N E!wsBR EF vAN HEr KNGMC, ALW EN (TfG
A.NrENrw Nr GsrE IAARGANG /

/

APRIT 2OOJ

VERscs rNr

Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering

Licht uit zandkorrels geeft de ouderdom van een sediment

Aberystwyth
Het NCI- is een breed opgezet samerilcrkings\'erband van aardw€renschappcrs

(TNO-NITG, Univclsitcit UtrcchrJ
Uni\rrsitcit van Amstcrdam en de Vrije
Univc6itcit) cn i5ici Cfu-Delft en Rijks
uiversi(eit Croningcn). Het rRl vrn de
TU-Delft biedt de ruinte, de expenise en
de fdcilirciten om de opdsche darcrinsen
aan kwanszand uir te voeren. .{ard*.clcnschappelijk Nederland is blijmct dczc
nieuwe technologic. ln dc afgclopen
130,000 jarcn kcndc ons land een ijstijd
cn ccn irtcrglaciaul. Dat$ingen in die
pcriodc bicdcn dc moselijkheid om meei
inzicht te krijsen in de wissehverkins
tussen klinlaar, ,eespiegelstand en land

scnrpsrorrn€noe processen.
Df. Jakob Wallinga, directcur var lict
nieulve centlumr mocst voor ziin optische
lutnincsccnticdatcringcn nog uitwi jken
naar hct buitcnland. Hij sins rcor zijn
promorieonderzock n!!r llborsloria in hel
onuitsprekelijke Aberystwyth in U/ales etr
Roskilde in Denemarken. Hii hoopr dar
Nede.land zich m€r het nieuwc laboraro-

rium ccn ploats karl vcrwcnen nrast de grore
buitcnlaDdse brcers. "Her zijn beide voor
aanstaande ldboratori!. Ik heb daar reel
geleerd en veel contact€n opgcdaan. Maar
Nederland hoort een cigcn volwa:rdige faciliteit te bezitten. Daarwas icdcreen het over
eeDs, maar zo'r labomtorium past niet in
iederc ruimtc. Jc wcrkt tcnslottc mer rrdio
activitcit. Hcr IRI hlld sl en aring met lumi
nescenticoDdezoek, alleen dan in com
b;narie mer conrrolebadges voor mensen dic
met radioactieve materialcn ircrkcn. En zo is
het ballelje gaan rollen."

Lminescenricdarcring js ccD methode die
de tijd bepaalr dic vc$trcken is sinds een
sedimcnt voorhct laatst blootgesreld is aan
lichr ofwarmtc. In ieder nltuurlijk n.reriaal,
ofdar nu zand, klei oigranier is, ziften kleine
hoeveelheden radtuacti€f mAteriRal. Bii hct
venal van die elementenJ vooflMtnclijl< uFnlum, rhorium en kalium, kont ioniserende
slralins vrjj. Dc cnclsic van die nstuurlijke
achtersrodsiraiins wordt sedeelrelijk geab
sorbccrd door elcktronen in krismllen zoals
l$ans en leldspsst. De elekrmnen komen
daardoorin een hogere baan rcrechl Hcr

grooisre dccl von dc clcktronen vrk weer

ierug,

nu.r somlligc blijvcn'sreken'

in

ccn elckrroneDvdl en keren niet terug
Daar de grondtoesland.

"verselijk het maar mct ccn kuiltje rvaar
het elekroD ingcrold is cn ni€t meer op
eigen kEcht uit kan," aldus I0allinga,
dic ats isisch seogr.laf een beelderde
manjer he€ft oh naruurkundige fenome
nen uit rc leggen. "Het zijn fourjcs in hcr
k istalrooster die er voor zorgcn dar dc
energie opgeslagcn wordt. Hoc meer
ioniserende sualing ccn korrrl onwrner,
hoe meer clcktroncn asngcslogcn rlken
en last koncn tc zittcn. Op het momenr
d.r dc korcls rveer blnx worden gesleld
aan licht of w.]lmte, kriigen de gevansen
elekrronen voldoende €n€rgie om'ovcr
de rend lan de kuil rc rollcn'. Zc valLen
rerug naarhun grondtocstand onder het
uiDendcn van ccr lichtsrllhie. Dlt
lichEisnaattjc wordt Iuminescenrie se-

EE!@
noc'nd Dc hoeveelheid lichr

is

..n

tna0r hoc lang een sediDicDt bcgrr\,en is geweesr ljr)
dar lichrsignaal kun ic nrctcn."
Bij Lhernrolumincsccnric (TI-)
$lrden dc gcungcn elekrn!

nen

b.lrijd

door \rrrmre roe

re vocecn. Bnnren de

ltcheolo'

g'c is dit oen bekende mcth(\dc
orn aorde\lerk Le darercn.
Tiiden\ her bakken raucn rlie
elekronen lerug in dc grondioesrand. \'.mldat nomenr

boulr{ hct signaalzich binnen
jn dc por o! en de otrde n
kar gcnrcten \!.den door hct

tnateri!!l te \,erhllien

znlen in lichrgcrocligc clekrone.lallcn. Nant dic sr)nden
oF nul ro.n hcr sediment be-

eralcD $cd Ddr doe ie ltLror
in hct llbor{(xnun lichi ic
gcbfuik€n om de kotrcls ic

dir wordt gefil
trrd door hcr $'ltcf Niet alle

lcr.alsngen

oP

Dc !icurvste ontslkkelingen
roor dc !drd$eLenschappcn
liggen cchrer bij de oprisch
gestimuleerde lumincsccntic
(OSI-), \f3arbij dc clckrdren

rerugullcn door blootstcilins
\!alling!: H.r rignaal $ordl door licht ot nul
aan licht.

Nul

Iler

dc huidigc rechnieken is
hei noccliik om ter keer mnnr
aan korrel re m€ten. Dar malkr
de d!le ngen naulrkcufigcr.

Het is in)mcn vcffc lan dcrl+
beeldig dirt nict allc koncl{ \('lledig op nulsrcDd.D roo. sedimenmric. llcr nut.ria.l dar
mci ccn rivicr meesrioomrl

irordr \rcl ddn zonll.hi bloot-

De Nlcuwsbrlef is e€n gezamenLiike u tsave van

het KorlnkLijk Nede ands GeoLogs.h &lijnbouw
kundis Genootsrhap [KN6[16J, het Nwo
gebiedsbesl!ur !oor aarde en Lcvcnsweten
schappen (NWO ALW) en de
ng van Toese
paste Fysis.he Geografie ((TFG).
Ve6.hijnr 6 nail per krlenderja.r

deel

rdn hun oude sisnaalhldden.
Dai lerschil is duidelijk en de
re hoec w.afdcn kun je bnlien
bcschourling l!1en.'
Om dc !fzetting$uderdom !an
ccn monsrer re herck numocr
rcn ee.s'e bekend zijn hogrcl
nrniserende slroling hcr mon
ster heeti oiillrrllaen sinds de
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lan korelr die nog ccr

kende.ullefltom scrcn.'Je

KosrEN

!oorzitt.r

aitijd hogere ouderdomncn

aparr gcmcreD, dan blijk al
lrel irclkc korrels ectr afirij-

REOACTIEAOPE5 EVENS AFZENDER EN ADRE5

e.ma
{R KZJ,

dom lan de'nul korrels en €en
sraarr !an renchillende: maaf

konels hocleD gcnoeg li.ht
g.zjcD tc hebbcn om her o!d.
sigDaal rc \i\en. N'orden ccn
rra!r honderd komels r.sclijk
gedrieerd, dan $ordr dc fesrouderdorn l]r somnige Lorreh
neegenotn0n cn dar berekenr
dat d. oudc otu iets oreischi]!
s ordt. \\'oJr iedere korel

