gaat." Hij
stell dat ben eigeilijk altiid
*el in n.itciten is selintercs-

sc.rd. "Ikherinner me dar er
in mijn ieugd cen potvis was

die met fomol gcilrjec.eerd
sas cn die doorhctrand ging.

Ool in Groninser

was

er

iemand die met een schip
rondvoer dct all€rlei van di.

rar€ natuurhistorische dinson. Ik herim.rmii nos- dat
is mii altiid bij gcbleved - het

va! de wltaan Kloer In
een potie. Ik geloofdat ik
as

zevenjaar was, ofzo... Ik had
er nog tuoit van gehoord. Het
zijn va.l die klein€ dineen die
dc b€langsteling wetken,

De

penode oan de Ctuuden

Ee(@ (1570-1670) u@ ee4
t;jdpeth xon o"Eekende btoeir
net dls hooete,urt de Perio.1. ha de lre.le rdn Munstet
(1648), uaarin enoffi eeir-

oesteed ued. Er @ordt eel
eens sezeed dat de pedode na
1900 een taeede Goudei
Eeu@ uas,tet ols hooetepuxt
de penode ra 1970.In beide
oe'ioden h?igen grote sne-

Er

zit naasr de stimulans tot
pen @eltdrende burAe$ in
toenetu nde mate de beschihkife ooet oije tijd. Kui je n"

egeen dct et potallelleate
t"ekhen .ijr t6sea beide

feio.len ooot @a1 betreft het
aanleggen xan en de b.lanes te Uing &or natmtth ;stoi-

ioen fossielen. Het resultaat
van dlie eeuwen verzamel.n
(Dc coUectie baEt al zon.laris uit ziin iasie .lat een deel
nog in het oude pand moet
worden opgeslagen dnd.r
slechre klim.arsconditi.sr €en
tweede toren met klimaatrcselirs zou volgens mii be-

ziin). Zo'tr

WinHer I'rins en Krikkcn wij-

paald geen luxc

zen erop dat ve.zamelen een
luxe is die je ie aueen kunt
veroorloven als je beschiLt

250.000 bezoekers per

or.e' voldoende financiEni dat
is dus zeker een parallel russen bcidc perioden. Iten andere parsllel die ie kunttrekken is de exploratie van de
wereldr menseo reiz.n tcgen-

woordig de hele werelal ove.
p€r vliegtuig. Er is een enorhe vloed aan infdrmarie.
WinHer Prins: "Ylat niet uit
dat de hiietiidsgeologen en biologen voor het coUcctioneren oot nu Dosheel bclangrijk

ziin. De prachtise Bundenbach-fosslelen collectle is hier
eer goe.l voolbc€ld van."
ID 19E9 werdbesloten om de
zottlo8ische en geologische
collectics te verenigcn in het
nieuwe Nationale Muscun

loor Natuurriih Historie
N{TriRALrs, dat in 1997 haar
d€uren opende. Het berbergt
een

schlt aan geologische

obiecten: 30.000 dineralen,
250.000

gestee en co

2,6

mil-

komen e. op

at

iaar

war da,Yl al

d;e ,neLser tega'uoordig otn
naar een tnnset n te gaan?

Krikken: "Tia, dat is de.ls

natuurliik nog hetzelfde als
vroeger. nieuwsgie.igheid,
Men rYir de vormen zien.
Saui6rc zijn daar een goed
vooibedd v.n." Het reemd.
.lat veNondert is, net als in
de l7e eeuw, nog steeds ccn

publiekstreL*.r. Wit*.ler
Prins vindt dat ie het e!enwicht moet zien te houden
tussen verbazeD en irfo.meren: "Ik denk.lat het ve6azen eer beldngri,Le stinulans
i3, met nam€ her vdbecn
van ljnderen om hun belangstclling te wekken, zodat sommigen het ook gaan studeretr.
Miin belansstellhs in de geolosie is bii\.oorbeeld ge*ett
omdat ik zwerfstenen op d€
hei verzadelde als hnd." Hij
denkt dat husea ook tegcn.
wi.ht mo€ten bi€den aan de

mcdia

s
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wetenschap oot eetr sterk recreatief clement in dc ten-

toonsteltDsen: "Dle mcDsen
vinden het leuk om al dic rare
bcest€n te zier. Voor somigcn is het een fcest der herLenning. Hebben ze het op
Discover!-chanf, el gezien:
'Ach, daa. heb ie de Dodo of
daar heb jc het skelet van de

Maarflnokt dat het niet heel
moeilijh .oor ee, natuurhi8toisch
tn?Je ho.i de
TYmddt',rrse
aat te zetten en de
drnudw'iats draoen at o.et je
bee lds c h em. r{Iil*eat "l^,
maar aan dc andere tant

blijf

ie toch hebben dat nenseD de
echte stukken ook willen zien.

