Aardwetenschappetijk feestje TNO-N

ITG

Op dinsdag 4 ianuari 2oo3 was
het feest op de Uithof in Utrecht,
Om twee uur's middags werd het
prachtige nieuwe gebouw van het
Nederlands Instituut voor Toegepas.
te Geowetenschappen TNo geopend,
Daarmee werd het fusiepro(es
afgestoten dat geleid heeft tot het
instituut TNO-NlTG, en werd tevens
het startschot gegeven voor het
Geo-Lustrum. In 2oo3 is het immers
1oo iaar geleden dat een voorloper
van het l,llTc ont5tond; de Rijksdienst der opsporing van Delfstof"
fer|. A[[e reden dus om naar tltrccht
af te reizen, en dat werd dan ook
massaal gedaan door geowetenschaDDers en andere betrokkenen.
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RGD, en TNO (irondwarer en
Gco cn.rejc. 'I NO GG) mo€s
icn wordcn sancnecrocgd.

ondergrond en een toirll ove.zlchi len de ondiete onder
grond lan Nederland en de
Noordzcc. Ool is cr een uri

Een coDnnissic ondcf voc,rzii
tc.sch.rp rln Huub ru Engcl!
horen heeft n1 l.rq5 ccn eind-

glvc mn dc gcologic van de
prornrcie Utrcchr. Mci dczc
fueurfe uilgarcn $!.dt bcrey

aanial aanbevellngen $as otge
notncn tnei de belanerlrksre
dai cr aan lotcr nocsr kome!
roo. dc p!blickc gcologischc

tigd drL her met de kr'rlitcil
ren her onderzoek welgoed 7ir.
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in 1997 van sia.t gegaan t.en
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blliti, rveid !t!n elndelijk me!
ccn druk op de knop het nien
q'c gcbous'jn gcbruik geno
mcD cD \tcr(] ccd rndrukllck
kendc lD-video gesran. Na
een L.irsL met een goed glas
.hamtlgne was heL Lijd onr het
gebouw re bezl.hilgen.f .n

vele sorns dic! hgdjpcndc
besli\singen noest nemen. Als
een soott spoo.boeLje werd
daeibii heL rappo.L vln V^n
Lngehholer gevolgd, { aarulr
tnogc blljl<cn dar dii nppori
ccn socdc rjsjc op dc iocl<ornsr
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sen die de komendc jarcn dc
geosetensch.rPpcn ln Nedcr
land nog beLd op de kar.t zal
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Zlken, Hdns N'ijcrs, cn dc
Rard van Bcsluur ran TNO.
Vo.rdat e. echte. sp.!Le w!s
van een hechr nieu{ lnstituut

Hcr nas dan ook zccr terechr
dar Van Engclsliovcn zclfdc

Hct bcsluu rc,i dc fusic daicui

rner een vasre poside in de
naiionale en inieinadonale

In een ko.te huDro.istische
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roen duiclehjk wcrd dat dc twcc

l<cnnisinfrasrruciuur !roesien
er hardc, nuar noodzakctijle

meer nog eens wees op heL nu1
ra! een secieiaris die oider
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Het Utrechtse geo-gebeuren :
van losse zwerfstenen tot conglomeraat
De officiale openins van het indrukwekkende
pand van het Ned€rlands Instituut voor
Ioegepaste Geowetenschappen-TNO op de
Uithof in Uirecht, betekende meer dan
'alleen maai een nieuw onderkomen voor
twee gefuseerde partne6. De fusie tussen
de Riiks Geologisch€ Dienst en TNO
Grondwater en ceo-energie maakte deel
uit van een herstructurering vai de werkzaamheden en verantwoordeliikheden van
alle iistituten di€ zich bezis hieiden met de
kennis en het nuttig gebruik van de Neder-

!t.!alr
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ccD zckcrc Drarc
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'geo'un". rldtrs een re\fcden Hcsscl
Speehnan, die lls dne.teur un hcr NITG
DauF bcirokker $as bii de Insie. de
nicusbou\r cn de reofglnisaLie \!n L.ege
rrast

auhlcicnschrppcljrk Nederlard.
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sensen socd vodn gcgcrctr. Er is vccl

nltuursreen 1eNe.kr. /os clnuriig a1s
de.orailef Her gde ri.ium nodigr uir ror
onnno.nngen er de oten srructlln yln
dc l<anroren rnoet loor een goedc srmen
s'cfking zofg.n l-r z1'n (e1nig lysleke

b..iercs hct gcbouir. hci h.eti een
'D
gro.l oFpe.lldL
cn rclr n.ar wcinjg
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Hel RlVlU.nderkomen if h.i .cf
lrun van I Lihlven st s e.his zolr
vier klLonete. van r€t N TG op de
Llithot, een

arigeiane

wandeLins

die ha veryege on.lerbrokei kan
lrorler m.l een bezoelle aan het
KN[,ll H.t ir]stituut ls met haar
nesentie rarer reLatlcf iong vcrg€e
ke. me|raar aardwetensdrapp.lllke buren.0pseri.ht in 1911 a s
het RilGbureau voor Dr nkwaie.

!ooiz enlng, Lag haar pr or 1€it to€n
bil goede voonlchtng over s.hoon
dr nkwater en huLp aan gemeentes

bir d€ ianleg vatr drinkvrateneid n
gen. .let bur€au glng z.h. naar
mate meer lruitlrouders aangesLo.
ten vraren 0p een wateied ng,
IoeLeggen op grondwater.nderoek
en bouwde samei net de Rij[s
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De

waterp.or v-r dit breed opg.

[i/1 I L.l

{'d I'i/ f/l

kcnnls op o!er het dater in de

zkh bezis houdl met peilnser €n
n r94. werd het bureru een ifst
tuLt (Rii[5 nst tuut !oor Dr nkwatcr
loot ei ng, RID) en na de .onog
ontstonil eei veregaan,le tame l
werling tu5sen de vele ieteL nsen
d e z.h be, g h eLden met waler
{R D, R i(svrat€Etaat, waterschap
pEn, watc,L. d nsbedrij!en, Land
b.uNorgan sati.s, KN/tl, Water
Lo.pIundis Laboratoriu n,
Laborator um vo.r Grondme.ha
ni.al va rle C.nn 5se voor fydro
Logi3.h Onderzoek TN0 (CF0 TN0).
n 1984 tu5e€rde het R D met het
Rllksinstituut voor VoLlsgezondheid
en het Instituut voor AtuaLstoffen

<uaLiteltso.deroek. RilkeNater
staat is veraniwoordeLii( voor het
opperlrkt.water n N€denand
G

otef. kanaL.n ei f!ie,en) en

de

lvaters.rappen (de oudsic bcnaat
aLs nd5 de traalrde

ee!{i

Tlin

veraitwoordellk voor het waterpel
en de waterk!vaLite t in de poldec.
H€t

R

Vtu1heei1z.h per

l

janunri

lrierul t€rug getro(ken en meel
ni.t Tclt meer. Zijheeft haar Lande
LijIe reetnet ov..gcdragen aan h€t

NlG, dat de gegevers !oor d.rden
beschikbaar steLt vla haar €ekt ol
sche databank D N0 (Dala en nf.r
matie van de Nedefaidse 0nder
Frans van Bronswllk vai

groid)

knems I alw I krfs lnieuwsbrief rebfuafl 2ool
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VN'l: Er is leel bekend over

grondwater. Fei iaterpe Lwerd aL
!.r voor de oonog gemeten 0n

deroek naar ver!lLiIg gebeurt
nos maar vjftis lan vcruu Ling ln
de bodem riipeLi pas na tienlal€l
jaren door i het srondwaterr re
Loopt met de kwaLtell van het
grondwaler dds aLtild a.hter. De
o!.rira.ht van hel andeLii(e neet
ret za 18 rcbruar offlcie€L be(a.h
tisd vrorden door d. dire.teu.en
van be de or8an sat es. W i b iivcf

nei meeiner,
maar rret R VM gaat z.h n de toe
komst meer rchten.p ile socaLe
asp.ctcn van rret grondwater ri de
z n !an verandcrend fuimtegebrul(
er Lard5.hnps nr.hting."
weL e genaar van

\.erdiepingen- Nranr traplopcn schijnt ni.r
belorderlijk Ic ziin roor ccn spontme
communicaric. En buit$ sr.!t een
tocpassclijk kuDsrtlerk van vier sepolijste
graDieten'kussens' op rut!belverklc

Loket

I,ler de nieurvc visic oln ulle informrlle

or.r dc Ncdcfl0ndsc ondergrond blnnen
6in gco-iDstirllr te besltren en beschik
baar stcllen adn derden, komt een cindc
aan de enorme |ersnippering I'an kcnnis
en gegevens. Speelman lcgt uir hoc die

ondoorzi.hrigc situatic ontstlun is: "f)e
Nederlandsc kcnnis'infrasructuur is

deccmialang s(rorall opgebouNd. Ieder
ministcric bouwde zijn cisen keFtboom
aaD k.nnisinsdrulen. Al die insdlutcn
bo!$ dcn kennis en ervaring op dic clkaar
raak orerlapren. I{aar wetcnschap is nier
secroiaal. H€t maakt nict uir ofje dc be
schikbare kcnnis o!c! grondwutet gebruikt
on d. watcrkwuljtcil tc confoleren, kwel

HeI ICNMI is har publickc infomade en
ordcrzocksinstituur eoor her klimaar rn
hct Nccr cn hct NITC heefi nu dezefde
tunctic voor de seosfeer eD de onder
grondse natuurlijke besl.ansbromcn. Ik
denk d!t geo+r€rcnschappclijk Nederl!nd
,ljn zaken nu gocd op ordc heeft. Er is
duid€lijkhcid cn wc lcveren goede kwali
reir ondcrzock. Inrcinutbnaal zal onze
positic hic oor verbeLeren en dai beie
kcDt dat cr meer opdr.chlen binnen