(

Dr A.P. 0os(

kriigi ccn pick Dct de ouder

gesLeld, maar

cD hcr

lichtsignl]ll te mercn. \ldcrsod sordl deze ncthodc ook
toegepasr orn

sczcr cn bLijlt op nd zolane
korrels drslicht zlen.,lanecslogen elcklronen lallen dan Dcreen weer tcrug- l'as als de k('rrels begralcn ziin. kunncn de
eleltronon ir ccn clekdonenlal
ingclangcn lvorden. Her k bclrngfijk dlr ie !.or lte oudc!dornsLrer,rling alleen dic clckironen m€et d1e g.largcD
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laanr€ bloo$tcLling uun lich1.
"je neet ccnt dc Dltuurliike
opiischc lunircsccnde van een
korrcl. Doumee zer je het
sicnlll op nul. Dan gecfjc hct
sedimenr (Fa hondcrd kof-

reh) een exactc dosis struljng
en ie m€et hoc gr0ot bet OSI-sisoaaL is dat daar bij hoon.
Dat gcbcun mct steeds hogere
doscs, zodlt een groeicu(c
onlsraar. Die is lineair bij lsgc
doses, rnaar Uakr af bij hoscrc

worden, mct arderc soor.ien
hoe snel dc klok tikte. "De
oudcfdom ran het sediment is
dc hoeveelheid n.allng die dc

Lorel ontl'angen heeli, gcdccld
door de hoeleelhcid srraling
per jaar," lesr Y'alliDg! uri. "Is
de natuuli jkc radioacri!rej!
laag dan is darercn to1 boven
dc 100,000 jaar nogelijk
Onde. goede omstmdighcdcn
kunnen

*e rot

110,000 jaar

srrling

Texel ligt de gerchiedenis van tien
eeuwen sirijd tussef, land en water.
Hoe dat gevechl vedopen is, komt
nu lertedijk aai her lkht net de
nieuwe daleiigsmelhode die d€
ouderdon van een enkel duin kan

Donker

Dc krach an de merhode, het
mcrcn \an een klein signaal in
aan konel, is ook zijn zwakrc.
Tijdens de benonsrerlne mas
ei geen lichi blj hcr scdimcni
komen. In hel taboraroriunl
mag allccn gcwerkr worden
mcr oratrjc ofrood lich!. Het
monstef rnoet zo homogeen

laa6, ook hun stempel gedrukl
hebben op de vormins en de afslaS
van de duinen- Maar de waag blijft
hoe nauwkeuris een oude kaan is
e. hoe pre.ies de rampen beschre.
ven staan in oude documenten.
Nlet optische luminescentie is het

mog€lijk om nauwkeurig le b€reke'
het westen van het eiland

eeteislefd wordt door kustafslag,
breidt Iexelzkh aan zljn zuldpunt

alduzend jaar sestaag

!lt

en

vormt zo e€n van de weinige klst
sebeden van N€d€rLand waar zo'i
ionSe ononderbroken dulnenreeks
bewaard is gebleven. Vanaf de
eLfde eeuw biedt zandplaat De
Ho6. die vanaf het zuidwesten aan
is komei schuiven, voLdoende
bouwmateriaal voor de vomiig
van de duinen die, di na i, ook nu
nog steeds aangroeien aan de
zeeziide van het eiland. Als De
Hors ooit uilgepui .aakt, dan liggen
de On.usl en wal veder in zee het
Noorderhaaks, orwel de Razende
Bol, al klaar om de voonaad ?and
De g€sch €d€nis van

c,lclus

en

land sarr zandigc afzctringcn
en reenp*ketrcn uir hct
imerglaciaal lan hct Ecmien
besaard zijn scblcven. Drt
sccft dc unicke mogeliikheid
oD beide methoden mer clkaar
lc rerselijken, en zo op schc
dareringsmet]lodcn voor dic
periode re validclcn cn tc

lllterstomuonde (Hl).

bunenste laasje

H.t

En dc koffel

cn gammasrralrng meegenomen
Nodcn in de bsekeninsen

(alph, slrrlinS dringl niel diep
in de koneldoor). Allecn ccn
specifi eke korelgroonc wof dt
gebruikl voor dc mctingen.

(1 100.000 jur)

re

datcrcn. \r''allinsa heeli hel

{sscldal op her oog, een van
de wcinige plekken in Ncdcr-

Optische drrcring is een
wclkoflc aanvulling op de be
stoondc lnethoden zoals tool

stof (l4C)

ofurTh dareriry.

van Texel

Vedo€en in de duinen vai zuid-

IeeijL

Om zuivcrc l$lrtskonels voor
dc mctingcn ort. de houden
sordt hct sedimenr ge$assen
mct zoutzuurl lvatenrofperondc

,eker ran rc zijn dat alleen bata
de

koffel scabso.bccrd heeft, daD
moct ook nog bepd.ld sorden
war de concentrltie lAn de
radioactieve elenenren in hcr
sedimenr rs, om daarncc dc
natuudijke achtcrglondst|aling
ie kunncn bcpalcn. Die bet.ah
immcrs hocvccl clcklronen er
pu jerr hgcvungeD kunnen

De duinen

Dc mcthode biedr nieu$,e
mogclijkhedcn voof K\rartairgeologisch onderzoek Hcr is
immers d€ enige ncrhodc dic
onderzoekers in staat stclt om
sedinent uit ccr hclc shciale

sordt \veggedtsl mct HF om er

doses." ls eenmaalbrkcnd
hoeveel ioniscrcnd(

mogclijk zijn. Hct hss nier
dicht bij cen llthologis.he
grcns zittenj wrnL dar maakr
hct noeilijk om de omsevingsstrdling te bepilen cn dus de
ouderdom tc bcrclcnen.

nen wanneer een duin g€vormd is,
Hoewelde methode nieuw is, de
signaLen klein zijn en elk konjn dal
graag gaten graail, het s gnaal
voLledig ve6toort, ziin de resuLta.
1en b€moedigend. De eeEte date.
ringen komen goed overeen met de
ouderdommen die sebaseerd ziin

op historische gesevens. Een duinrug die 'historisch geschat was op
25o jaar, blijki met optische luminescentiedate.ing precies zo oud.
De vjjt metingen kwamen 5teeds
op dezelfde ouderdom uit. z€lfs
zand waarvan bekend was dat het
maar een paar raar begaven was
geweert, kwam met de datering op
de iui5te ouderdom uit.
Wanneef mel optische luminescen
tie de seschiedenis van dit stukje
Texel uitg€zocht is, dan kan er eei
<aLendef gemaakt worden van alLe
st0rmvL0eden en hoge wate6lan
den van de akelopen duDend jaar

lstijd'). En dat samenspeltuss€i
klimaat, wa!ef en k!st, dat zo
beLangriik is voor Nederland, wordt
nu Langzaam uit hei duinzand blj

N

l\

Y

dlt nieuwste

stukje eiland is voor e€n groot deel
aLbekend. Oude landkaanen, de
oudste stamt ult 1t21, laten precles
zlen weLke duinenrilen aLgevormd
waren toen de kaaft Semaakt werd.
l-listorische bronnen malden de
ergste stofrnen €n ov€rsiromingen
die, naast lret leed voor de Tei--

en hun invloed op de duinen. Die
gebeurtenissen kunnen dan weer
verSeleken worden mer veranderin'
sen in het klimaat. Wa.t ook daar
mee ie
de afgelopen dukend
'n
gebeu.d. Het was in de
iaar genoeg
Middeleeuwen watmer dan nu,
teNiil het in de r6e en de 17e
eeuw iuist kouder was (de'Xl€ii€
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B.Lg -d tvoar informalie:
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€a.