Ik d..k dat eerdcr het omge-

keerdc het eeval is! namelijk
dat hct mensen juist aarmoe-

digt oE naa. het

fiuscu

te

Eagen, willen hct rie..r'Dat

komen. MeNe. stelletr

klopt, blijkt even later, als iL
mct winkler P!in3 door het
muscum loop. Het is herfstvakantie en het lijkt het centraal stationwel, zo druk is
het. Gewcldig, zo zlet Uw
voolzhter het .d graae!
A!3ERr

tn de

lols.rde aierusbt{f

oosr

De Amerika's:

plaattektoniek versus tomografie

Douwe van der Meer: winnaar van de Escherprijs zooz

De oorsproDkeliikc oDdcf zocksvraug bcperkre zich in ee.sre insraDric ror hcr an{ilseren en modelleren ldn de manrelslructuu tan her (lribische gebied kn ecn
dicplc lan 660 bn (de grens russen boyencn ondcmanrcl). De plaarrekonische
rclarics blckcn cchrc! zo complex da! h€r
nodis $'!s on Noofd- cn Zuid-r\$crile c!
blj te betrekken. Een lanralinrcrcss:u1ic
stfucluren op een dlepre ran 1000 kff (cn
dus in de ondernlnrel) waren !e leelbelolcnd om rc negeren- En zo onrsrond een
ondcrzo'Jk dar uireindelijk de h,he Nereld
omHttc cn ccn dicprc \risr re bcreiken ran
1000 km (dc manrcl-kcrnercnt, ccn afstllnd die repre$enildefis loor t00 miljoen j.].1r seolosische geschiedcnis.

Vlaonen
Douwc van dcr Meei heeh nier, zoals de
l-schcrprjjswinnaars, de amblde

'n..stc
on Ic

soan pronoicrcD. Hijsrudccrdc in
upnl af, $,crd a{nscnomcn bij dc Shcll cn
Nerkr nu een {lntrl maandcn bii dc NA\'l
in Assen. De exremen in zijn afsrudecrop-

dracht ziin helaas veid\enen: geen onderzocl mccr tot de kern van de aard€, maar
'slcctrts s.ismisch onderzoek !!n de bovcDsic paar krloncrcrs lan de aardkorsr.
ED roch is hijtcvrcdcn. "lL<wcrk blj dc
rfdeling s!^'c:r opcrations \raar dc scismis.he surveys geplrnd en uitgevoerd worden. Het $erk is loor een deel logisriek,
marr {e gaan ook her reld in. Ik rind die
pnktischc kanr lcuk; mijn docroraal ondlrzock bcstond \.ooral uir lireraruursrudie. \:c dorn ondcr andcrc hchaald scismisch ondcsock om ccD bccld rc krijscn
van een resewoir door de tijd hccn. Ook

sebruiken wc bcstaandc gcgclc.Ds om zo
optindal nogelijk seismiek te kunncn
schieren. Zour heefi bij\.oorbeeld een hosere seisnische snelheid dan zand en klei.
Daardoor tred€n vcrschuilingen op ln h€r
scisnischc p.oficl cn zou jc ecn borine
lctte.liiL< naast hct rcscfl'oir kunncn planren. \leet je dui cr zout zir, dan kun jc
Nrel znFn ernog een pur krenten in de
Iomografi sch-plaartekroniscbe pap die op
publicatie wachlen. Douwe $.erkr aan een
arrikcr olc 'zijn r$ cc nicr eerder geiden,
tificccrdc stuctur.n) dic hij scvonden
heeft op dc keFftlntclgrcns. Hcr zinkcr
lan die structuretr gcbcurde ncr ccn srcl
heid van een centinerer perjar. en dlt is

r!eer een marl voor n!ntelconvecre.
Nlakketijk h her niet otn \ avonds ook n.g
aanhel werk te gaanj maa
halfjaar srudic tfok hct bcdrijhle\€n. "lk
heb !.cl buircn miin srudic eco&sica scdasn Ik h.b in bct bcstuurgczcr$ \an dc
Ure.btse Geologen Vereniging eD her dispuut l,liijlni.. Het kosr ,e *el ccn jaar cxra, naar je leen er veel: orslnise.en, met
rnensen omsaan en tezelfpreknidei. Je
koml ook jD contact n]ct her bedrljf-\lelen.
Ik was ook hclcnaal gccn modclsrudenr
m$ alleen maar hogc cijfcrs.Ikhcb Elck,

Ficiteitslcer B ro vauk orergcdaar \lc.r
miin scripde *ilde ik rls lfsluiting ran
miin studie rlammen, ichr iers neezetren.
ljn dal is gelukl, daarheb ikeen negen
roor gekregen) ner ah kouwens voor dar
rrcsclijkc natuurkundc tcnranen."