Nilr roorkomcn ofhcr \'oor landbou$
doelemdcr gcbruikt, ofje er drink$.arer

Allc gcgclcns over de ondergrond

eD dc
daarin $oorkornende naluurljrc bcstaans
b.onn€n word€n nu ccnlraal opgcslagen
bij het -\ITG €n rijn vin aan loket (de
elekrronischc databasc DINO) toesrnke
li'k !oor dcrd0n. Insrcllinsen kunnen zo
de inibrmatic olvragen die ze nodlg
hcbbcD on pllnnen re mrken of.dliezcn
rc geven en hoeren nier zelfmcc dic
gegelens 1e ferzamelen cn tc ondcrhouden. In het kadcr l'an dc ccnt.ale rol l,n
hel (\l IG h.cfr hct RM haar gronds a
remeeolct dan ook or$ gedmgen aan her
insdruul Hcr KNj\{I h \rel een olereen
komst aaDgrgau mer het NITG loor e.n
go.de samenserking op het sebicd vaD
seisnischc informarie en leDnis
NederlardJ maar gaar zclfactirf 'aD
door der

Bibtioth€€k

ook NllG's univcNitaire blren. de
l:acultcitcn loor Ruimtclijke vietenschappcn cn Aurdrfetenschrpten ziin blij met

selsmoloeisch ondorzock.
speelmanr "Eiscnlijk heeft het NITG nu
een ycreclijkbuLc posnie uh het KNrUL

dc komst vln hon grore, roegepaste brocr.
Dc fucuhenen werkeD hard aan hun

suncnroeging in de clusrerfaculrcir
(ieowe!enschappcn. Dc laboratoria \.sn
de dric ilrstitutor zijn oFgeglan ln een
groot Gciffcgfeefd Labo.l]l.rium dar vrijwcl opcr0tioncel i!. Ssmenloeging is een

HET KONINKI.IIK NEDERLANDS MET[Ol{OLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Hel KNM in De Bilr (in 1854 opgeri.ht do.r proi. C.N.0, Buys Ba Lot).
s net haar kan(efistl€kc bolop
de t.ren d!ldeLii< zlchtbanf !anuit
rle Utrechtse Ulthor. Hct nstltuut
vetrorgt ni.t aLhcr de daseLijkse
weersvoorspe Lirgen voor uchL.
vaart, s.rreeFVaart en lru s tu n.
en k€ukef s€brulk, Faar doel
onderzoek naar we€r, klimaat cn
seismologie. Op het gebicd van
lreer en klimaat we*t hcr nauw
samen met inlernationalc cenra
zoals het ECMWF (Europee5 Cen-

.

de MiddeLlang€ Iermijn). de W^40
(\ rereLd MeleoroLo8ische 0rgan sa.
r e), het irergov€rnmentn Pan.
on clnare chaige (PC) cn hct
luropees meteorolog schc sateLl et.

Ondez@k naar sil€ .espo.s6:

vijf iaar wo.dl veel on.
derzoek gedaan naar de reLatie
rlssen de samensrelLinS van de
De ldatstc

aardbev ng zich aan de opper

bre!kbewesins is noseLjk met
Lunines.ent e, een te.hnie< d e
bepaaLt hoe Laig e€n sediment

eoort blll(t het trLllngspatroor
van een aardbev ng aan het iard.
opp€tolak sterk tc be nv oeden.
Modeueinc van de aardb€vlngen
bij Roswink€li Net dorple Roswin
kel in Noordoost Drente kent de
meeste aardbevingen in Nedcr
land. Zyaar zijn ze niet, dc st.rk
ste had een kracht van ],4 op de
schaal van Ri.htcr. manr her ziin
€r al bijna denig. Het NITG mo.
dellecrt: het KNM leverl de gege.

begraven is gewe€st. BeLangrlik
is dat de breukbeweging abrupt
Seween s en ous gereLareero
was aan ecn aardbevrng.

. Vedichting v.n

het neetnet;
Stercnkundisen in Westerbork
gdan €en enorme schoteL planl
sen die pLal op de aarde koml tc
liggen. Hel is mi5schien mogeliik
on de t€(hnische taciliteiten en
de infrast.ucluur, die al aanwezig
zijn, ook te gebruiken voor 5eis.

v.ns. De aardbevlnsen in Noord.
€n llrest Nederlaid h€bben te
mak-"n nel de gaswinninS. Waar
on Ros!vin (eL zovaak g.rf offcn
wordt, is ondeNerD van order
zoek, maar heeft nogeLiik re ma.
ken met dc samenste Ling van
het mocdPrgesteenle of de vorrn

NationaaL(n! TeLfs biira op gehoorsafslandj werkt het KNM net
het NT6 nauw samen op hel8e.

.

dateren, dic verooza.kt zijn door
een aardbeving. Dater ns van eei

vLakte manilesteen. De gfond.

trum voor wee6veNachringen op

bi€d van de sei5moLogie. Nein
11.ak, seismoloog bij h€t (NM
noemt de volgende viif proieden:

bovcnste 25 rol 50 meler van de
bodem en de maniefwaarop een

.

Uitbreiding van paleoselsmologl.
sche gegevens: Aardbevingen

zijn via het Seschreven woord roi
duizend jaar gelcdcn terug te
vinden- Het is mog€Lijk om
oudere aardbevingen le achle'ha.
cn, door brelkbewegingen te

kDgms

t

Inventaiisatie van de seismische
risico's: Haak:'De kennis o!cr
de diepere ondergrond van Zuid
Nedenand is beperkt. ALles wat
wjweten dateert ut d€ rld dar
er nog mlinbouw wds. NEDSE S.
ccn p.ot€.r van ond€rzoeks
s.hooL ISES, wil met seismiech
onderzoek die kennis vergroten
en het KNMI lrerkt daar aan mcc.
HeL grote verschil tussen geory
sici en seismologcn is natuuniik
de knal, de bron vaf d€ triLlin'
gen 6corysi.i knaLlen zelf, en

lalwl ktfg lnt€uwsbrief

rebruari

2ool

,l

sei9mologen wachten tot er een
kial (=aa,ibcvlngl komt en reg

Sirds koft rindt er ook samenlver
kirg pLaats lussen het (Nlll en
TN0.NITG op het gebied waar het
KNNllhet meen bekend om is: het
weer, Mlddel5 het blreenbrensen
van gcgevcns ove. neerslas €n
vcrdamping v.n d€ zijde van het

(NMlen de srondtlaLetstanden van
de ziide van TNO NITG rloidl de
relalie lu5s€n deze gegevens in dc
lijd betludeerd. Bovendien ziin op
die yrijze voo. de srcndwaterbe
heerders de anomalien in de

grond!vaterirand, die ni€t aai het
wccr rc wiiten ziin, eenvaudig te

Buiten dere wet€ns.happeLiike
projeden w€rkt het KNrvl samen
met TNO.NITG, TN0.Bo!w en

ii hct proied Geofoon
(www.gcoroon.nij, dat s€en weten
schappelljk doel nastreefi, maar
iedeeen de kans geeft antwoord tc
kriigen op elke vraag over bodem
GeoDeLft

beweging or aardbevingcn

ark, lindt Spcclman, her leidr tot
elticianter gebruik lan kcnnis. ruimre,
appararuuren geld. wcnnctr is hc! wel
goede

loor

dc medewerkersJ iedefe

trlrscr noct

insclikkcD, ook lefterlijk) \rnri de ruimtc
n k.!p. "Dc ljtgangspunren v.)n her
NITG rij. lndcfs dnn dic van een unlveF

-

sitelr. I,lrdr drt bijt clkaar nic!. lr is leel
geinvesreerd (!ier tol vijflniljocn euro
oy- lijfr.ren) in het olzcttcn laD ccn
hoogrraaidig lAbontorium en dat was
alleen mogclijk in deze vorm. Er is nu ook
een gcmccnscbappclijke bibliorheek op de
begrne grond taD hcr nicuNe gebou$."

Utrecht 2ou mct drzc gco-concentratie
mel eer een plaatsic lcrdicncn in een boek

ovli de toeristische !(ractics van Ncder
land. Her is hier niet her hoogsrc punr \?n
N.dcrland (dc Vaalserberg), ofher laagstc
(dc Z!idplaspolder bij (;ouda), nraar rcl
$erken en srudcrcn hicr de rneesle a!rd'
!!erens.happers pcf viclkantc kilomeier.
ls dir nieL een beetjc trcurig voor de
atrdere aardwerenschuppcl j jkc univcisliei
rcn jD Delii, Amste u$ cn \l ogcnjDgcD,

dic gccn scmeenschlprelijk ldb hcbbcn of
niet zo makkclijk bii hun Utrechtse collcga's kunneD binncnlopen? Neen, dar is
nier ber gcvrl, !indt Sp.clman. Naruurlijk
heeft Urecht cen str$pj0 roor met de
hoosraardige geolretcnschappcli jke ia.jli
tcilcn, maar $at kennisontNikkcling
bcrcfr, is er seen ondeNcheid. "HcI is
belangrijk dat $ neerdere unncrsir.itcn

t'{ fi

T

l,t'fiilfi

ct.tTs cfiiltTfirt,r

tut

Jan Dekket, vaotzitter RvB TNA, en Maria v.d Hoeveu. Ministet AC&Vr'

p.lijkc inyalshock. De andere uni\.crsitei-

ren ,jn ook bclansrijk. Het NITG Nerkr
lanzelfsprekcnd ook samcn mer dir

kenniscenrr.