Regnier,

Prof Dr Phi

pDe

cinDclLen, F;.uliv ot Eanh
S.len.er, Ul.e..t Univc19 ty. and
Dr aar Si.cieL, La,!ren.E iver
more Nal oni Lalronrory. Ll5A li
aP tu15 lecrr qdes for geo.fu d
ana vsis lDr FauL Llason. aa.!LtV
of Eaih 5( er.€s, Ulre(nl Unlver

Netherlands Journal of
n.es / Geologie

G€ o5< ie

Hae tlaat hct e. nie-"?
het 3a;i e0c. didi i!etlr.rl<jid5
lournalor 6.os.len.es i G.olog e

ei r!:jfbouri
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siids

vai N€th.riand!
de r.lac
om NIC / G&rtl

lournaL or Geas.i.n.e5 is

€.r ir

gesLndgd

go€d oD rle rJ Ir r€ zctten. Nel tid
rciift is iinoudeliii soed. hel.iel
ergoed u L het komt soeddeeL5 op
tl.i uil er dc Crare nlex k uipr

oo( omho.s ZckeJ ah ie o(cning
hou.len rield. a ii 5laar de e.
miade d ve*irijre. iussen ner ver

t.hijnci

v<rr een

behngir{ reien

sLhappe ik ad keL€i d. piek in
het arnti vfl!vilrnser riar (at
idi(eL, dar is ne r.enanre v.i het

rartalverliirirrcei iaar
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r 6&l\1

De exrendcd

alrslradr van de
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senlal es rordei gepub .ccr.i n
E,seviers loumal ol Ceo.h-.r cnt Er
oloanion, vols zil.z9 t2oort DcTe
spc.iaL€ u rsave trordl gepJ5l.€erd
v66r iinvang lan hci roigres €n s
besrh <baar !oor €lkc dceLnenef.
flel eerst. ntrnner van h.t Nelher
ianas lourn.l oi Ceotcienccs..G€olo
gie en i4l;nbou.r daL in 2oor rit

Dc sinrerwerkirg vrn hel Genoot-

Der INO Nl C il le Sri.hrirg
Neth.rlands Journal of 6€oscien.es
leefr duldcLijk zijn vtudrlef aige
\lorpen er r et aleen frnt betreil
de ($aLireit !an het rildsdlift De
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5:.1_ti'g NIG tr.edl ze f
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Het Ned€rlands Aa.dw€t€ns.happelijk contres Vll
Hel zeverdc NAC zal niet zonLs
eerder lEs aalgekondied op 2l
cn 24 apr L 2004 Senouden
dcn, maar 5 vc,Plaatst naar ma3n.
dag 5 en dinsdag 6 april 2oo4. Dit
gcoran on ieScmoer re <oTen
's
aan de *€ns om her NAC niet ko(
!oor de jdar jkse ECs mcetiig
N ce (26 rot ro iipri )oo4l t.

ii

oru<crll leermai. leeinan

hordr oo( rle adm nieifitie !an
nslilui o r.L. aboliees b I cn lnt
{le aDonnenrcnt5geLden namcns ae

stichring. Een groot vecchil mct oe
periode i9341999 toen KLLuJer
ceoLog e ei Mjnbouvr u rgar Bij
KLu,cr betaaLde het Ccroots.hap
d€ Lait5tc larei € t6.a00
iFL 3o.ooo) i jaarcane voo, oe
uilgave vir Gaii. Daannast streek
Klrwer de abonnementtge den !an
dc insl ruti.ne e abonnees op
Doordnt fe abonnemcitsgeLden nu
b i dc 5( .htins tere.hl konen en
de nieuwe regelt voo, hc! dooroe
astei van erra iDrien lkLeuren

clknar zal kom.n. De .onmissic
slaai ondef voorz tleE.lrap val
Protdr.lai de Le€uvi ((N 0zl €i
b€siaat !crder !it prof dr Toon

jire

(lN0.N TGt. prof. dr. Eerl
KUNI, prof. d
Di.k (roon (V!1, d.. PruLinc vrn
Le

!an der ZrviaD lllU,

Caans iULll, o. Relnout Brocr
[KNL ) en d', R.dcri( van !]er Wa

ntriddeh s er.ci progrimnr.
.ommissie samengcsr€ld, die
binr.n(olt voor dc ce6te ke€f blj

!ruk, .xt'a pagi.a s, .rtra

opLages

va1 Spe.ial lssuesl door cc reca(

tie stikl lrordcn nngeL€efd. kre€g
hct Cenoots.hip !oor le u tsavc
vi, !oLune 31(aarsang 2oo, val
NIG / G&lY sLe.hlr .cn rekeiing

notto'ltelde
werk nietw papiet ee..tlmi
met e kaar oda.r het
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Kan er ru 0r de L:uw€rcr 80run
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drae dat het (NGr,4G jaarLij(t (rvilt
is nan de uitsave vin her iijd

oo( be(iih een pf ma
prestat e: Nl6 / G&[4 wet€ns.haD.
Noe re het

Tcrrer en dan ool nog help€f d.
fifar.ian beheersbaar mai(enl De

rcien.er

reda.ti.: lan 5n I,Ihco Wong,
<ees (asse, de Lechn s.hc redac.
e

sccreEriaai dar door NITG sevo.rd
wordt ei de reda( enal hebben
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,. GeoLosie

en Milnbou+?.

EvERr vAN DE 6RAA+
N^MENs (NGtuc vooRT rrEi

teur Di.I N.uwLand en ziin voor

gaiger rom vnn Loon, her red.cr

iuteure die gocde kopij L€vercn. De
atgelopen di e jaar nestond dric
[Nart van NJG / G& uit Spec a
siues. Eigeilrk s dat lvat L-A lee
vai hei socd€. Wat ne€r rcgLrLiere
bijdrasen 7o! beter ziln. Da.non
niin verzoek na', U leden van lr€t
Kl,lGIrlG pa( ac p€n (of Llev.r
seTegd ga voo d. PC r lten) Bn
5.hriif een goed a.tikeL voor LJw
e g€n Ncth€nandi lo!rn.i oi Ge.

Sr .Hr NG NETBERLA(is
louR\Ar or biotctrNc!s

Quo Vadis?
lk ben nu bijna een iaar vootzilter. T'rjd om eens een balans op te
maken en samen m€t u na te denken over het KltGMG. H€t is een
wonderbaadiike club, dat KIIGMG: €is€nzinnise leder die enorm
€nthousiast ziin ovef Aafdwet€nschappen. z€td€i e€n club S€zien
waer zov€€l initiatieven w€rden ontDlooid: soms struikelen de
mensen teu€rliik over elkaar heen van enthousiasme.

Maar is .lat voldoclde

i!

een

tiid w.arin zoveel v€randdt?
Waarh€en ortwtkelen de
Aardwetenschapp.n zich?
Speelt het KNGMG &ar voldocnde op ir, zodat ook nieuwe leden zich nog aansesproken voeld?

N@e! wii oDe

worileD oplossilgsrichti!-

sen duidelt ker. De SedimentoloElsch€ Krlns spreekt velen
aar cr gao€it tegen de verdrul-

ting in! hetzcfde g€ldt voor

heeft met de Europese Fealeratle van Geologen afgespro-

wel voldoende? Is €€n gemotschap als het KNGMG nog wel

t€n od

vd

koppelef,, Daarnaast zulen de
divcree zustero.ganisaties
nagaatrofwii van elkads
densten gebruik mosen ma-

V€el
Nognaals: ie tut ntet zeggen
dat er niet hed v*l g€dam
woidt binnen het KNGMG.
Even een klche gr.epr De
meeste kingen zii. erg acti.t
Zo heeft GAIA biivoorbeeld
een groot on.lePoet oPgezet

Marin het bdoeFpeEpectief
var wouwen in

de

Aardweten-

schsppen wordt vergcleken met
dat vd ma4en. E! is helus
no8 steeds spFke var een slazcn plafolal ln ale meeete sele-

de banensite.

o{er

he€l Europa am elkaar

t.

ken tegen geeduceerd ta.lef:
het KNCMG is daar al nee

akkoord gegam. Dit is al€cn
maar mogeUjk als onze website door professiotrals wordt
bemand: s'tj zoeken datr ook
twee krachted (€en voor communiqtie en e.n voor websit€-itrichting) die edldoende
profession€el zijn €n dir al3

wijwilliger Pillen gte trekken (opgave bii mii a.p,oost(o
'rikz,ns.miDvetrw.nl).

gat

dhg€! lar het werlveld. Uit

Het

het ondmoek doeten

blief, die ln toeftmende mate
h6t infomati€blad wordt voor

gevoel roor de

('

01,1,

ft

meer

oozak.n kdjgen

M'lli'il ti'il{itlt,.)