Bij scismisch ondezoek naar olie ofsas
zl,rgt cc, kunstmatigc bron voor dc uil
ling. dic \reerkaarsr cn .an hct aardoppd
vluk weer opgerangen wordr. Tonrografisch onderzoek mukt gebruik vrn een
nanllulijl<e irilllngsbronr,:ardbevinsen.
Ljcn aardbelinssgolf be\reegt zich dirars
doo! dc aardc. Dc sDcLhcid van de lrillin
scD is anrankclijk van dc sancnsrcllins eD
dc temperaruurvan hcr gcsrccnrc (aarhcr
doorheen g!ar. "Dic snclhcidsvcruchillcD
trorden in beeld gebrachr door rcmografie
en lalen allerlei sructuren zieD," lldtrs
Douwe. "Ee. onderduik€nde plaar is kou
dcr cn conpact.r dan zjjn omgcvingj liil

lingcn zullcn cr sncll.r door hccn gaan.
Hct gaat d!s ovcr rclaricvc snclhcdcn dic
kcnmcrkcnd zijnvoorrcnpcraiuun'crschiuen, die treergcrelareerd kunnen sorden aan her plrarlekronische proces 'sub,
ducde'. Mijr oddoeksYraag $!s ordie
Hotspot-rcference-frame
Douwe lergeleek hcr Urcchtse tomogralirche modclmet de plaartektonische feconrtrucLles van de ollen1a!tsch!ppij ExronMobilj die bes.hrelen on welk geoloshch
tijdsdp welke plaar waa! lag. De grore be
wcgingcn zijn bckcnd: dc Adanrische Oce
aan zal zich, rcrug in dc rijd, lanszaam
sluitcn- Noo.d-Amcrika schuifr op naar
Europa en Zuid-Amcrika komt rcgcn Aftika te liAgen. Azie gaar uit elklar lallen en
AusFaliE en Anrarctic! kornen er juisr bij.
Pangea is seborer. Douw€r "Ik heb de
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pluirekronis.he reconstrucde oler de io
mogiatkche siru.nren geschoven en dar
blijkl ie pasen. HeI rornogmtischc modcl
sccfi dus ilcrkclijk dc plaaftckioDischc sc
scliiedc s $cer. Doof dic t\ree onaftlnlclijke dll.sets te lcrgelijLeD kon ilt dc
besegingen vrn de platen vefbele.en tot
100 nlltoen jaa. en dan pnai je ove.
siru.fttren die zich bellnden op de kern
mamelgrens, zo'n 1000 kilomeler dlep.
Hct is dc ccsre kccr dar .en rcconsirucric
zo lcf icfug in dc tiid is gccofcLccrd a.n
de naDtelstr!ctuur raD zo diep. Nog ver
de. terug l! niet nogelijL. De stNcturen
zijn dln dusdanig rernolren en nier meer
Bii plaaiiekronische reconslrucrles moeien
de geogratische posilles !aD de ve6chiL
lcndc plarcn bcrckcnd wo.dcn. iralcomag
Dctisnc levcft dc noodzakclijke nilonnatic
op on de iatitude te beFaleD. Dc loDgitude lele.lneer p.oblemen. Tot 180 mll
joen jalr tetus $...11sebtuik semrakL vln
hel hoi spodiure. De bron lan een hor
spol ligi ianeliik onverandedllk op een
vasrc plck dicp in de manicl cn dc plaats
van hci rulkanisnc op aardc js dan ook
on.fi anl<clijL< vaD schuilcndc piatcD.
Daarroo. is geen duldelijLe oost-wesr

pluNbeprllng mogelljk. "Malt met het
iomogrelsche model heb lk de plaatieko
nische reconslruciie kunnen !erbeleren, i
legi Douwc un. "ijr zijn subduciiczones
dic iomosrafisch sczicn 1000 kn loDsirudinaal uit clkaar hcbbcn gclcgcn, tcn'ijl
ze in de reconsrructie van E xonllobil
(foutie!elijk) $a.en s.rdengeroegd."
N!]rnale he! onde.Toek vorderde en de
ve6.hlllende piaien mer terug!'erkende
krachi hun julsre posirie kregen, !erd ook
duidelijk waarom een 'beperkf scbied als
dc Carjbcn nicr socd tc bcsrijpcn was. Dc
grorc strucruur van hci Caribisch ccbicd
schuift naar de diepte schuiD weg ondef
Zuid Ame.il(!. S!ructuren die nu rccht
onde. het Carlbls.h gebied liggen, hebben
niers re meken mei de plaaiiektonlsche
onnvikkellne daar. Dous'e: "Je noei'ver
schoven' kijken. I oen eenmaal hei grote
gchccL van zowcL