\i'ii

sponsorcn ticrtallen

promorieplaasen, di,., op bnsis lan
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De fa.ulteit€n Ru riteLijke Weten

potille!c

rhappen {wair so.iaLe en ryssche

geLd

geosrafie onder vallcn) €n Aardwelenschappen van de 0nivelsiteit
Ulrecht zijn de naasle buren va.
INO NITG. Voor een uirstapje naar
Aardwetens(happen is .iel eens
meereen jas nodigi er is een Loop
brug tussen beide geboulven, SIrui'
kelen kan nog wel. want er is een
fiinke afstap \raar d€ tunncLin het
geboul! van Aardwetenschappen
uitkomt. saaenwerken b ift moci-

centrum. de onderzocksth€na s zijn
gefomuleerd en de vijf betmkken
instelLingen hebben een .onvenant
ondertekenl om een deel v.n hun
anrdwetens.happelijk ondenoek
binnen het ucc dt te laten voercn.
Prot dr. P- Hooimei,eL de.aan van
de Fa.ulreit Ruimteliike weten.
schappen en sinds deccmb€r lnte.
r m de.aai van Aardwet€n5diappcn,
zlel !eeL mogelllIhedEn n e€n
vetregaanoe sanenwerKrng iu!se r
de vers.hillende iacuLte ten en TN0.
N 16: lret zaL natuunijk tld kosteni
de organisatle en de cuLtuur van de
nst€l ngen v€15.hillen ster(. Maar
dil bledt onsekende mogc ijkheden
om samen te werken. Ruimle ijkc
wetens.happen en Aardwetenschappen vormen de kem van de geowe.
ienschappen- Maar de Faculteit Biologie zit mel haar onderzoek naa.

lij(.

RulmteL

jke Werenschappen

Liggen lets v€rder

Univers

weg

B

nnel de

teit !rr€.ht wordt hard

sewerkr aan ecn samenwer(n85
ve.band tusr€n vi$ facultelten
(Aardwetenschappen, RuimtcLijk€
Wetens.happen, BioLogie, Naluur
en Sterenkunde) en TNO.NITG ln
het nieuwe ljlrechtg Cenltum voor
Geowelens.happen. Her College
van Bestuur heeft eei voonopiSe

IeiI verdeeld $uden. Er wcrkcD ook hele
slime mensen in Amsrcrdam, Dclft en

zijD mct icdcr een eigen alrdrretcnschap-

besLisslne genomen.

opzii gelegd loor het

Er

s

n €uwe

lalili

pp Hl'l

(u{.6]

wetLands, ecologle en de bloseolo

8ie d cht tegen d. aardwetenschap
pen aan en Past daarmee perJe.t bij

het UCG. Her |MAU (nsiiture of
Maine and Atmospheric re5€arch
utrecht) binnen de Fa.uheir Natuur
cn Sterenkunde is sterk fosis.h
gericht, manf zo€t mel haar onder
zoek voor ccn ve.breding lan het
UCG. Hel is nu belangriik om de
fiensen uit de verschilLende dis.ipli
nes bij e kaar te br€nsen. We heb.
ben aL een aantaL ontb rtblreenkon
sten gehad en dan bljl[t hoe
bociend en nutilg het is om weten
5chappcrs vanuit veEchiLlende
hoeken naar hcizelfde probLeem te
Lalen kiiren. De een kiikt van boven
naar beneden en de andere kijkt
precies andersom. het NITG kiikt
biivoorbeeld naar de ondersrond en
onderzoekl waar er gebouwd kan
wodcn. Planologen en milieu des
kundigen Tijn iuist gelhteresseerd in

knsdg I alw I ktfs lnieuwsbricf

februari 2oo3

l5

de probcmcn die d€ bebouwing
verooEaken. Dn Levet veelnoge
lijkheden op voof samenwerking.lk
vind hel een boeiende tijd. Het is
eei uitdaging om voorzilter tc zijn
Dc

srnenvoegii8 van de fa.ulleiten

RuimieLijkc Wetenechappen en Aard

werenschappcn tot €€n cllslerfa.ul
teit Geowetens.happctr is al verder
gevorderd en moet pcr r seplember

2ool een felt ziin, De studenten van
beide facuLte ten krijgen nu d eel
gcnoQns(happeliike brede ba.helo,
!pLeidiig met geliike inbr€ne van
beide kaltcn, Laboratora van belde
lnstituten en hct N TG zijn samenge
voegd tol FEn Laboratorlum, het
Geintegreerde LaboGtorium cn de
geo.bibLlolheek it samengevoegd
ffcl die van hel NITG ror een natio
nale gcoselenschappeLijke biblio
theek die in hel nieuwe NITG

Vreemd verwondert Deel z
In de voriae Nieuwsbtief stond het eerste d€el vat
het verhaal over het 2eemonst€r, de g€weldite
inktvir die in de herfst van 1651 voor de kust van
K.twijk gevanAen is. ln het tweede (en laatcte)
d€61 gaat voorzitter Albe.t Oost in op d€ positie
en het belang van natuu.wetenschappelijk coll€ctl€s In de tetenwoordige tijd.
tan

een natuuth istotisc h e couecaie teee n-

lYat is de tnl

lvinl,Jer Prins: "De belansrijLste functic is het bewaren
€n bchoudcn

vm het mated-

aal. In ccrste instantie gaat
het onr behoud van collecties
voor het nageslacht, DaarDaast laten wi, een deel ve dc
collecties zien e! doen er
wetenschappeliik ordezoek
aan." B€houd vd de colecti* is mcdc vm Sroot b€lang
omdat cr steeds nieuwe toepascinFn worden gevonden.
Icikkenr "Dat ie nu onderzoek doet naar ancient DNA...
tJa! Zelfs tien iaar s.lcdeD
whr ner daar nauwelijlc iets
ov.r te zeggr!. Specialisten
warcn d!a. toen al wel mee
bczig, maar ie kut rusris
zeggen dat het grote publie!
pas aan dit soort dingen gilg
alenken toen Jurassic I'ark een
wi,de vercpreidins keeg. WiJ
krijg€n nu reselDatig Eager
uit hct buitenland, biivoorbecld vanuit Australie. Zelf
zijn wii net besonnen met

DNA-oDdelzoek in same!werking met de Universitcit
van Leiden. Het mcient DNA
onderzoek stat momenteel in
de st€igds." Als we later in

na.r
mamoeten-

de toren staan te Kjken

dc grootste

collectie ter wereld zegt
Winkler Prins peinzend:

"Mbschien zou je hieroec
on.leeoek kurncn doen aan
ancient DNA. Welicht niet
m€t de botteD die in zee hebben gclcgen, maar m€t de

door de dichtcre
bcbousins (er het drukkerc
verkeer). Net als bosvogcls
moeted ze weodbaarde! zijn
en dat kan met kortere vleug€ls. Men denkt ten onrechte
dat al€s daar hetzelfde bll,ft.
honderd

iad

Dstis ook de reder waarom
wi, lan tiid tor tijd nog wel
eens eea huismus in onzc col-

lecties opnmen. Als we dat
niet zouden doo zou men
diet weter hoe deze dieren
v€randeren." Toch is dit verzrmelen niet zonder hoofdbrcLens: 'Je weet dus ni€t en dat is eer dilemma - wat jc
iI de toekomst met de gcologischeJ paleontolosische en
biolosische co11€cties nog
kunt docn. Zoiets heb te ook
in de archeorogie waarbii nen

probert niet

alles wes re

graver, omdat men denxr ie
weel nooit wat voor tcchoick
we in de toekomst nogkunncn
toepassen. Dat is hicr natuurEr @ordt uel eefts eesteld dat
een eehencefl .t niet is on je

hetae eden te h.inneten
n&at otu betet te kurne,
ofticiAeren ot de t@honst.
L Jeite hun je een natuulw.tensc haPPetijhe couec t;e ooh
zien als een soorT oan gehei-

geh. In uelhe zih helpt de
collectie nu on ta anticiieftn

d. toeko6r. Wat kdn
Narunaus oB lercn?

ob

Anticiperen op dc toekomst,
denkt Kdkken, Lomt goe.l tot
uhins ir de *aarde die de colle.tie hecft on teius re kiiken
wcU.e soonen waar

Ook is oDd@oet aan couecties belanerijk voor het vastst€llen van evoluti€verschijtrselen. Krik\etr: "Hct idee vsd
v€el menser is - en dat is

merkwa..dig - dat elolurie
iets uit het veileden isr dat nu
nict meer plaatsvirdt. Dat is

latuurliifr niet war. Zo zic ,e
biivoorbeeld alat de vleusellengte vao stadsvogets Ldrter
is ge*orden in de afgeloper

voorlwa-

men in het verleden. Mct dic
infomatie kun je ook probcren te voorspeUer wat ons in
de toekomst (biivoorbeeld
onder invloed van een veranderend klidaat) te wachten
staai. Dadbii is het cruciaal
dat N^rle{rrs veel tijd en
moeite investeert in het ont.
sluiteo van de couectic door

enome databas€ aa! (e
leggen, Nr al ziin er zo'n twee
een

miljoen itefrs, maar er ztiD ir
totaal zo'n r0 miljoen obje.ten die echter niet allemr$l
geregisheerd moeten worden,

(Snetrt Sp!ins), zal seen toeval ziin. Meer holtstische benaderingen komen sindsdien
op. Daarbii wordt de fcds