De toekomst van d€ olie
en tas rervi(e-industrie
aardwerens.happer is wel bekend m€t ile o e en 8a!irdlslric.
ELke

Auroharis.h r!ordt dan heestal
geda.ht aan de'op€intors, de gro
te bedrll!en 7oaL5 5hrLL, die ollc ei
gns opsporen. V€el mlnder bckend
is de serui.etak van dere indu5lfie.
n dt nuk wlL ( graag lets lerref

i

Len 0v€. het wcrken
dcze sedori
de huidise tcnds en dc .onse
qu.rties voor de toe<onrsi ! iJ.b.
werkgeL€g.nhe d en onrw kkeLhrgs
mogeLijkhcden voor (jongel .rard.

zodh gezegd s de seryice.lndusLrle
binncn de olie en saswcreld bii

nog beter kan. Het Neiher-

lands Journal of Geology is
niet langer een onbcheersbare
kostenpost, de tGten ziin gehalveerdl Ook neemt de kw.liteit v3 het blad d,at zich op
het NoodzeebeLken corc€ntreert, han.l over hand toe. E!

Hinken lovend.

binner-

krttiekd tn

€n buitenl.nd er de

citatiof,-late is @n het stiiged!
Herald Ligietrberg van de
Commissi. Berocpsbelmgcn

"rerantwoorderiikhetd i€s.ns
matschappti etr sanenteving'r
deze tiid ofmocten wehet
heel asalers aan saan paltc!?

t_

q

Nederlandse AardwetenschAppers, Moqrenteel wordt sMen
nret o.a. NWO sekekeD ofhet

FtP

tiiliil:t,,

goed m€t de Nieuws-

Het spmende special issue
6l (3-4) vatr de Fluviar Archive
Group, &t s@€nviel net de
catastrofale livi.rvloedcn dle
EuDpa mohenteel teisi€ren,
illusffeert voor mii die vooruitgang prachtig, Een hoeksteen waamee wc,

nast

lezinsen cn colsres*nj de
weteDschappeliike l€lt van
KNGMG profrleren.

saw, waw, wAs, PAw
Dc Commissie Beroepsbelanger ed het Hoofdbestuu bebben een sponsorirgactie uitgevoeld. De reacti$ besinnen
btmetr te komeD: minder dar
we hoopt€n, maar mee. dan
wc vesachtten. Op dive$e
plcLken prato w€ mee ov€r de
inlichting vm Nedsl{d (zie

biivoorbceld KNGMG-site).
De diverse ctepen (SAIV,
WA$, wAS en PAIV) die hard
werken om de Aardweten-

s.happen en het landsch.p als
Aardkundise waarde bii de
burgs en de ovcrheid order
dc ardacht te b!eng@, hebben met vrii gerlnge bualgetten

in de afgeloper jaren reel bereilt. Er is biivoorbedd duideliik mee! bemstziin ef, a.ndacht voo! sexomen bii de

diveEe overhedeD. MoEentel
ztin we samen met de croepen
€n KNAG en KTFG ad het
kiiken of dit Dog b€td Lar gebelren. Ni€t onb.l.ngrijk, nu
de ovdhcid, door teko*en
gedworSctr, zich meer eo me.
terugtrekt op haar temtaken,
Via dc Bata-comhissie, waarin veel bata-beroepsvef enlsingen zining h.bbe& proberer w€ dc prdn€mkerii op
het gebied vm hct tweede-fase
ondeqiis zodarig te beinvloeden, dat ook ir ale toekomst
nog voldoende ionse mensen
een gedegenbita-opleidlng
kuMen €n sitlen volgen.

Erg mooi dus auemaal: €en
Gerootschap on trots op te
ziin!Maar.., is het aue4aal
wel voldoendc? Want er is
nogal wat :@ het vdan.leren.
Zo wordt KNGMG, net als de

rcst van dr maakchappii,
geconfionteerd met een vergrijzend ledenbestmd. A.ls we
er niet in slagen om voldoende lieu$e ledcn aa! t€ tlekk€[' loopt hct KNGMG de
kans om €e! soort reiinisten-

lt,l"t t..lt,tt'l

operalors

de produki e b nrer enkeLe de.en.
n a zijn piek zaL bererken oir voor
u rzi.ht in .ombinarie mel her gc
L)rek aai kosreneife (ieve en
veiLise aLtcinztieve cn€rsievormei
heeft €en santaLgcvolgen. Al€r

zeLi u tvoeren

eeEt

jonge aard,retens.hnFpers nri r!er
bekend. Toch wordt een grool deel
van de feiteLiike opsporing en w n.
nlng u rsevocrd door de service.

een aanta kLener. bedrjvcr akret
op dit gebied. Binnen Europa zrjn

indurrrie. Aktivneiten d e BeLisvraar
in opdrachl van'operaiors wofd€n
ultgevoerd, nr!ar dlc een brecd ter
rein bestriikeni !!ridrenl van hel
schielen van seiemiel tot hei uit
e ndelljk !ltvoeren van dc borln.
3en, /trede door het Gronlnsei
gasveld en dc aklivircit€n in dc
Noordzee n het aLgemeen, hecft
NederLand een relal ef goed ont.
!!ikkelde setuice induslrie 6rore
nlemationah bedrijven aLs

akli€ve 5etui.e irdustrie ke.ncn.

FaLlb!fton ziin
bekond. maar hiernaast zijn er ook

raar

5chLumberser en

het verdEf vooraL het Verenigd
(onir[rjk cn Noolweg€n d e ccn
De reden waarom
deze

dc

a(ti! teiten nlct

bL

i!en aardwetens.happe6

heett !Lles 1e maker net.le
Levenscy.lus van de oLie en gasin
fustrie lr het algEmeen. €dereen

een essenli€Le ro speLen ln de
/oekio.hl naar d€ sle€ds moeilijker
te vlnden, mrar noodzaIeLii(e

gicbronnei ziin. Alhoeweler nos

duslrie ecn marurc fate in. In
deze fas. !an .onsollderlng wordt
de con.!rentlepos I e van de ver
s(hillcnde operdrors stceds min
der bepaald doo. hun te.hnologi.
sche ltennis {welke voor edereen
n meer oi minder€ mat€ beschik

d s.uss e is over het

tijdnlp waar

op de !ooiiaden 7u Len ziin utge
pul, lijken de meesten hei er ov€r
eens dal voor de eerste 5o tot ioo

o e ei gas de beLansrlrkst€
encrgiebron zal blirven, maar dat

knsmg lals I ktfg ldeuwsbdef april 2ool

|6

cllb te wo.den. Dat is ook
1euft en, sezien de

geroegtiike

sfeer op de diverse

bijeer-

koosten niet onbeldeaijk,
mad toch niet echr voldoende
on op het maatschappeliik
vlak als academici de rol te
kunnen spelen die nodis is in
het high-tech gas-emiraat dat
Nedelland eisenlijk is.
Het vatt mii dc laatste iaftn
ook op dat c in toenmende
hat€ sprate is vd individualiserine bij leel Aardwetenschappels. De ve.antwoordeIiikheid iesens maatschappii
en samenleEng, vaak ecn onderliggende r€den.n voor veel
mensen od lid te ziin lan het
IO'IGMG, nakr hen nauwelijks
meer. Ook iichting het
Genootschap zie ik meer e!
meel dat mersetr eeD zekere

cafetaria-cultnur ontwil'.keler

il

miin behoeften van dit mohent etuee ven{llen?" wat
d.n gemalkelijk vergeten
wordt, is dat het Genootschap
slechts elTectief kao ziia irdien
de leden actiefziin en dat het
Geoootschap niet aleen een
rol heeft dchting de leden
daar ook tichting samenleving. Het laahie is vaak een
zaat van de (zeer) lanse adem.
Europees