l€

duidcLijl< was,

Noord- als Zuid-Ancrjblccl hcr nict zo mocilijl<

llsche Oceaen is bekend iot 100 mllioen
jaar geleden. Toi 150 mll'{ren bestaar er
ccn rcdclijkc schaiths, maar vcrdcr saaD
dc plaatickionischc rccorlsif uciics nici",

Noimaal lootr de magmarische zone

Irijst hij

perallel aan de subduciiezone (dus o{rl<
aan dc tust). ln dc zuidrlcsrclijkc Rockl
IlounratrN is ic zicn dar hct naemaiischc
getricd plaatselijL Daa. het oosten rerschovcn is cn zo cen LniL !o.mt bij Colofado.
Dou$er "Notmaal bulgt een subduce
rende plaat efen zinki hij lniwel dire.i

schc pl.at ondcrJrpan.

onder e€n bepaalde hoek naar beneden. In
dil g.val bezai de plaai onroldoende zink
vc.noecn cn is hjjsaan'drijrcD'o! ccn
dicptc van 200lnn, dus dircct ondcf dc
).troo.d-Ame.iLaansc plaat. De Flaat lag
darr niel dlep gen.eg on nagmatisne te
le.oorzaken. Pas roen de phar, meer naar
hei oosren, !eer zonk en diep genoeg
l<wam, irad er rnagmaiisme op De tomo
srafic laai ook ccn d.ichoctslorm zjcn op
dicpic. Dc subductic hccfi dus ndcrdaad
op de maDicr plaltsgevoDden als de onorthodoxe theo.ie roor hceft geschreren "
NleL alle.n de jd! lan de Es.herpdjs $as
ie spreken old deze scipiie. Dar ook
anderen enihouslasi zijD, blijh lrel uir de
reacrje ran Rob lan der Voo, Nederlender
cn profcsor a.n dc utrivcrsrcr van MicliisaD: "Ii is a niinFPhD ni scopc..., it c.nc
out brillilrltly..., u is ! rich Dinc ofDorel
r.ealnents ]]nd discoferles." Het kon

d.!. "In de reconst.uctie tusser
de 100 en 150 niljoeD zi),r details $eggelaten,.lie volgens ftij juisr heelbelangdjk
zijn. De groie sructuur lUe onisiaen is
door subducrle aan de \resrrand lan
Noord Amerika rms al bekend, maar meer
naar hci wcsicn ziin d ondcr dc I'acjfischc
Occaan ionografisclic siructurcn ic zicD
dic niet ve.klaafd worden in de plaarteLtonische reconst.uctie. Het ldee was da! de
paleo Pacifis.he, de Panthalassa phar,
$esi len Amerika onder Noord Ameril<a
schoofop een rnanler d1e lergelijkbaar is
mer de hujdige Nbduciie lan dc lraciil
Itaar niddcr jn

dic gfoic lustige'occlDisclic plaat, heb ij<
1000 Ltn D!a. hel $'esten t$ee ext.! strucru.en ge'onden die op inr.a oceanlsche
strbducrle s,ljzen: subdu.rle in het Onder
Kiiji over een perlode nn rninnnaal l0
miljoen taar. ln iiiie was die groie l']andra
lasa plaar dus opgcbrokcn. Dar was nicr
bckcdd. EiecnliiL< hcb il dus nrcc nicuwc

Orer de driehoeksrorn in de Rockr

\tountains bestond {el een bekende m!a.
onzekere iheorie. \'lagmatische acri\'lieii
bij een subducdezone reedl op als de
ondcrscdokcn plaat dicp scnocs is.