Dat zou i! totaal zo'n 70 milioen Euro gaan kosten, Maar
zo'n ilatamii! laat zich .lan
litstclctrd gebruiten om

gezien als ondcrdccl van de
natuur en als .cn potertiele
rerstoordcr van alerlei (soms

lrerds

cvetrwichten. N.{Tr.t&{us doet

te herkennen ook over

mg onbcwezen) hatuurliike
ool en hanteen rls kerntheda het 'syst.€m aardc',

grorere tijdschalen.

atat

Een schothamet dus?
'Ta, al die stukken van de col-

met als uitgarFpunt alles op
aarde hangt mct elkaar samer Wilteq we als mens goed
funcrioner.u binnen het sysreem aarde alan ls het noodzakelijk de verbande! en de

lectie ziin inforhadedrasers.
zo ziftcn er bijvoorbeeld ook
eo etoot aantal holotypen in
onze colectie6. In allerlei

openbare collecties Fouwens
ook." Nu maak Kiikkcn zich
ove. dat laatstc oiet zo ongeruse "Er is een euwe regeF
sevins ir adtochr .lle het

v.rhddelen van holotypen

over de nationale grenzen
heen tegen gaat. Uiteindclijt
komen die holotypcn bii ons
te.echt." E€n van dc specta-

culairdere holotr?en lie ik
teatoorgesteld op het gedeelte
dat sewiid is aan de eeolutie
van de mds: h€. fossiel van
Ho,no erectts, zoals Eevond6 door Dubois. Van

daamee noodzakelijLetrijs
samenhangende Crcnzen van
ons haadelco tc kcnnen.
Wi.r.-br Pd!s: r'We wilen

m€nscn era! doordringen
dat ie zorglul.llg met het

dfieu doet omgaan." Kikken: "lvij kezen d.arin geen

66nzijdis st.f,dpunt. Wij wil
len een platform ziin, dat is
biivoorbeeld sebeurd met het
binretrbrcugen vsn stier Herma. Alle betrokken pa.tiietr
zijn dadbi, Aeraadpleegd.
Wat

oue rol is,

is

voorlich-

onschtbare waardc. "Hij zit

I!

dan ook achter pantserglas",

als in de Goudcn Eeuw - gebluik gemaakt van het feit dat

foch liiLr de belangstelllng
voor het cotlectioneren id
Nederldd af te nemen. Het
gevoel dat de w€reld dcmste
goed ontsloten is dat kcnnis
over een wiUeteuig otrderwerp eedvoudig op te vragen
is in plaats van het zelf te bestuderen zal hie. niet weehd
.d zijn. KriLken ziet dat
over.l collecties wordcn afgestoten. Zo Lrijgt Nnturalis een
deel van de coll€ctic vsn de

Vreehd ver*ondert. Dat is

Universiteit van Amsterdam.

"Watwel

een

Fobleem is, is

ilat men vaal denlt dat het
overhddiAen van een du.e
colectie op zich wel voldocnde is. Wat

mer g€m.kkelijk

verge€t is dat het behcer van
zo'n colectie ook teld kost."

Ook is er mildc! bclangstelling loor hct Ding-an-slch.
Meer en d€er wor.lr.le samenhang tussen onderdcler
ir de natuur gezocht. Dat dir
met nde sinds dc zcstitei
jaao speelt toen mcn zich
bemst werd vd de invloed
vaa de mens op zi;n milieu

praktijk wordt daarbii - net

biivoorbeeld dut{telt,k te zier

in

de nieuwste spectaculaire

tentoonstelling "Dino Argentino", met vre€mdc dieren.
Zoals biivoorbceld de ,itfger-

hosalzs;

dc Srootste

sauier tot nog toe bekend
(zevenendertig meter lang!

t

chtigduizend kilo zwaar).

Aleer
12

d€ voorpoten en de

m laise n€k part.n in de

hal. Het is .en bccst als een

lathedtaal. Maar dat moet u
zelf

gao zien.., Daamaast

stam reeDlde skeletten

M:mnder

hu

een paa. die d@r

houding vaag dou denken aan kangoeio.s, Daar
ds mete.s groot.n met gemene klauwen en taf,den. Ift
loel veel opluchting dat deze
dicren vcilig €n wel uitsestorven zijn.Jahmer ls wel dat er
voor de geinreresseelde specialist weinig vermeld is over
de

*acte vindplaatser ofde

facies. Het materiaal komt uit
het Museo Arscntiro de Ciencias NatDrales van Buenos

2

sr" s&-

",,<,a,1-,,,

a,.4i,,.

y4h",7L',r .'..*f.,t.,'.
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Aires. De paleontoloog Jos6
Bonapdte (.ia, ja, fsmilie
van!) is persoonritk oversekomen m de ee6tc rentoorstelling ovd Ziid-Amcrik&nse

heid dte tn de toren staat op-

oemiet;eins

&n

de Nacht-

geslagen, KriLken en WinHe.
PriB ziin van mening dat d€

uacht of de neflietig;ng &n
.le.omplete co ectie oan Nd-

colle.tic vsn NartixArs w€-

trtulis:
Howel

tenschlppcuik, cuhreel en

t

@at tot
da, hieter?
ze duideujk Doeitc

sauicrs te helpetr inrichteo,

educatief een schat van oD-

De tentoof, ste[ing zelf is
echter sebaseerd op de !cacties van kinderen van zes tot
tsaalf,aar, die w€r.l gevraagd
wat zi, wnden w€t€n en zien
als Natualis ecn tentoo$tel-

venangbare wadde

itricht.n over sauriii6. Win{er Prtus vertelt

Matschappii m@rookvd

vernietising van dc Riiksnatuurhistorische collcctie of
de kunstcollstie ve het

de waardc dic de maatschap-

RiiksEuseM weiseren

dat het baletje

pij krijgt door die colectie.
rcikken: "Ee! maarschappii

te garn. Kdl*er: r'Het is niet
alleen appels mct peren ver-

zodder gehelgen is nits.

geliiken,

tussen N6dcrlanal en Argenrinie. De botafgiers€ls zi,n

NA]uRAr.rs' colectie daaagt

van beide col€cties is vriiwel

zorder winst tc mak€n ov€r
gebacht naar Ned.rland. In

en

lins girg

6o

het rollen

Mqima en de
die e. daardoor ziin

lwam doo.

rel.ti.s

roil daaryoor liiigen dc
A.eEntiineo de intcractieve

r@aspuelen die gecraakt
zijn op basis van de vrasen
Ondanls al dat frd.b in de
tentoonstellingsruimten is
toch maar een klein deel te
zier v& de enome hoeveel-

vomt

voor Nealerland, Het belans is
zodanlg dat,e niet alleer
hoet prlteo over de saatde
vd dc couectie var NAruP"\Lrs voor de Ned€rlddse

wezenliik bij tot het

cultlfeel

maatsckppelijk bestel. Zo

wiist zii bitvoorbeeld op de
betekeds ve de le€fomgwinS
voor de rnens. D€ ratuurhis-

torische collectic vd Nederland ziin niet aU€en nationaal
vd betelenis mad oot infurAls u de duioelse ha.e had
om te moetet hie.eu tussen

hcbbc! met zo'n barbaa6c
keuz., blijkt dat we toch afscheid zouden moeten nem€n
van de Nachtwacht. Op de

vraag ofze wilen Hczcn tusBen

dad

de

ze

ir

venansitrg

onmoselijk. Het is e.ht uriek
materiaal en een mastschappii kan riet zonder kunst:

mad oot det zooder natuuhistolische colectie."
Jeroen Goud, s€bogen oeer

ziin

bar<aen vor monusca,
zucht als hij d€ pl6at v6n de
piilinktvis ziet. Hij heeft al
mcer van dit soo.t prentcn
sezic!. Aan de hand vsn de
beschriivircen zegt hi, dat her

miss.hien een uij sote soort
ist Omnatos rrepha.atu ti.
uitsluiten dat het liet toch
een io4€ Kmal is. Het
schiint dat er meerdEre
vome. ran dat dier zijtr.
Moh. eel woralt wereldwijd
ond€rzock geda.n in de collecties om die Kr.ken bet.r te
classificeren. " Opnieuw bujkt
het belaog van de collecties.

Uitetudeliik

bliitt

de

i.*tvis

di€ door Johannus vd Horre
% ops€zet getocht te ziin
door graaf Hannibat Schest€d, Deeni ambossad.u in
Ned€ilaf,d die hem schon-k
ad de Deensc Koning Frederik I. Deze nam hcm op in

ziio naturalia-kabinct. Uireirdeliik is het vre€dde beest
uit €lkaar gevallen eD verdwend. Maaf de veruord.ring is

'De voget vliegt vrij van alte zorgen in de tucht, maar hii l(omt attiid weer op de aarde terug'

Harm Rondee[ en het belang van de aarde

iair Ri,r)Lle.l(.s
r(,(j' l)jr iD 1!rt+ c'nI 'trd.rcn -

Zrlis Dr bLjnr rijliig
2.s11.n
\

lllr

hir g(,,lngN Dog

Luli Hr,(isgfilg

Iinscf g.hl.\.n. m... grl!kkrq \cfkr hii
log mee Nn ..i pr.je.t .o) .1! s.oltigie

lc tlirnr(ir.iMn D!r r!
Sdhxn in lxn/rni! r. lirli.u\e. en
geeli h1r lrs rrn hrL IHL rr l)!llr '1 .$.
L,.nil lDsirtrre 1nr hirdsrri.rur.l.
Hldrauli! rnd LD\ iroDnruDr.'l Lnenlc.'
rins,. ecn t.\LSCO-ir\liLuut !l.t orlei
dils.r \ev,,rsI op bcr getti.t ron miheu
cn s!1e.huislu ins. \'.rr l)il jrrc.ics gaxl
hijni,s n1.r
,l.en n.r zil! \rije
'ij.1\!.rr
Hlj ringr jD ..n ko.r.n
kofln lrug t1i
Jeni h.r irnrrLic\e.k.nd \\.trI er lDdir.\
g.g.r.n . Fn niss.hicr g,rrr lur z'iD.fl'
l.coc glu.r cn foAclcin.u isohtorcn uit
brcidcn. lf 1s nos gcrfer Nirnl. in de
rur, niN\r h.r bcrsj! s1er.lr d.r hij gered
of LciJnir.r.rrD