Boverdien verandert de rol
die de Aardwetenschappen

baar ie), naar in toenenende mate
door hun Fate van etti.ient e. Fel
s om deze reden dat we brvoor
be.Ld ste€ds meer fuslet zien tus
5en operato15. Maar !oor de ter
v.e ndust e heeft deze ein.len.\'
d.ve' eei iog !eeL beLangrij<er
gevo g en ilat s dat oirerators'
needs neer frer( gaan uitbeste
den. De deUn rle !an .ore busi
nest wordt verLegd naar bedrlrfsas
p..ien waar de operator de meesle
lraard€ [an toevoesen en dal zi]n
over het aLgemeei rle .omnercieLe
aIt!ite]tei Andere a(ti!lte ten
kunnen dan op <osteneffektiele
bas s worden uitbestced ot nge
(o.ht. 0p d. rngere d!ur ver

heeft in d€ tuaatschappij
hornent€el heel sterh, Zo zie
je dat Addwetenschappen
zich meer en mee. Europees
begif,t te prof eren! in navolgif,s van bijvoorbeeld klima-

tolosie. Tegeriil.ertijd, en
misschien er iuist wel door
adgemoedigd, zie ie een samengaan met andere weteuschappeliike disciplines, t! de

tijd van Kuenen c.s. maakter
seologie, geotsica en geo-

chemie zich duideujk los van
udde vatlcn zoals fysische
gcoFate! biologie en chemie,

om in de jaren 70-90 totvoue
bloei te komef,. Momenteel
zie ;e op universiteiten juist

weef een saoengaan val
diverse Aardwetenschappelijte disciplines en zie ie dat ook
beddifslelen en overheid veel
aandacht schenken am de
samenhmg van Addw€tenschapper met andele disci-

plides, zoals bijvoorbeeld
klimaatwetenschappen.
Zoals aan dis.ussies over

gaswiming en op de She[r'ebsite te merken isj wordt
duurzaadheid van milieu e!
samenlevins daa.bij eer
steeds

belarsliiker purt, juist

voo. AardwetenschaPpen. J€
kurt vcmachten dat Neder-

wetenschappers nodig zal
hebben: misschien voor een
de€l w€l heel anders opg.leid
dan momenteel, maar wel
mensen roof wie het systeem
Aa.de een open boek is dat zii
kuntren lezen. Maar helaas)
de i$trooF van aardwct€Dschappels loopt in een adembencmend tempo terug, terwijl tuarage enGscholen en

econobie-opleidingen juist

studenten tretkenr "Why
become an earth scientisr, if
you can becomc hisboss?".
De veNachting is dat er binnen 66n i, twee decemia te
wcidig addwerenschappers itr
Nederlmd beschikbaar zullen
zijn od het bedriifsleven te
kunnen bevoolrader.

Samenvatterd: het KNGMG
vergrijsq de Aardwetens.happ€Is hebb.n frinder feelins
met haatschappeliike verantdoordelijkheden en wilen
hu individuele behoefter
beter beuedisd zietr. Aardwelenschappeliike disciplines
sam steeds vakcr (EuroPees)
samenwerketr en gad steeds

m.er iategeaen

etr

smen-

w€rt€n met andeae discipli
nes, zowel binnen de uriversiteit als daarbuiteo. De irst.oom vatr Aardwetensch.p-

komst het hoofd te kunnen
bieden, wasonladins€n Aard-

pers loopt teng. En dit ziin
echt nog niet eens alle veranderingen.... De cenuale uaag
voor het KNGMG is: Hoe

lI dan ooI dai lve binier
'.peralors eei ve6.h!rv ng van

siele !ers.hlLLen t!ss€r de ope.a
toE er seri.e ndustre, v.wb.

lMd, on de snel oplopende
problmen van de mbije toe-

wachi

de

het welktefteln zien !an te.hnis.h

!!at bete(€nt dit voor dc

werkgeLe

genhe d in de s€r!i.e lrdu5trie?
Deze !ers.h!ivlns van !ri.rlte tei

heeft p.tent €eL enorde gevoLgen.
Niet aLLe€n zal er neer lrer( op
Frore.t bar t en nerlbeLuitbesteed
!vordei, naar misschiei beLangril
ker nog, bete(enl het dat de
seryl.e ndust.e eer gedeete van
het hoger g€kwalf.eerde terhi
5ch€ rrerk van .perato6'kan over
r€m€n. Dat betekeil ritere!santer
en beter betaairlwer< en dat bete.
kenl veruolgens weer dat de (Las

gaar we hief op een goede
mader mee om? En direct
daar achteraan: Hoe moet hct

KNGMG er saar uitzien? $Iat

moet.r onze lanSere-temi,n
ddelen zi,n? Hoe moete! wii
onszelf orsdiseren? Hoe be-

dien.n we oMe leden op een
juiste manier? Hoe verdedigen wij hierbiide belanscn
vm orze leden naar de maatschappii? Hoe nllen wii als
berocpsvereniging oMe maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid in? Hoe bekekken we
oMe leden op een iuiste
nie! bij al die vfaeen?

oa-

De eerste stappen ziin inmiddcls gez€r het hoofdbestur

legt momenteel haar oo. te
luister bij de diverse stakeholders bif,nen de Aaldweter-

schappelijte wereld. Tegcliik

wo.dt over de sehele lirie

lagedacht welke plaats het
KNGMG dadbimen wil en
doet imemen. Er wordt gewerkt aan verdere p.ofessio-

naliserirg. Nu is het monelt
gekomen od ook u te bchek-

bii het nadenr.er oi'er de
het KNGI{G.
toekomst
'an op een ee.ste
U kunt reftenen
steviee discussie tiidens de
ken

algemene tedenvdeaderinP.
Komt Allen oo l? mei'

stand van de oLle en gas ndustrie
weLke sterk verouderd s €n noodza

nren[on met ronse

wer[nemers en hun professioneLe

@lijleNis

ontvr kIeLing, betaLing en bannze

menser moer w.rden aangevu a
5amEnvattend kan worden g-"neLd
dat de oLe ei gaslndustrle nog
veLe decennia longe gemotiveerd.
ei taLentvoL e aardvret.nsdrappers
nodig heeft dic wilLer werken lr
een internat onaaL g€orlEnteerde,
dvnamis.hE en zakeLjke ongev ng.
In toenem€nde mate zal de se ice
indusi e deze mensen e€n voL.
waardlge .affiere (unnen bieden

kerheid, sneL kleiner ruLlen $ord.n.
HerdooQa d€ seryi.c. ndustrl€
e-on

need5 aantr.k(eLijIer Neftce

Naast ieze ange t.end moet n et
!ergeten worden dat de akt!teiten
lan de heLe nfustl]e ner( gereLateerd ziid aan de o!ieprjs weL(e we.,
ge(oppeLd G

aai lnternarlo

ra €

{geo)fo lteke beueglrgen Dir u t
zi.h ln ecn dynamis.re marlt d e
.ycLs.h van Iara[ter s. Een addere
nend die lan beLans s, s de demo

srafs.he !pbouvr !an personeeLsbe

knsmg I a1w I ktfg lrieunsbrief april 2oo3 l7
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Piet Hoekstra, hoogteraar geomorfotogie