Fun|enaceacaN]futisa
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achbwhdLh tu

'hdalaa
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fderdty

in the dynamcO & Gas nduslry s open ng up
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FAR FURTHER DETAILS
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De conelede van hei Caribisch gebied
vcrbLccki roch wcl cnisszins bij Douwc's
oDidckking var iilcc inra-occanischc platen eD zijn verL<laring voor de land\raaftse
Lnik nrn de RocLy Nlountains. "Dc Prci-
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Oe toekom3t van de on-

d€rtrond van Nederland
Door de [€.onomische)
Nede,Land

s.oe van
e, maatschappeLij€ be

hoeftcn oF sebied van omgev ngs
kwalit€ii is ne beho€lt€ ian en de
noodzaak voor meer fysicke en
kwalitatief hoogtlrardig gebruik
van de onde€rond groeiend. De
wensenLiisten die de vertchillende
onderdcLen van d€ maatschappii

hebben, z rn zeer diveG en vaak
ook tesenstrjdig. At rindon en ad
ho. to€gelen a:n deze wens€r
leidt tot ve6nippcing en inefilcidnt
geb.uik van het ondegrondse
lands(hap. Bovendien is de ve.
\rachting dat deze groei voorlopig
n et 7a afnemen. idien we op de
oude voet b jven doorgaan met
her gebru
ol bet€r - verbruik
van de on(ergron0, Kan reea5 op
zeer korte temiin ain ai deze
Sroeibehoetten ni€l meer worden
tegehoctgekomen. 5re(er nog: in
her recente verleden zijn al regel
mar g tegenstrjd ge belangcn
geconrtateerd b j de ontwikkeLins
er reaLisatie !an ruimtcLiik,. plai

k

Ruimt€lijke pLanners houden hiet
free slccds me€r rekening en raken

5H,1.t.] \Nt,:)T:,lt,

steeds meer gelnteresseerd in hel
optimaalgebrulken van de onder
grond, Dil s echter n et genaeS
een pLan.nat g€ cn vernieuwende
aaipak van de geheLe Nedenandsc
ondergrond is keihard noodz.ke.
lijk- We moelen er bovendien nrl
voor zorgen dat gekozen llordt

voor duurzame opLossingen. Ioe.
kom!tige gen€raties mogen nane.
Lilk niet worden opgezadeLd nret
eden ssen aLs gevols van onze

nomertare behoeften en de wliTe
waarop wlt nu geneigd ,ljn hlerln
'pragmatisch te voo.zien.
Dat deze onrwikkeling serieus
wordt genomen bliikt lvel uil hel in
oprichring ziindc Exp€nire Centum
0ndergrond Nederland (EC0N) Her
s een n!csrenngsprogranma
waarln de volgende partijen dccL.
nemen: Centrum 0ndergronds Bou.
wen (COB), habiforum en Stichling
Kennisontwikkeling Kennisover
drachl 8od€m (5KB). M€t dit pro.
sramma wordt get.achl ondeninge
sanenhang te brensen in ond€.
gronaocrangen

studles op technis.h en pro.cs
matigvak te inlldren cn fnancleeL

war berekenr deTe onrwikkeling

Fugro
Robertson BV

Pinlien die ruimreli<e pLahnen
hebben. z!LLen steeds mcer stud et
lnoelen) nit 6ren waarbii aardwe
lehs.happ€liik€ kcnnis en experu5e
een uitgangspunt zijn- Het zijn de
aardwetefschappels die dez€ spe
cialistische k€nnis van de onder
grond hebben en die de le.hnis.he
(on lmoseLijkheden !an de vo.r
gnom€n in rlat even op waarde
kunnen lns.haticf zii zulen nlet
a Leen lan waarde b iiken billnd!i
duele projecten maaf voo.al ook bii
de opstelling van een groter plan
voor h€t gebruik van de onder

Fet ECoN zaLh erbjvoor aardwe
tenschappers €en beLangrik veh kel

jn om een e$ctrtEh bjdrage te
Lever€n aan een verantwoord ge.

u

bruik van de ondergrond,
Anrdwetenschapp€G wordcn dus
ste€ds belansrijker. Vooral de
behoefte aan tpecialistlsche kennis
van de on.lergrond zalde komende
iaren groterworden. fet gaat hier
b

j niet

aLLeen

the Fugro Geoscience
Division. We have been
active in the Netherlands for
22 years providing:

onde.gfond en de eigenschappen
van hel bodemsystcem en lechno.
lo8i9(he kennis om ongewensle
eiiecten tegen te saan van groot
Procesmnt ge asFecten als de

ankerlng van bewust,

jn.n

!cr

verart.

woofde ikheden ln het openbaar
besiuuf en b€sluitvorningspro(es.
sen zijn een rnder punr waa, aard.
wet€nschappeE eei bijdrag€ aan
l!nnen €n noelen levercn.In ccn
van dc volgende bjdrag€n van de
Comm ssie Beroepsb€Langcn wordt
h er nader op ingegaan.
zonder .L ch€matig te w Llen alslu.
ten - de toekomst van de oider
grond van Nederland bLijlt voor
aardwelcnschappers een uildating.
RoB H€rrR koB.HnrR@cRoNrMr,.N0
(tAURENS.N tuwKAMP@
PROV