.!dc (lc.logisclr lnsarutrr
ir\'.r:iicn \ a. -\Dr\I., drm. \\'arr
,lie ..ll..rie t.ndar .a Dre.r Een kl.in
deel .1r f*^nrel1!g zo!gJirren hcctr
ond.f,l.lt g.\ (\rl.n bij \.rur.lis n l-cid.!. ccn !r)d.r d..1is nlru hcr,\rris Ge,i
logisch Ilus.un orergeb, !cht. l:nltcle
srlkkeD rijn ri.f leI btrir.nkD(l gegean.
rnrlr het nr..itt ligt du !.|\p,cid.rer
\cJerlard. i!nr..l tu{ 2orlr. 11'hxns zo
bceft uir hcL

un

Je L

rl.r gNr

hem aan zijn

h!,r d:iI rfjjrvcl Je

\olleJigc cnllccrjc re,d\veD.r) is. 'Dc.ol
lectics uir Z{edcn- un Po.It'grl- un Sta.
je: !ll.s n (cs-s.go.id. !.frclr Ron.1e.l
"Ik ttn djdcns hei unzo.k.n \renen r.s.r1

-..r1

sck.dt'n laD \r!dent.n cr Frn!.\.ndi
die loor.:lc Srr!nr. burgcr',tr|t)ir \.1.1$erk.lcdcn in Srirjc cn 1rt.f. I1icn F.!n
co aan ,1e nlchr kroD. nr her l(J.nnrdlige
\cdc.lands lftlii. Alleen d. e.rLrninerd.
r)ron!rc6 di. j! pn,efs.hrllicn bcs.hre!.n

s

xn,2ijn b.\'x$L-i gebl.rcn." FD .i3r

t'.'elenl hcr $*kelijk. cn c \!n h.r
Geolosisclr hr{riruur \.u R.nd.cl in
I rri l bcson lrer
siudic Ot,khijkooi.
^jn

k.sms lal\'l ttlg iDieu$sbricf

lcbruari 2ool

r.rl.

rclcn- ge.logic fnrlNt hijexr.rt
\.ikken leuk \on.1, D)t'i, niet -detr.see'rL
rnrs hrJ on e.n s!.crllck eta.i \.k r.
eixtr studeren. Iton,le.l sf €cjalisccrle zidr
nr fcrr.loglc cn gctrnodol(igicr gced l.!i'
.chc c.mbtruiic. beidc richtirsen h.l,bc!
\ciDig Drct !lltdrr Lc n).kc.- naar gN\rfn
(lnd bciJ. !rkr.,) lr.nr in'ere!s..rd.n.
\.';i ziin rl_ltuderen nr l!ol fr,)no!.crl(
hij bij dr h(Fgl.ref.n F.seler (sirucruf!le

l8

geolosic) en Mdc(;iilavry (palcontologie)
mer ccn regioni,rl gcohgische kartcring in

Zuid-Spanic. In ecn veldtrcrkebied mcr
meraDNric gcsiecnren, g!ootschaliSe
structurelc fenomcnen cn iossiclhoudcDde
s.dimeDu;e aicttingcn, krecg RoDdcel
.1c kans oDl zich re onnrikkclen rol cc!
lcldscoklog ncr een fenomcnale \ek-

Nlmr ondanks rijn trrede kcnnis 0n
enrhousiasme ('\rcct jij $cl hoe baceriijn
ecn gesrelrte ircg kunncn trercn?") bocir
dc struclurele ecologie lch h.r meesr.
''He( is dc ruimlclijkc situitic die jc noel
Ieren doorgronden Dat kan alleen maar
doorhcl veld nr re gaa! en re kartcren. Ljn
her kosr rijd on dar goed rc leren. Ieder-

modellen maken cn rekcnen.
dan lveet jc nog nict hoe dc ondcr'
gond er uit 7iet, \!rI dc dimensies zijn,
hoc snel 0fzeiringcn lan sdm.nstellhg
kunnen lcrandcren. Drt kaD jc .tllccD
e€n kan

nurf

mdii in

de prakiijk lcrcn. Dc kunsrlan
irer karleren sraat aan de basis van een

bledc, goed scinlbrmeerdc geoloog, ook
alilordr er vnjwel DieI mccr beroepsmatig
Rondeel bleef, uitgezoderd €an jaar
Ameflka, verbonden aan her Geolosisch

IrsLiluxr en wcrd veranlwoordelijk voor
hcr prc-kandidaatsondenvijs (ooit de
eelsrc drie basisjarcn van ecn srudic).
Dczc zogcnaandc zesdc afdeLins' hed
allcen een ondeNijstaak en decd seen

onde.zock. Rondeel: "He! !!as iammcr
dut wij ircinig lroselijkleden hldd€n oln
ondezock re docn. voor het oDdesijs
zeliwas her scen probleem. Her ging om
de basilvakkcD. Organisatorisch lvas het
eigcnlijk lccl simpcler. Probeer maar ecns

cu.sus te lerzorgen mct dric do.enten
mct ieder ccn onderzockstaak. Dat is
haasr ondoenlijk l:n dit komthct ondcrwijs nlct ten gocde." ,Mct de fusie van hel
Gcoiogisch lnstituut \aD de UDire6iteit
lrn,qmsrerdam en de Geologischc Faculteit vaD de Vrije Unirershcit hallc$egc
de jaren rachtigJ kFam cr een einde aan
B€n

Rondeels zcsde afdelins.
Goud

De ceobsical Socielv ofLondon rrcefi
zo'n dcD iaar geleden ondelzoek gcdaan
naar de roe86'oegdc saarde v.tn ccn geoloog ren opzichie van een nat urkundigc
otcen chcmicus. Met hct vermogen om
driedimcnsionaal te kunnen dcnken, hct
inzichr om de ti,d als vic.de dimensic in
ccn ondcrzoek tc befckken cn de save om
tc serkcn met gege!€ns !.n \qriabcle her-

komsr, dnnensie en zckelncid, bleck de
aard$arcnschapper zich duidclijk tc onderschciden. En juisr die kennis cD ddt
inzich! ma:kr de gcolNg tot e€n unzondcrlijke \r'ccn,chapper die hatd nodis is
om het systeem oorde clr de invloed ran
dc mens daarop te oDlrufelen. "\latrr
* o.rom is de gcolosrc nu eisenlijkccht
bclAnsrijk?", vralgi Rondecl. "Als je efetl
doordcnkl, dan is hcr heel simpei: de aarde is hcr mcest bclanerijk. Niet de mensen
dic cf op lcven. llet is toch schondaligi we

ziin ro mcn! cent.ir.h brzig. Vroeger
dachl mcn renminsle nos dal de aardc het
ccnlrum !!n hct zonncslelscl w!s. Al die
nieuFc specialisades nchtcn zich op de
mens: gezondheidsrverenschappeD, rnedische b ogic, alchconerrjc. Manr he! guat
om dc rardc relt, darr sra je mct je voctcn
op. De Chine,.n hebb.n er ecn mooi
sprcekwoo.d ovcn De vogel vlicgr lrij !'tn
alle zorscn in dc |!chl, maar hij konr
altijd wccr op de aardc rerug."
Rondccl zer zijD geologirchc uirgangspun(en en ondeNiiskudige cna.ing ook in
om de oudcnvetsc, st.eng peirologisch
gerichte opleiding lrn dc Univcr'iteit un
Dar es Saltlam tc lerbctcreD door inzichr
tc koppclcn aan een praktischc combinurie
!'an lakkcn. Hct nieuse prognrmma g.lat
r0ndacht besrcden aan tmtcr en rnili€u de warcrprobLemAricL< ir er irnmels groot en dc opleiding wordt uitsebreid met ccn
rt{ecde exacr}ak naast dc geologie. Rondeel: "de vlkk€n moetcn goed aansluiten
bij de spccialisatic. $raarom zou ik ecn

analysecrd op goLrd. Hijhad ccn kaafi
gcmaakr, aue concenmties er op aangcge
vcn! purlrcn van geliikc conccnfarics ver
bondcn cn conlouren gemaakt. Hcr zdg er
heel nooi uit. Iiaar roeD ik lroes \ear hii
her beste ecn soudnijn kon .]anlcggen,

Kaartlezen
Het is ccn mooi!ak, ecologic. En hoc
nuttig kartercn ookis loorbct inzichr $n
de rockomsiigc geoloogrhcr is ook nog
heerlijk on Ie doen. Rond.cl rindt Spanje, 'zijn' lcld$ erksebied, cen schitercnd
Iand. Het is mooi, gevrrieerd, scologisch
inercssant, laak goed ontslotcn €n jc weet
tcnminstc waar je bent op dc ktj'rr. \t anr
dat ls sons u,cl andcrsr "Ikbcn een keer in
Ztledcn geirccsr loor een ondeuock nrar