Voorspellen met de videocamera

Vnegei wcrd de Nederlandsc kust iin
keer per jaar opgeme'en. ledclc 250 melei
$'erd cr d$'a.s op de kust ccn lijD ungezer
\taarlangs zeebodem, zandbanken' sftand
cn duinen opgemetcn serden. Tegen$oordig shan trcidcocam€ra\ die dc hrst
in de saren houdcD. Het is mogclijk om
mer her stand .D de brandinssz0ne
gebeurr. Er is appararuur dic dc stroomrichring, stfoomsnelh€id cn dc hoeveelheid
zand op ve|s.hlllendc lvatcrdiepres binrcn

solfbeweslns mcct. Zrndbankcn blijkcn liidens een storrn b nen een paal
uren lan vorm tc kunnen verlndcrcn.
Daar kom jc nier acbter als jc aan keer per
jaa. de kusr at]oopt mer een nrcctlinr.
aan

Crisls
Professor dr- P. Hockstra van de l.acultcit
lluimtelijke \vetcDschappen doet ondcrzoek naar de onnvikkeling lan'zRchre'
klslen zoals dc trpisch Nederlandsc smn
den en duincn. De e,iss€lw€d<ing tussen
naruudijkc fenonenen - zandtrunrtorr
naar ofvan de kusr, zecstforningen, gerif
dcn, golf\rerking en storffen - is complcx
cn moeilijk in modcllcn re !.ttten. llcnseIijk insiijpen maakr her syste€m nos inge
Nikkelder. 'Ln dan hebben ilij nos ecn
reladefsimpcl. kust, een kcurigc rechre
liin mer lrcinig v.riarie in d

sedjmcnr," lldus Hoekstra. "Engeland
hccft kljtren en zachrc kusien met g llisc
vornren. Op de sratrden ligt alles van
sfote keien ior lijn slib. D!! is pas crisis."
Toch $'illen dc naatschappij cn dc loli
liek anNoorden. Zijwillen \rctcn wrt de
gelolscn zijD v3n de zeespicsclstiisins Ze
rvilleo annroord op de vraag ofer bouw2and gcwonnen kan i{ordcn

uit

zee, en

war de consequcniics ziin lan de aanleg
van de Tlr€edc Muasllskte. En dai blijkt

noeilijk, vcrlclt Hoekstra: "Wij

heLrben

grore problc$en om een scliatiing te maken war cr g!!1 gebeLrrcr in de komende
\iiftig roi honderd jaar. En dat n juisr dc
pcriode waa! de polrdck ofde kNrbchccr
dcr oD $aagt. voor dc Trveede ltaae
akte is, net als \,oor iedere Brotc ingrcep
in de natuur ccn MER, een milieuerec
irapponag., gcmaakt. Dc zandtransporrmodellcD die hien'oor gcbruikr ,jn, gaven
ulrkomsren die een tacror 100 tor 1000 u't
elk.af lagen. Dan valr cf Feinig ie voorspcller. De meestc srudics lielen dan ook
terug op'expcfi judgenerf en d.r
's
ge(hn g€zond vcrstlnd. Hier Liet dus
onze grolc

uitdlging."

Die enc kusrofDame pcr jaaf is dlel ge
nocg om snelle proccsscn, die 2ich binncn
dagcn of\Leken ahpclcn, te herkemcn cn
rc bcsrijpen. Dn juist die kennis is nodig.
Hcr huidige ondcrzoek probeen op kleine
schaal, ,oircl in tijd (ien sotbciveejng)
als in ruimtc (66n zn dbatrk). re door
gronden rvat er gebeurl in dc kustTone.
Hoeksrra re!liseert zich dat de meeimc-

rhodcs invloed hcbbcn op de ulikomstcn
lan her.nd€rrocL. D0or je op ecn spec;
fiek fenomeen rc richten. mis je atrdere
dingen. Het scrkt !rurend op jc lesultaten- Maar hct is de eirige manier om de

proccsscn te doorsondcD. Je moet het jc
allccr welbU'!en reaLiscren. De krmst is
d00n1! om de gegcvens te rertalcn naar
l0nsere periodctr cD g.otere gebicdcn. ED
ddr bliik ecn uitersr $eerbarstis wc (veld

Achterult
Hct huidige ondezock richt rch mct
namc op zandrcrplaatsins bij de kust; hoe
komr zand bitdc kust, en hoe vcrdsiinr
her. Her $as bckend dar de brandingshanken, de zandbaDken $aar dc gohen op
breken, jn cnkele naandcn achteruit de
zee in wandelen tot ze uitstcnen. Het lcck
dat dflardoor zand uii dc lastTone vcF
dwccn. Or video opMnes van de kusl bii
Noord$ijk en Esnold .ran Zec is duidetiik te ,ien hoc cen zrndblnk zich !erplaatst. ljoor de topogafic vaD dc zeebo-

dem re mcrcn, krn ungerckcnd worden
hoevccl z.rnd er in dat sruk kust zn. Ijn
dan blijkt dar de ba.I iv.l iD zee ver-

dwijnt, ma.r geen zand neeneemt. Ycrsclijk her m.ar m een eend dic op hct
wlrer dobben". rerkha Hockstf!. "De
golven plantcn zich onder hcr! voort,
mlar dc ccnd gaat alleen m.ar op nee!.
Hct zijn dus niet de zandbNnken die vool
kustaf$ag Torgen. Dar konrt doo! storn]cn, cen rekon aan zlnd en her lcit dut de

Om de Ncdedands. kust'op hdogre're
houdcn cn te beschemen \$.den niiljoenen kuhieke meieN zend op he! irrand
gesporer. BeSln iaren negenrig is op l crschclljng ondcrzock scd.ad ofhct nrcgcljjk 11'ns om hci zand c,nd$ irarcr tc stortcn cD nict oF hct s1rund. Do.r de

golftL$king zo! her /rnd vanzelfr)t de
kust terccht kotuen. De \o.r.telen $ffen
duidelijk. Her lves goedkoper. Lr kon
.nder.lle $eersomstmdighcdcn dool3cNcrkr $ordctr. Lr $as.eccn pijplci(ling
Dodig o hcl zand ranuil zcc op hu

Mpuir.n. De zlndzuiglchepen
kondcn hel7!nd ges.on dichtbij de kusr
Nccf in zee storten en her si.rnlt hocrile
nier sesloLen te lvorden voof fublick.
HoeksLrr: "\\'e dachten dai g{rltilcfking
cen bel.Dsriik mechanisnc is oln srdiIncnrnaardc kust tc brcrgcDi nlrrwc
krlldcr ilcr rlicr bcirijzen. Uit dc nlcrinSen i! hccl scherF nar. r.rei gekonren drr
her inde.dMd.en heel belangrijk troces
straDd

is. \\'e hebben insrumenten op zcs grorc
meetli.rnes jn zee gezet. Na zcs $ckcD
\rond er geen fiame m.d op zirD plck en

itircn dc instrumcllcn krpor. Z. $tlrcn
.nreclrrcn of vcslccpr door g!m.l.n!ir
!0fs dic t'rssen de fiame\ do.. tr(,beerllen
rc vareh vle rjr nr.n neL re gld tr!:r€n.
Ze hddden er llle begrip !oorj nraar nng
bleei geen insrrumeDi op z]j! pLck siaar.
Toen hebben lre cxlra palcn.iD lrlrcrszildcn

r'3

dc coDsirucrcs gczct,

zqilt

cr

lccn sch'p Dlccr russcn pdsic Drcr ziitl
ncrlcD 1lii Dc onJcNltcfFcrhoJe bleek
Hel
l$.rtn ol
her

^ndeoedkotcr.
sfrnd rerechr en her $xs

.\lle z.ndsup!letjes gebeurcr rc.scns oor-

scheming. Ze br.kcn d! gollcn cD roorkomen atslag. \'aak ifordcn ze gckapt en
Irordcn cr rjsv'ilcrs vrn gcnradkt dic een

rin inl<on*reD raNcn v.or de flul
sclijLe Lrer.lltng. Je lt,in mer je Y;esrerse
b.il nrkkelijk resg€n dar ze dar nier moe
Len doen, malr dlar schictcn dc rncnscr
nieis lree op.I. moct dan toch mcr cc!
oplo$ing Noucn dic cukurccl cn maaischapp.iijk aanvaardb,rxr is. Hct ruk be
pcrkr zich nicl ror lisische procssen.le
hebr ook met mcn\eD re m!ken en culttr
bron