N'!E

UTRECHT

Southern Norlh Sea

in Rotterdam, we are able to
offer a wider scale of services
than before, Some of our recent
fepons nctu0el

In 2001 Geo-Logic joined

reLatie tot m€nseLiik ingriipen, de
rcLntie tussen gebr!ik van dc

om het her(ennen en

Robertson Re6earch
lntemational Ltd in Wales
and Jason Geosysterns B.V,

Geo-Logic Consulting
Services B-V. as of
January 1si 2003.

veelheid aan onderli.g afhankelijke
fvsisch€ en .hemische pro(essen,
Daanaast zijn de veerkraclrl en het
hersteLvcrmosen van de bodem ir

0nderkennen van aardkundlge
waarden maar ook om de kenni5
vin her lvsreem bod€m het zijn

Associated with Fugro s
subsidiar es

is the new name for

.
.
.

.oar on0er mcer

voor de Aardwetens.happe6 in

.
.
.

Solling and Hardegsen

Reservoir and Source
Rock Allas
Upstream Gas, a review
for gas traders

lnternational

.
.
.

Seism c Interpretation
Exp oration Consu ting
Scout News and Exp oratron
Data
Secondment of E&P staff
Oil& Gas Training

Fugro Robertaon BV
Expl. potential ofthe East

Zaalbeeweg 11b

I\/tediterranean

1140 2302 BC
Leiden The Netherands
Tel: l3l)-71 5414171
PO Box

Hydrocarbons in Turkmen stan
and uzbekistan
Reservoirs in the Western
Desert (Egypt) and Cyrenaica
(Libya)

Fax

E-mail:

(31)-71 5410561

inlo@tugrorob€rlsonnl

websile: www.fugrorob€rlson

nl

GRll
Fugro Robertson BV
kngmg

lnt€uw6bricl
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L€zingenniddag €n besluursoverdaacht 15 november 2002

Kustonderzoek €n

modelleren, beheren
Gastheer van deze lezlngerniddag

van d€ SedimentoLosis.he Krirs
war de V ie Linvers teit.lelmer
CLever nga (RjlkewateBtaat) beet
loor de goed gevuLd€ zaaLde sp ts
nt met een Le, ng oler het hoe en
vraarom van lret mortoLogis.h on.
derzoek van de NederLardse lust.
Fij deeLde daarbir zeer i rtere*ant
recent onderoekemater aal met de
raaLen nod gde ons uit on net
RijcwareBtaat mee te rlenken over
nog onbegrepen lenomenen n het
Schulpengat bli Den lleLder. Pl€t
FoeIstra gafin de voLgende Leu ng
een he der overzi.ht over het on
deroek aan sed menl transFo.t n

f"

N,

11,'t

tl

ti

de kustzone dat door de Vakgroep
Fys s.he G€ografe van de Unlvers
teit Ll(recht de afsel.pen t en iaaf
aan met nane de NederLai,ise kust
is uitge!o€rd. N,let ien-" van Enc(e
vort bekeken y,e reeks€n vldeo
beeLden van dc su,rrone. ziiheeft
daar n het kader van haar promo
t€.nderzoek hel sedras van de
bre[e6banken op een aantal la.a
lles loor de Nedenandse, Afler
€anse en lapanse kusi uit aige
Leid. Het was interessant om te
Tien drt de morfoLogie van de banken niet aLLe€n sterk verarderd€

dat dlt ook kan sebeurcn onder
tusuge onstainigheden.
Na de thee Liet Sytze

!an

Fet-"fen

zien dat er ln de Noordzee voor de
Zuidholandse kust resten van een
Vroeg tol M dden lloLoceen getij
detvsteem b€waard z ln sebleven.

NECTITIIATiE
!ff

d het aftikeLoverC02 in een
5hore gasveLrl ln de v.rlSe N euws

br€lnaai op

paglna

I

in de ee6te

koLom een lout€ weergale van lret

.onccpt van C02 CN4 lreclrt ng aan
kooL 0e zin: AlhankeLijk !an de
samenst€lLns en daorLaatbaarhe d
van de ko.Llasen,...... zi.h he.ht

aan steenLoaL.'zou m.eten zjn:
''AinankeLjk vai de eanensteLLing
en doonaatbaafi eirl vai .le kooLLa
gen, s het nogeLij< dat tiree moLe
culen 40, Gom5 zeLfs mee, zi.h
aan de sicenkooLhc.hten terwliL
een mo€.uulCF4 uit de [ooL