Sedcfome.rde congbmemten. Het lkclige van Zilcden is dat her cr ovcral hetzclfde is. Als je ifn meer gczien hcbt. dan
wcet je hoe Z\1cden er uit zict. Iklond het

gN(elijk. Ik licp daar cen bcctje rond en
toen ik clen nict oplcttc, wist ik nict meer
\laar ik was. \{/.rr ik om ne heen zag, kon
ik aict vereDigen m.t w3r cr op dc k!!rr
sroDd. Ik ivilde naar e€n $cg lopcn die op
de ka.trt srond, maa! ik liep natuu.liik de
r€rkeerdc kmt op. Dic rleg kwam maa.
nict en rocn moest ik weertcrug.In dat
ghclaal verstoofde Z$eedse landschap
kun jc jc niet orianrcr€n op afwaleringspauonen en dalcn, zoals in Spanje. Heel

student micoscolisch mineralen lcren d.tcrmincrcn els hij Latcr met seisnticL gaat
\rerken? Daar doethij latcr nie$ neer
mee. Nllar inzichrvcrwencn is minstens
zo bclangdjk en dat kosr nroeitc. Een van
de sodenrcn had bodemmonstcrs ge-

kngns I alw I ktfg lnicuwsbrief
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1r€llen irr het overl.cidsbeleidBiogcologlsche aeDc(en zijF

i\iin!!cz 3, maar.iigen veEn p
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tseste tezers en tezeressen,

sanenstelling Verkennings commissie Biogeologie

e)

lr,llsschien heeft een aantaLvan julll€ semerkt dat de Nle!wsbrief van
(NG[4G, NWo ALW en KTFG wat later dan gewoonljk ]n de br€ven
bus ls gevalLen. In overLeg met alle betrokken p:dljen is besloten dit

prordr. r. N. (N.o) van Breenen, Laboratorlum voo. Badenkunde en

laaf met slechts zes nieuwsbrieven Lp,v- de gebruik€lijk€ neg€f uit te
konen. Dit om de kosten van de Nieuwebriel dl€ atme€rdere iaren
te uwaar op de besroting dtukken, omLaag te brengen.

profdr. C.l. {B.rt) van der Zwaan, fa.uLteit Aardwetens.happen
Fa.ultelt Bio ogie (LlN (b oseoLog

GeoLogie, Wagenlngen Univ.rsite

t

ULl,

ne Foofdben.. .a'

lpedoLosiel

proidr. Ph. [Phil]ppe) van aapp€len, Fa.ultet Aardwetens.happen
pror.dr. F. lFenry) Hoosh emstra, 5C aNaE FacuLteit Ll!A (pa eo

pror.dr. r.l.

(R

kt

Laanbroe<, N

00, Facultet BloLose kuN {m.ro

prof.dr.I.W lan) de Leeuw, NIOZ, FacuLieit Aardwetens.happen

we(ing fret

Lr"_

rNC^,r'"n do pdd

ie/oele,:n.d'"

NWO, KIFG €n andere aadwetenschappelijk georiEi

teerde sroeperlngen en inst€lLingen, faar aanvulLende finan.iering of
een ander vom voor de Nieuwsbrief. Mocht dit zich Dos tief ontwik.
keLen dan zullen wij zeker tEchlen de iiequenrie lan de afgeLopen
jaren weer op te pakken- VanzeLfspfek€nd worden oo( goede voor
st€lLen vanuit de leze.sk ns zeLf zeer op prijs g€st€ld.

ULI

(orgaiische geochemle)

mw.proldr.I.t. lcanife)

0Lsen. Fa.uLteit EioLogle RUG (mariene

prof.dr. L.A.a.J. (Rens) Voesenek, FacuLteit BioLogie Ull (p antel

Tevens l5 het rapport aan te treffen
op de website van de KNAW:

best.ed aan de plaats van de
BlogeoLosl€ b nnen de kennlsin

mw. r. A.lM. de Gler, se.retaris, KNAw

fra5tru.tuur. Portlo, pdpers van de
leden van de VCBG iLLunr€ren het

Voor vrager kLnt

u.ontad

opne

jke Neder andse
Akademle !an Wetens.hrppen, H€t
Trippenhu s, KLoven ersb!rswa 29,
Postbus i9121, looo 6C Amst-"r
dam. tcl. o2o 551o326, e nail:
a i.e.de.sleI@bureau.kiaw.nL .
VCBG, (onlnkL

per! onder t€rmen

a

s 61obdl

ard,ge. biodive6 te t, duutraam-

hed Toch

s er een groelenne

belangsteLLing voor samenwciklng

tu5sen aardwetenschappe r en
bioLog e, aangez en dil moseLilIhe
den blcdt om een aantaL nond aLe
milleuprobLemen aan te pakken. Zo

ren. fiet het irste Ler vai het
Darwin c€ntrum v.or B ogeolog e
wordt hel b oseoLogis.h ondetroe(
ln NederLand gebundeLd en krigt
het een vast€ pLaat5. B nnen dlt
ceitium wordt ru mte geboden aan
wetens.hap op hei terEin van vier
hoof.lthema s: evaL!tie, b od veBi

llet tappan Iussen Aatdeeh Leveh.
v e I ke n h i h 9 van d e
Biageolagie in Nede .h.l ie <aste
oos oP te vGgen b j het s€.retar.
aat van de verkennings commlssie
B ogeotogie, tel. o2o.t510/27. e
ma L: llnda.gloen@burea!.knaw.nL.

Strate g i s.he

LrrA

A,rr :r

(L M{ar

A Gi.o

FE!s.raP{r,

KNA\|/

h€eft NW0 Aard en Levensweten-

s.happed het progranma D€
sekoppelde blo geosfeef .
[4et hei rapport f.ht de vcBG zi.rr
op een aantal.onoete a.nbeveLn

iivcrse doeLg.oepen, zoaLs
de ovcrheld, ond€roeksfiianc eB,
uni!ersiteiten en onder.ekinstel
Linsen, betreffeide de ontwikkeLing
van het biogeoLogis.he onderzoek
ste(eii. Het l5 nameLijk !an beLang
dai een .oherente stimuLering
pLaats vindt, van dat dee van het
onderzocksspe.trum waar Neder
land ecn toppo5it e lnneemt. Dai ls
e€n voorwaarde loor een blilvende
eidende nternatianaLe posltie van
de Nedefanrlse Biog€oLog e. Hlcr
toe, en on een meer ntens eve
sanenwerk ng tuss.n bioLosen en

paLeom Lieu re.onsnl.ties en
pmries, lvaalbll gestreeid wordt
deze thema's in sam€nhang tc

gen aan

aardwetens.happeE le bewerksteL
toponderzoeI zi.htbaar te bunde
en in de vo.m van een Darwn
Cenlrun voor BlogeoLog e. D t
centrun zou ev€ntue€Loo\ een
Manerprogramma Blogeolog e
<uinen codrd neren, ten einde hel
univeE trirc ofdeNijs op het
gebled van B oseoloBie te pronle

[,] iiii,i[:

tlt

ond€r onde?oeke15 dl€ belroIken
zijn bij het lere n van de B ogeolo
g ei ziir internatlonaLe toponder
zo€k€rs b nnen de B ogeologe
uitBeiodlgd on net de VCBG te
d scussieren over hun visie op dE
ontwikkeLlng€n blnncn het ond€r
roeki en heeft de VCBG rordetafeL
gespreklcn gevoErd met deskuidi
gen op het onrlerhavise seb ed.
De ontwikkelinsen b nnen de dis.l
p ne zjn aan een sterde en zwak.

L€der van het KNCMC
krljger op vertoon van
deze bon een korling van

€ I nn .n /lp +^a6,.a.pfj5 var de tertoonsteiI ng'D no Argentino in
NatuLrrh storische

Museum Naturals. De
aciie loopt tot 9 maad
2003
Ean bon geldtvoor max maal4
peEonen N-"1gedg ncomb

fal
n

e ment andere korting€n en

ci

nw jselbaaf voorgeld

teanaLVse ondeNorpen, waarbil rret

men.
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verleden, het henen en de

to€konn in ogens.houw zijn seno

;it i i 'lii

"tDarwinweg, Le den

0m tot haar bev nd nsen te konen
heeft de VCBG zich zeer bfeed
geo. dnteerd, v/aardoor zij het
seheLe b oseolog sche vakg€bied
b j haar verkennlng heeft (unnen
betrek(en. Zo s er onder andere
een u tgebrelde cnquate gehouden

i],1'

'EbT/M

!!!1r8r1-q0i

www.natura is.n

s er ruim a.nda.ht

knstus I alw I ktfg Inieuwsbrief rebruari 2oo3

111

d,b

.in .e r rPr!n.n .t
p. \1r ei dl. zr r rl).i.rer5rlii

! !.i r l. Stlrri i! ilrir,gril

Molengraaff Ionds
F,- ,jr r, 1- !:lLf q nr b rL. j! ,i .. i!'.L,.isr;rfi b rq,i
ie. | " Lr rrentnr: I ,r!-!ih r,
e! Li .r o! i: irn. r lai ild.{e
f.i i,, 5ir.s .lr r ii rrrt rq ,r: 1.:
i
;L 1.,.i-p rn:.i_:.f
'ii.:- 4ti
F.r r\ rlib.iE , r ir.h eren rri
.i.l,r ri 197i !r3! .i r!37 j!:
ZrLr., 5!tt. r!r'r:iqe'! | I rl i
-__ . r .r::..1r _rqr ..! ..r !
r. L, n rtrir i /ii,,, PniifrJLrir ' :
lar , r rtrr. uri!. r Le I ei i.r e
.r!r rl,/ ig rir ,!L .id.:0e(
f,;: ro!r !!t,: d r r,i il r€.Lrr l
a r r!L':,,.-i Irr.f..rn. !r(irri
._re 4.i r.Jr!1r !.iL pe:r!! l
il..,r ,. lner :i : 1:: t.rir
r.: r i

I

..n

Lr

,:!b:,

ti d!r.riir

;,r,i ei tlreier,l

eg._.n . c f.t ,re'erf l
!l! .rrr rle r.i rrr ! sti rr

o lr rii. flan.i.lre6, T..l

!:r'r ii lr,!tPrirr '|:i: . rt
rr.:; ,;r: rr-r. rlrl R: lE ir
r.i; ri rl.r,r.z!r ea,r,r:! tL defr I

Nieuw bestuur KrinA
Aardse Mat€.ialen
Ot !. itr !erg.r.lr, rg,r.ri.. (
Al l{ lldtera.n (i ! 11 .1..e .

re15L rt !ir

f. I
!..