\ter alle kennis oler llrschillcndc kusrmi
lieus en klein-(chal'€. pf(,ccsscn, brandr
no.s si..ds dc !fa.g hoc dc N.dc.landse
kusi zich zal orrwikkcl.n in dc ko.lende
rijftie ior hoDderd jr!r. Fen nieu\le
UtrcchlSe onderzoekslijn o meer inzichr
ie k.ijgen ln dr keDnis ovef de onNlkke
lhg van de kun ls de dnta$odcl trncera
de. De lideo opraurcs lan dc bfaDdingsbaoken id. data) cn dc nrodcllcn dic irci
$aDdclcnd gcdr.g lan de brnken beschnj
\cn. $ordcn hi.r srmcngeloegd om heL
modcl te rcrfijn.n cn onzelerheden te

dc konrcndc ddgen dhijd een gele lijn fter
cromheen een lichrgele band. Drt is zo'n
$a.rier !in mogeliikheden. Door sieeds
n1etr\!€ gegefens $e re loegeD, wordr dc
voompclling stccds nluskcurigcf cn dc

band st!ods smallcr."
Elk nodcl kcnt zjjn cigen bcpc.kinscn en
roc,r- er nndelen. Onde.zoek neL verschillcnde m('dcllen blijit bel,ngrijk. Hei ls
nie! de bedoehrg on de e€n ireg re sr.,
pen ten k rte r3n de andere. aldus Hockstra. "Dc conrbhatic \an allc \oordclcn
lan allc nodcllcn zal misschicn lcidcn rot
ccD bci.rc roorspclling en het sed.lg un
dc kusr. Eisenlijk docn rvijnie's ande.!
dan het uir$erken un de veF.hiilende
lvegen die nLlar Rorne leiden "

Afgekort kustonderzoek
BBL: Buys Ballot Labontorium

lilAU: Institure for

Ilodell.ren g.bcudc tot lln toc op tli,ce
tn.Dicrcnr ncr lysjsch. !r'oce$sen oinet

wacrncliDgeD. 'Bc e merhl)des sL.nlter
los un clkalr, het $,rreu ttree rtonder
lijlte tuutes", leg! Ho€k$r,r uir. "Bijhei
p.o.es m.del $ord! hel gcdrag lan d.
b.andingsblnk loospcld op basis isischc
processen. zoals $rcnring. gohcn cn zandtranspoft. Hct dara-nlcxlcl doct niets mer

(NMl: Koninkl jk

]\4a.ine and Atnospheric

NederLands J'leteoroLo'

NC(: N€d€ ands Centrun voor Kustonder
NIOO-CEllE: Ned€rlands lnstituut voor
Ecologie (!oorh€en Ned€rlands Iostitu!t
voor OecoLogisch Ondepoek) . centrum
voo. Estlariene en i a ene Ecolosie
lllOZ: Nederl.rds lnstituut voor Ondepoek

proccssen. maaf modellceft hoe de zand

brnk zich galt \erplurlen op basn lan
gegerens uit h.! re.leden. Li$ eeo zand
bdnk elke zonei honded nercr !$d.r
ddn de loorgunde irinlcr, dan Dag ic cr
laDu1i galn dai h.r lol8cnd j03f $cer

llockslra doct naasr dc Holl!nd$c Jrrrn(ien ool( ondc.rock n!.r. 1.,)tische rtriefdrlrL s. dle tuet hrn L.iLMllerichill€nd€

Rlv'Z: Rijks Insliluul voor ondepoek van
Kusl en Z€e, onderdeel vaf Rijkswate6taar
TU-Den: Technlsche Universiteit Delft
TU-Twente: T€chni5che Unive6lteirTwente

wl/D€lft Hydraulic:

WaterLoopkLrndis

gebeuri. Ln dic iwcc tcchnicltcn glar e.c

DiLuurlijke omsr!ndishede! mooi !cryclijkjngsmateflaal loinen. D. d.lt0 s \{D
rccl tropschc rivjcrctr grocicrl Drci hondcrdcn nctcrs pcr jaar. Dc riricren loeren
0nornrc lroc\!clhcdcn sedinenr un. Her
klimitr)I is and.6 met dc moe\nnr en
\eiTocnsgcbonden uiforns. Deh:r\ troF
Jen !.n oudsher be$oond. ille gforc
c!lr!'ren zijn er begonnen. Ular h.t b0hccr errln s lasds. lcoDomisch. Lr.llrngen kunnen lijnrechr regcnolcr vcf0rx-

\!oord mluurbeheer staan.
Ilo0\(s$!r "de delra uitbouw

r0aL<t

r1r!!s-

trl $rel leg$eid met maDgrc!cwL)udcn.
I)c b.sscn

r.mcD

een n.tLNrlijkc bc-

ODrdar Djcr !1le rrniccssen hurfiin bekend
zijn, zifien e. nruten ir de scharringen in
her model die dooNerken in dc vooNpcl
lingen. Door meergcgclcrrs rc gcbruikcn
in hetFioces nodcl. {ordcn dc pa.amete6 ni.r op ccn esr 'scral gczcr. malr krij
gcD zij ccD brederc band f,n $ddrden
m.c. De uitkoftr is nu nieL meer e€n
!oo4!ellingi n!a. ge€lr ee. !v.3iei laD
rnogcljjkheden. D.or sreelts nieuwe rneet
gcge\ens in heL model !r stoppcor is hcr
rnogelijk orn de waricr stn0ll0r tc mdLen.

Hoeksirar "Ll'l ilc q,c$$ rrsfellirg lan
Erl{in Krol zie ie bjj de tcn)pcrar!rc. loor
(
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Het IMAU ls een samenwe*ing iuss€n i/si.
sche geogiafle . k!sten (Fac. Rulmtelijke
Wetenschappen) en rysische oceanogEfie
(Fac. Naluuf en stercnkunde) van de

ln het Buys-Ballotlabontodum in Urre.ht
werken hel llrAu, Wageningen Unive6'teil
{meleorlogie en luchtkwalit€i0, het KNMI

Hei Nederland! C€ntrum voor Kustond€F
zoek omvat de vol8ende insrituten:
IN AU, TU.Delft, \lL/Delft H!draulica, RLKz.
N 02, Nl00-CE[40, TN0 N TG, Tu-Twente.

F)\itfl fl il nHR70il{$ fiIlitfl.{T[N

Digital€ kaart Nederland
b esch ik baar voor universiteiten en hoger.holen
(NwO Ondetzoeksberirhten 4 noo
2oa), ols 9ezanenlijk petsbetkhl

wn

NWO en

eese!.n5 sekoppeL. i.n..n karrl
li d€ presertal€ v.n de verIe, ngs

d. rapaqt.fis.he

ult5 aS op de !vcb5itc van Novd.
F eru t bLilkt b voo be€Ld o!erdui

P.r 1mnari kuiien unl!eEt.lcr
.r hogPscroLen teger n.rk q.re.
d!.eerc rJriel tqebruikT.len va.

{leiljk dal G:or nsen en Dreithe
massr. Pld;\ Srslemd hebber.
He: trlcr.ns(happelij(

ae digirale brslskaatr v-n Ndder
Lan.,
1 1..o... NWO heelt

sdiii
i erolf ..1overeen{oisr

(unn.r onderzoe(s15
Pass neei zo
eigei SegeIcrr [.ppelen arn le
basisknir on :ot nieu*e nrzrh:.n
t€ kom.n Een re(enl voor.ecd vin

gesL0.