I beargumenteerde dat dit getij.
desy5teem een voorLoper was van
de bev/aard seb €ven At anti5.hE
setjderystemen die we kennen uit
de Nederlandse (ustzoie. Fet getll
.lesysteem voor de ZuldhoLlands,"
kust (warn aan zijn eind door een
zeer sne Le terugsdniidi,rs un de
ku5t waarbir, moge ik,loor over
steppins. €en nieuw s€tjdesviteem
net biibehoren,le stGndwaLlen
enkele (lLonete6 verder laid
wanrts ontstond. BehaLve stolvoor
de nodige nis.ussie met de zaal
leverde deze condusle een goedc
in eldirs vaor rle ez ng van loep
Storms.loep l€t zien hoe met een
relat ef eenvoud s twee dinensio
naaLsinuLatienodel het gedrag van

lret zand zi.h over de (ust en over
lret Borndicp. Vrn daar uit spoeLt
het weer naar de bu tendeLta, war.
€en nreuwe DanK worar oPge

(ustbari0res t€n gevoLge lan

George en de over ge bestuu6Le

zeespl€geLbeweg ngen ges muLeerd

den Adrian lmmenharser, CLemens
Visser en Ki.k (Lev€rLann hun taken
ov€r aan het nieuwe bestuur:

H

i

kan woiden 0nder bepaalde
omstan,lisheden lre€dt b jzeesF e
seisljsins overstepF ns op van eer
voor de kust Lssende strandv/al.
waarna aan de Landlvaaftse kant
!an de lagune een nieuwe strand
wal ontstaat. n de Laatste ezlng
van ae m ocagloeren we mer
A bert oo5t op €en s.hip var zar,l
naar AmeLand. ALbert Llustreerd€
het verbeterde lnzicht in het te
voeren (ustbeheer op AneLand aai
de hand van hei cycLis.h gedrag
van de buiend€Lta. Grote ban<en
die zi.h ln de buiten.leLta vormen
'3po€len na enkee iaren aan op
de kop van AmeLand. Daar verdeeit

Onder olerhandiglng vai de iinid
deLs trad tloneLe <orenwijn
bedan(te oeorge Postmn d€ spre
[ers, waarna en[cLe bcstuursmede.
deLinsen vo gden. De 5edimentoLo.
sis.he Kr ns bloe t m€t haar.lr.a
16o Leden. Adrian nmenhauser
pLaatste daarbli irel de kantteke
nlng dat nog n et iedereen de
contrlb!tie voor 2oo2 heell
voLdaan. Desondanks s de finan.
. d € pos rl€ van de 5€d menlolog
trhe ns hel afse oF€n iaar sterk

(

Jelmer aleverlnsn lvoorzilter), HenI
wee,ts Getretart, Maarten Pr ns

heiniismeener) en (enneth

Rils

dllk (er.u6iesl. Gezien het Late
tlidst p hleLd de nieuwe vootritt€r
een bu tengewoon korte toespraa<
die elnd gde met de overhandiglng
van,le trad t onelE korenwijn aan
de oud bettuursleden. Tird vaor de

t:tElx.lit|Nfl,Llh
Adreswijziging
2544
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2oo2

11

N
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2oo2l

euv/sb

el

\ryageningen nternatidnaL Conre.
rence Centre (WICC), van o9.oo tot
18.oo uu.. Lezingendag georgani.
seerd door het Nationale Comit€
van de lnlernationnl Associilion of
Hydrogeologist (Nc IAN.NL) en hel
bcsiuur van de Nederlandse Vereni.
glng van Hydrolosen (NVH) met alg

Park, Begcleidins door lan Sevnk
en EriI Cammeraat. nfo:
l.h.cammeraal@s.ien.e.uva.nt

EGs-AGU EUG Congress. httpr//

www.copernrcus orgregsagueu9

,-t-.14,

a,€rs!rs

20ati

landeLjkc conta.tdas. Ma Lto:

ILIGS nternailonaLSub.ommis
sion on Paleosene Srratigraphv,
Symposiun on the Paleogene. Pre.
padng Ior lvlodern Lite and Climnre,
Leuven- lnfo and fi6t cncular: Noel
Vandenbelghc, Nistoris.h€ Geo'
lo8ie, RcdingenstEar 16. looo
tcuvcn. noel.vandenbe.she@

thema: Recha€eEnhan.em€nt

varlnbility . Dc conc us

es

van dlt semlnar zul€n worden
opgenomen in de aanbevelngen
van de DiaLosue on Waler and
Climaie (DWC) aan het derde Wo d
Waler Forum (WWF :l) voLgendc
jaar in Kyoro (Japan)- Kostcn
Euro 60, p€r persoof, studenten

ntemar onaL coalbed Nlethane
synposlum, T!s.aLoosa (A abama,
USA). Submiss on of abstracts 15.
1o.2oo2j subm ssian of.amera.
ready manu5( pts r1o12oo3: nlo:
Co Lege ofcontinuins Stud ss, Llni.
veisily of Alabama, 8ox 370188,
Tus.aloosa AL 15437 0138, UsA,
lax oo1 2o5 34a 9276i

lo, pcr persoon (belaling
.ontnnt en mer g€Pasr seld aan de
,nal), aanmeLdins v66r 18 novem.
ber 2ooz. nia: 0rganisatie LAN
Lez isennag 2oo2, ir I.P. Hecdcr k