:er :i nr: !4re
nor';ir.iF Fie-tr .,. ::.r._.ll
r..t q'r..:i iin. !, rri i..r.=
V:r !!r LeE!r..r r. d.r Grer rt
p._ i :. _.ir re r I !i..r!:: , .
: r.j , ri'..r. rir r'r' ir.!;;la,
:.i.r. 1lr. F ,rr!.' L. it.r 1l

: :lerr. !.u,. g !rLi: I
;_rr;pr:'
)lerir ii. - t:.i,1. | !etu.rrr
li h..iir retlri- cf d. it.
tr ,Nfle r5rfiIi! ]! !eLr.. 1: ri
\ 1'"r l! :i: _:r:..rr . :-r-.r
:ri i rl Ci. :er :rL-_.lEl
lrte r. i n raaL erteill. b l.ri!. ri l
ie i.i, !1..-..1rr'rr re.1 !r '
Ljl
1i

; r'dri. erer

der L

pehingintssym posiuh
Nede.lands Centrum
voor Lunines<entie"
O

d l 1 l.l anl, rln

l\i ri .le:ierr.'
l. if iJppeL e ni.i l.led.ri..
Erlr.r

iir ai! r'p!. lr:r. r.ii
5.. frrr!rpeir rq eesr.rl

d; . B.-rk. ! ! Lln leL te i
. li | :rr- r. . r !r,! lcit Lrlrrr,1
ir | ) \r, .€r !,.) "f. ;. E,r. E.
dr I

I

nJr.Q

r.

Ll Lr! ft

tr'!r]:'.1.i!l]illP.rl

Van Wate15.hoot van
der c.a(htpennint

r!ri. ie oirrrifle ri fror..'
rer/ rn rrn iiir r ad.! n,
r]:1i.il.]rj]l]!el.n.!e|jli

11.

D

g

;.rtpeii ig

nr.q1,i-!nr

!. ili.t.r.f!ri !r: d:
rLr! rn _3 r! I d.ir I et
'
l,c!l lr..r,ur !ir r.r (NGiJa,
G_rL

ar L.r si irFe ( !.Lr r. i, ir
t.-- ng ,r ) J.n t!::,rrrn:
iii trr iid i e :ud ! rz.nc. ,f
b ilri!.l.eeft g.l.N. rl iai..
r iri:r r:: pp-41 l(. r:i,lerinq ,r r l
'!,';! Ll,r

,r.r r 1rr5rh.if:; ..

en l,rsi.rf
/!r-i: qr:,,,:.iIir.r
:li aeiM rJ0'L!n rr:
.._r fr ,.ter rg o.qd :ft n.a r.. l

i,jr.
!:.i.
r

:i ii . !pe6 i ..4:1.:i.
n[. I eri .kr r.: j g.b e,l t. 1].
!\ .'i1r r.rr rt lL d.r i!eg.i'rC
:r, !f;rd.: ri , r:rr!l! ,r.
r !:r.r!. ii.:i 3ri. I i i: i:,il
iiet!.ir:hiFr.:li. rrle(1ls .i ({
i 5,r. \r e Ll n! r l\!!elan.
P._ lli.fJb.n... (e : i. irii r ili

ir!:! r..: - ! i,: kr.r:

0r ri

r

I

ri,::r. lr!.i:":_4!.,1

n.i.c t i.iri. _J !L!.r. ri!L f
iet ee r rt._ rS5ryit!.rlui
il:J.l! irrl.u-r,A rl:o Li rir

r r.er!rr;;- a. D.
t:!l Ll:rer r I. r.r.J d. k."r
rir.e :LLir e, i-aLe rieter!..irrte
i ,. 1.!en:a: -"r g.Sei4n i!rfe r.
i: rl. fi!:.,rrL!: eei ! r r !eLre-"
rrr.r..
n..r.. i rrir io_ n3
rir d. iir.rr. i ns:.i.r..1
ilr riL rr! .r pr re 5 ,r;_ i.r
t.,) t. ia.

J

:.r: i rlF g -r. 'irr r!:D..!
!rr i rr. (on r[ier5tri]c5!r
!.. n'. rat.. i.r 'ii . en
l!.lr-r' :t r ;i I i! rt r t.n .ft ,!
ie icLr: : !irr ri,i lli:L

Petroleum Geologis<he
l(ring, PGk
1.. Fa( rrr.i i!. ruL;i | | j.r.ir

qer...r, ln rr.n.r x. irrL9.i.;
di.ll r iilr. ra if . :r ir. 'lj
lLr j:i !eFLerrLrcr r_i.riiDe. r.
irienLer -"':/,-:!en be 'r.e
irrr ii: e !le!rr:r
ri d-a
!1.1r5 n rri! !!jer.r
Ll

Nederlandse ceologis.he Vereniging, NGV

tr:rEili.r..!ri..5. .r rc Gh.ts.,iir 11.i! t.t 1,,.r! rL. z l r 5 it r
ri,rr. IL! 1.0.n l].: ri.i h. i.i ei_ rllr5e,r!t :le

t!eJi rt:

I rell e ,ra lii l] C hei,l .1.
Iili'Lrir!e a:!Ltr'.i ]: !erel
! i! d. iro;eLlt..i! g:LJ.ii t
!irjf. n. n.ilt:!!.t:llle ! !er
;iniLrr..i. ls fur .isger.rte
arr,r tr i, .rfu.!.n
i hrt
' eur: lNiJ l. C trL.!r.;ir.lr
.l:lrol, P i:'o: air a, r53r, aE
Dr

r

Tf.ri.ie a.r.!.,,ii.;E
r rn:_ rai r r. i.l
rLrL_L

te

L rire e n.i .,.

e':rrlrilt

h.t

D- rre Eeb ..1

heir.ig A t.eLer'.r1. !.nr:r.!rl r.r. il.i! s\..r ierer.-on
i ! r rt i.tere;5e!1N!0 n Le.t i r. r-e!...1.r..I i.fr].i .nr.n e

r. l.l.riillie ae. !g;: re r./e
.r ei ! f..11 i.t . t .:ai,b.l :en
.: qP..:.. i.]. ]r.51 ]r..].
r:n e5..Lrr/ r:rl E s;il
Ietr.r.ate r gen q; r 5..r. !r.r1.l
!_ .r!-rer fiE JeLiru I ii(.r
ili 'le ge.re!'.ilr..rpeL tc r r,r._
. t. trillll l\ C li l' .llre.i ei re
..irir. P.: ?.b.!r lr..- 9..r..
fin rir.rri i. . :; ;.r.i .r f.

gade n5:_ re f.L.en Er.r 7ln
r!l
seide5 prr e.!. rl i.:.ir:

!!!L.ger!'tr

e re:

?_

Tl!i.r,|s nlJ ,

T.ri.iS

r.r

Tfr_ri.iq

Lrr

le ,rr

ieriLer
,r,r

i.

Ler

!enlerr riii
!r.r ile T-.i!

r

rer

lriirt.

!rLr.

r.

.

Lrtlherrnienb.r:,r :,..i.,l,.n,rrlg!r4..leii,r!r
r.iiig. .-"ir. r! Lte ter :Ir !ii_
:Li. !!

rL.g i.he l.ri.iteur l!r3rn

et

ger? rrr

:dc e i.: :s:. .r,r. Lrr;irr irr.r'
!:1c i ir.le i.L.c.rh...n i .!..

i ii_ rl.r..nl! ieten L te.ri3en

/lIu,
Plukier oervuoud
overl.cfden Afrikaanrc

ijstijd

(Uit NWO OndeEoclsbdichtcn
Wageningse ecologen hebben onl.
dekt dal het huidlge tropisch regen.
woud in Afrika nos plukjes oeMoud
bevat van voor de ijstijd. De uitsestrekl regenwouden waren g€duren.
de de listijd zo droog, dat ze tjde.
Lijk plaatsmaakten voor gasland.
Her en der, in vaueien en dvierbeddinsen. blijken plukies oeMoud de
lFtiid te hebb€n overeeid.
Met rleun van NWO zocht de
waseninSse ecoloog ft,liguel Leal in
het regenwoud van Gabon naar
stukken regenwoud die ouder ziin
dan de Laalste iistiid. Nijvond
diverse sllkken oud Egenwoud,
sommige niet groter dan een
tennisbaan, Her meeste bos had de
drose listiid overLeefd ln s.haduw.
rijke valleien en langs stroonpjes
en rivieren. Tropisch Alika was in
die lijd een a(hipelvan oeBoud.
jes in een zee van grasLand.
Plukies oeMoud konden ovedeven
op plekken waar de planten tijdens
de droge liid van hel jaar toch nog
genoeS watei [re8en, Een k]eine
s.haduwiike val€i ble€k voldo€nde
voof een g,oepje bomen dn zkh
daar gedurende vele duizenden
jaren voort te planten en zo als
sooft te overleven, De g.ootste
plukken oeNoud in de ijstijd waren waaEchijnlijk berSkelens waar
veel misr voorkwam. 0e bergk€tens
hadden een opperulak na!welliks
Het oude bos is herkenbaar aan
bomen die nauweliiks hun

ve6pei.

dlnssseb ed kunnen verSroten, zoaLs

boorsoonen die peulvruchten vor
men, bijvoodeeld de €aesalpinia.
.eae. De zaden uit d€ peulen vallen
dicht bi de boom op de grond. Een
nieuw boompje ontstaal op hooguit
60 m van de moededoom.

Uit pollen vezaEeld op de bodems
vaf heedjes was al bekend dat
h€t huid ge regenwoud in Aiiika
tijdeis d€ ijstijd€n veel kleiner
was. De pollenarchieven die in de
meenjes ,ijn opgeslagei, geven
een gedetaiLLeer! beeLd over weLke
planten wanneer ieefden- 0e meer.
tjes die nu in het €Senwoud lisgen, lagen roen in dloge graslan.
den, Erziji echlef t€ welnig
meertjes in het.€genwold die v.n
voor de iisrijd dateren om een
gederailleerde reconsrructie van het
Afrikaanse Landschap te maken,
N€t als Eu,opd was Afrika in de lF.
tlden kouder dan het nu is, maar
belangijker voor tropisch Arrika is
dat er ook veelminder neeElag
!iel. Hel oiderzoek heLpt de ge!oL.
gen te begdjpen van natuurliike
veEio ngen van ecosystemen,
Iniornalle: dr. rMiguel Leal (Wage.
ningen LJnlversleit €n Research.
.entrum, AfdelinS Eiosystedatlek)i
e mail miguel.leal@wur.nl.

aa.teri€n fllteren
2wavcl uit di.rel
(U1r

Nwo Ondcnoetsbetlcht.tr

op e€n em
ciante manier lit diesel te veMiide
ren- Dat heefi ir. Chris Marcelis in
een STW.project aangetoond.
Samen met de bestaande ontzwa.
veli.Ssmethode. maakt het nieuwe
raltiiageproces diesel voor hon.
dard proc€nt zwaveLvrij. Bovendlei
bLijfr de energi€waa.de van d€
brandstof behouden- 0e ondeEoeker promoveert op 16 december op
dit ondeNe|p in Wageningen,
Met bestaande fosisch{hemische
methoden i5 via een katalysaror
95 procent van de zwavel in olie tij'
dens h€t raflinagepro.es re ontzwavelen. De rester€nde vjfprocent
komi via verbEndingsmotoren uiteindeliik in het milieo terecht. Om
A,let bacterien is zwaveL

I festait aan zwavel aan de bron
te v€ftiideren, ond€rorht Chris
Marcelis €en nieuwe techniek die
gebruikmaakt van bacten€n die 2on
der zuurstof kunnen oveneven.
Marcetis benutte bacterien die een
collega uit een Russisch olieveld
had opgediepl, Twee soonen van
deze bacteridn blek€n if staat oh
zwaval in de lom van dibenzo
thiofeen uit dieselolie te halenDibenzothiofeer en verselijkbaE
verbindingen ziin de b€lang,ijkste
d

zwaveLhoudende stoff€n in ware
u

Om zwavel uit olie le Iilteren, werd
de brandslof verzadigd mel waier
stof en veruoLgen5 ln een met
wate. en bacie en gevuld reacror
vat verneveld tot uiteEr kleine
druppehjes vai tien mk,onetei
0p lret srensvlak van eLk oli€deeL
ti€ kofrt de zwavel in contact mel
de micro organismen. De bacteriEn
nemen de zwavel lii de olie op en
gebruik€n het samen met wateBtof
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voo' de sr.lvis\-"Llrs Zo onsidat
'(h!ne lleseL. lLs atuaL!r.dr.t
lonrt iaarb I z{ave,raler\lot I lzsl
ffl. Fet FrS (in va een andere
bior.a.tor nret bacrered d e 5! |
d.r or d..r ro|nci ofigeret tot

)lill,l',',lj it,t. ti; i:tt'tti:ti, li il i i l,,tl,l t.:itit;,1

Als u zich rnet ecn hamcr
in het veld beseet't, is dat
daf, voor de zaak ofuit

dat die5eLnet ilrair.be ba.i.r dl

Zit u rle gaise das te iird ogeer,
zit u de heLe dag a.hter eei
s.hcrm,0enI d 0ezg een proleci

Voor. e onurrv€Lingserperimen

binre. tc lr.Len ottrotseet u vreer
en wnd n €en bifte utho.k vai

tef ge)tuLlkte (e ondezoeker seen
g.$on. d cs. 1r.1,r i-dole.aii.
Dai rc.ft d.7. ftlc cigcis.happe.
.Li c €5€. A.n hcr n dod.aiin

de trereLdr !'raar $erken KNCMG
reden en lrat doen zirr wai h€eft u
ner uw opLeidi"s sedaan ot b€ler

re,den de veroillciiiqcndc

gcdann? Dat is de vraag d e oe
Commissic Bcrocpsb€L.rngen zi(h
rrelt, Bant om u als gcnootschaD

roeeevoeso

^,,avelverbiidiigen in hel r€ador
ondai de ba(lerien
val langzaan' Sroeien. eorden ze
snel door nfdero 5o0rlei oveftroe
k.rd 7o.rat 7c nceds 0pi eu!!
moeien

rordcn scirlccrccro

onderock n1o.t nog aatr her
L.hl brensei (e ke scorten bade
ridn voor de rw!ve oprame verart
NadEr

Infomatie: n, Chr s Ma(eLis {Wise
r ngen !nivcrsitc t ei Re5ear.h.ei

trL,r, subd.parrcrncrt !li eure.h
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noS lvat heen

ulr

opLe

diig riel

soed v.n diensi:e kunrcn 7 in.
noeler vJij ook go€d ,!er€n rit
uw beLanger ziln. Hoe!ee pr!.eir
van onze Leden rlerkl bjde o elndu5trle, hoeveel b j ingenieu6.
bu eaus, weLk soon lngen errs
bureaus, hoevceL KNG[46. cdcn
!re.[en €r bii d€ ov€rhe d .n
hoeveerin kenn s n!tltLner orair
universite ten? 0m deze e€nvoud ge vnag re kuinei beanlr!0o.
den heeit de.onnlssie beroeps.
b. n.gen, naast haaf gebruik€llke
taken zoaG de vcn.gcnroofdigiig

ran hel KNGtlc bii hcl lnndclljk
ov€r les vzn Baia vikver€r eingcn,
de venegenroordisiie bii de Euro
pean Fe.eraiion oi Geolositir en
bijhouden va. de KNG[1G sire
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*aar vragen r. slaan over uw,xcrk.
orgevins en u* oplei.jins Het ir
voor on. van groor berana dar u
naJ9t uvl lloonadres ooR uv lrefk
an.ca ia4g€eft, !ers.hiLleiden var
juLiic wcrkcr trimeLijk iog ln
6nhof ot Aus a d rnar flonen ln
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uilgebreid .nd€rzo€k gedaan nair
de rrends d e z.h ln afseLopen tien
iaa, liiiie. ae aardretentrhappen
aft€kenden. Dit

onlezoek sordl

door Neden.nd ge.oiirdlneerd en
ic n hindcn vnn de Comrissie
BeroeFsbelingcn Binncnkon gnat
de eersre fase v.n dit ondePoek

Apt.i5

!an der v€ldei

Bra(o Garrner

B B. Eveltsen.5waak

d|5

lvl.A

2rol

5

naar

de aa'dwe(€ns.hap

dsnlr(t

pa wa hoDei

ZEF C.

dE

f!se e(r order/o.k

pr.i.rl6.

5.haap!eLd

N5 ALphei aan de

Universilril Bonn

i/

R rn

knsms I ar*. I ktfs lnieuwsbrief februari 2oot I 15

P C.fl Veeker
rue du CoLone tub en

ir,

.apture and <l.rase C02

y.3u

PG( 25

Ann veuary Event.

"Past ard Future oithe E&P ndus.
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EurEnceo 2oo4, cjo Roberr Chanier.
DOpan.mcnr G60maC. UniveGity ol
Li0gc. Chemin des Chevreuils i.
Bat B r2/1, B-4ooo LiCge TeL. r'12
4 3669)j4. Iax +32 4 )669126,
Rob€rr.aharLie@uLg.!c.bc

ntemat onaL PalynoLog

caL Congress,

Granada, 5pain, Flat c rcuLar and

pre{esi5trat on; EUR0C0NGRE55,
Avda. Coinntuc on 18 bq. 4 Bajo, E13012 G.anada. Fax oo t4 982o94oo.
e mail eurocongr€5@curo(ongres.es,

r

(Tl'G.fietsexcu.eie op dc Hoge
Vellere met als thema de recente
naluurontwikkcLing in dir Ndtionale
Park, Eegelciding door lan Sevink
en Eril Cnmfreraal. nfo:

Lh.(amne6at@s.ience.uva.nl

EGS.AGU.E!G Con:!r€ss.

hitp:ll

wv/w,(opemlcus.orgle95asLeus/

DGMK Friihiah6tagung wlth spe.laL
cnlphas s on gas storage and C02

lnternation.L aoiieren.c o r (arst
Hvdrolosvadd Ecosystems.
BowLing 6reen, (cntu.ky. Info;
htrpr.llarsr.wku.edu/:oo3
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