TNO NIIG orsanisee.t mel de Unl

senerar rp€nn ngmeesrcr

"fourth

Euro

versiieI Utre.ht en de Vrije L]niv€.
site t Amsterdan GE0FLil D5 V
ntemat onaL confercncc on

fu d evoLuton, mlgration and nler
i.heederlk@nitg.tno.nli te efoon to(

acLion ln 5edlmentary barins nnd

25 oktober o15 2691191 (na 28
0ktober a.s.l olo 2564407.

orogenl. beLts",.ampu! van de

PGK

buffet. l eryin Frumau (A6lP (CO):
F@n Ansterdam to Beijing oa

20-21 FPhrtari )Ltt)j

na ie sana.nd grnv€ -

shapiig the future, E^45AGG Conference in DeLlr, supportcd by Be

glai li,linlstry of E.onom
Fee d

480

)

c Affalrs,

t54. Organi5ationl

Fou h European Congress on

Re

gional Geoscientiti. Cdnosr.phy
nnd Intormation 5y5tems. Bologna
(rraly). lnfo: Regione Emilia Roma8.
na,5ervizo GeoLosica, Sismlco e
dei Suoll! V. SiLvani4/1, l4o1z2
Bo osia. Tel +19 512845t4t fdx
+lt 51234203;€ ma L: scg4ceg@

XVth Internat onal Congrcss .n the
Carboniferous and Perm ar (xv lCC.
P) and t5th Meeting af the niena.
tiona Commitree for Coal and

oiects. Conract: Secrelariat E!.
./o Roben (harLier,
Dapa.tenent G€omaC, Llniverslty of
L age, Chemin d€s ahevreulLs 1,
Bat, B t2l1. B.4ooo L Ese TeL. +12

httpr//
\!ww,reglone.emlLia{omagna,lt/

+11 15 2736l55, I.Kalkman.Bdii.

xvl

KTF6 fietsexcu6ie op de Hoge
Ve uwe met aLs th€ma de recente

hiormatie: !r!rw.dri.edu/DEES/
NQU42ootinqua h.me.htm

"shaping the
Earch: A Quatenary Perspcctive ,
Division of Hydrologic 5.iences,
Desen Research Inst., Reno. USA,
INQLIA Congress

ii d t NationaLo

Robcft .CharLier@uls.ar.be

htemalioial Palynological Con.
gres5, G.anada, spain. Fl6t cncuhr
t-6 s.Pt.,tber 200.t
5e(ond 5ymposium on Mesozoic
and Cninozoi. de.apod ciuslace
an5, 0enijdmuseum de 6roene
Poort, BoxtefNatuurhislorls.h Mu
seufr [4aastr.ht, the Netherands.
nfo, Df Ren€ H.B. Fraaije, cralL:
info@oert idm!seum.nL, or dr. loh r
W.lvl, lagt, . mail iohn.rast@

Envnonmental Geo.hemistry, Edin.
burgh. nfo: ncinferencc Ltd., 1ob
Broushton 5treet Lane. Edinburgh
EH1 lLY, UK. Tei. +44111 5s69245,
fax +44 rl1 55696133. iilo@

and preiegistration: EUROCON'
GRE55, Avda. coinstitu.ion 13 bq. 4
8ajo, Er8or2 GEnada. Fax
14
982094oo. e mail €urocongre<4
eurocongres.es, httpt/www.ripc org

6

Faculie t Aardwetenschappen

van de Unlversiteit !tr€.lrt
(www.geo.uu.nL). 0nder nl€!ws ei
agcndn €en overzrcht van congresscn, symposia, pronolies etc.
Faculteil voorAarde en levenswelenschappen van de Vrije Universi.

Price ol clean water: The EU waler
Framcwork Dire.live: hupt/eDrope,

cu.inr/waie/water

rst Announcement/CaLL for PaFers
for 6th PetroLeum GeoLosy Conie.
rence
London. No h wesr Euro.
pc & Global Perspe.tives, o€anized by The Geological Sociely of
London,lhe PEsGB, and the Insli.
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