{ei nr.t

do Toposrails.ire D crsl
Ncd.rnrd. Nornaaikon dc (ai
rgeveer :ru ooo eur0 pcr liar, nu
6o0o ruro. De digit.lc inarr \la!1
al erkele inren op het lrensLiisrje
lal!eL. ui v.6teii€r en hoge
s.iroLei T.i nu toe rJaren.e tosten voor hei gebru ( te hoog.
o

0nce12oecgroepen (unncn ru !E
N\(]O een gebrul covercenkonrsj
krilgen voor 6ooo crro per j!:r. De
adnbieairrg gcldt niei !.oo .o1r.er

Ag.nt5.lrap !an N!!0 ls veranr
woordell( voor het b.heer van de
dlstaLe trnrt. N.t asEnrs.hap oiL
sLuit sinds i99l, eeeevensbeeran
den !oor dc iJcter5.hap. Bekefd
st€ b€stendcn z jn de nk-odaia
vnn hcr Cen,ra! Bureau voor d!.
stiiistiek. lret til( sbestedingron.

detr.ek var het 5o. aaLen

e,k huis cn c ke boom erop sriat.

CLLrL

reei PLanburcnu cn de enquates

genc(hapl, tcl: o7.

r44n923, €-dralL ste.n@nvro.nL,

http:rr'!v .r.!atan.th

nL

{.r

Koralen onttrekk€n :ich
aan soortbegrip
(Nwo Ondetzoeksberichten j z aJ)
o"ie0ede cr in so.rlef
bllkt eei r skait. ond€rrem ng.
K.raLen

(aat s dnt leze ls opgebowd
lc.toror 0 t bete(ent dar d.
basl\iaan g.ma ( (eLiik

t.

u

i

bcyrcr(ei

is. tsov€nd€n i5 a. basl!kad.l na.
senoeS odve(ckcn.i, zelfr op eer
De

.ig

ta. basiskaari,.r[.

naam T0Plovedor,

keit

eLe

Nlet een subs d e van NWo heetl

(efnrerlei dlc

Diekni.i

kainrcrken op rnh?.ri le€_t 7i.h
voor een eE.duiil gr ,r!isrnrLlns
t reLke so.ft een _a vldre€

\1anri.l5 ol€ !oor(onren oir dc

koraa behoot. Dair!oor moeten
neefder kenmcrk.r rcgeLijk seana

(orae riffen rond CurJ!ro Fet
Ioraa heeft eei grolc !aridtel adn
u IerLijk€

ve6d irirlsslomei.

[t

Hct b.grip soorl Lir(r moerLiik
l0cpnsbaar voor koralen. Welllcht
(.mt d t dooraat 2e de o.eartr

zijn knobbeligc, rikvorrise en
io'!t!onn.nd. i.Loi ts. 0e kora
ei gro.cn ol] ( eprei ran Ne.
tot ne.r dan ze!ent g met.r. Het

i

e!e", ,aar ryslek. hsriEr€5 v.or

vo.

j{,ardt loor

plant ng

t!ss.r

vers.hiLLenile

sootei n.t ot n3!!e i5

e.n d.e be
PiaLd door de 0'ngalifes.m;tan

uter

d ghecen, ,o.ls do t.mp€r.ru!r, oe
raielbe*eg rqcn or dE ho.\.eel
bes.hikbair i.hr. ret G iier.oor
moelLiik om aLLeei dai ile,rers.h i.

r.
der.f1,ce (ora.fIo of]€r tol

nir95!orm !ar hel roriaLnt

aanae

r g 7 r De zerstrori igei b.ni.:
i frc ke r.hri|g eer !.c_l:1.: {an
vcrpl.-:r€r. De !solrngspa:roneq
n de zse !arier.'<tr_k door nisse
igei n de ze.!l].g€ iaardoor
steerl5 :ncfs ng kan optrerl€i :u5

H.t vert..llnteL lal !cF.rrl Lende
soon€n koraLei,o {clr e !an eL

soor: )cror.n.

ife€

vo:men var fradra.i! bekeo
duideLijk ono.ri.heidrare soorlen
le ziji. t4.ar vier a.dere veroon

den..n grote overLap in gen.ti.
s.hc varlal e. Van d€re koraLen kan
daardoor i et met 7c<.rhel,l ro.
den vastgeneLd tot weLke van dere

ver soorle. zc bchor€n. Het spe.
irun aan 1!sscnvornen duidt eroD

(arr ver;chlilen. dnr 7o onderiins
io3 vru.htbar€ nikonlelinsen kun
nen letr €(k.n ri! i bekenrlran
(oraLen lrrarb i de bevMhting en
onlvrkIe ins van l.irven ]n hct wa
tcr piatsllndt. Bl i adra. s ls nu
airg€toand dar o0k (0r-aLsoor:en
d € z.h voolpiaitcn door n,1€flii

ci

vai

dat de vicr soo.rei zkh oncening
ge,roon runnen !ootrpLa.ren.
! t.r iil zijr er edrler fleL!.rs.h
cn iu!5en rle ve 90!rter. Naast

8! bevru.hiing
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naKomelngen noe sree.! ne!
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stcci iNVlo, Itelens.happcliik

een

nq ien: €ke koria po iepen

Le

5t.tis_ir.h

De.llglti o b.5 skrart vai Neacl
an.l h.cfi een sthaaLvrn r ro ooo
otu"e ee i.!it neter stct hord$d
m€r€r voor frel 5 het m..rT Sede
t:iLeerl€ Dest.nd !an ce lopogra
fii.ne Diedst Gof g€zeg.j eeldr dat

Siaiislis..

cf .€ttran ull

Kora

nog nlet rofd hceft. zult u daarovcr
op l(one lcrn ir !.h fteLjk gelntof
meerd wordci Telens ,a daf hct
defrnitieve ptogramna !oor dc
Buitendag aan u toegezonden

ins dat f!idanoi(c.L onderzoeI
de b oLogie ef an d!vetens.happen
tot nu roe e nie irera.ties nei
e kaa: ve11oncr 0li ienrlrL biogeo
logie een snel g'oeieid veld van
{ielcns.hap is waarif mondiaie,
rcgionsL€ en L0ka € e.osysi€mEn
b€z en lvo(lei ii d. .ortext van

n

g€opErn

ei it

gevorg( aoor ccn opro€o voo: €en

(enrrums!bsidie [4er de e!enl].1.
yom ng vrn €E. .enrrum op nc:
8eb.d !an de b ogeohsi. lrordt
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!an dlt lirenra
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t{ee man ercn pLaals, naneLjl va
nvuLLing
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ner rroi. rodat b j eL(e bots ng d'e
deeLrjes

betrol(en ziln. Door a.

i.rstofkcrn ter-".it Iranr, Io] r l
-f€lder reLte lra.iter de l,€e
kerrdee tiE5 !an fel rleuteriuni op
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Nethertands Research Centre for lntegrated
Sotid Earth Science - |SES
24 aprit 2oo3, ISES symposium "Frontiers in Sotid Eanh Science"
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Ansterdam. De toegang is gratis
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Pillow lava's, peridotieten en pinguins

llci !itzlchl unuir tni''r

wcdd{dmer in hci
ccoscien.e Lab is onsclwijield iaD van de

nrNnre ier w.rckl. Vln.tchter nijn bufclu
kijk ik urr olcr her snand rncr darr|chrer
her 100 m hoge Fla!e!u lsD r\1aoq!d.ie
Ishnd- Tcnminne, xls cr gccn dikke misl
hangr. zolh rrndrag- llct zi.ht is fandaag
bcpcrkr rot zo'n nlintig merer- HeI regcDl
cn mcr een !!ind vaD ?i knopen. mcl ccD
vc^rdchdng lan I5 knoten \'oor latcr op
de dag, is hcr nict bepa!ld nxnlokkclijk on

Furious fffties

I,lacqurrle hllnd (ofrUnccu zonls wc hcr
cilard noenen). oddcrdeel v,rn Australie,
ligt eenzeam in hct Dridden \an dc Zuideiijke OceaaD. h.lvenrege Niculv-Zccland
en,lmarcrjca, op onge!ecr 5.1'30' zuidei
breedrc- Van$cge de tclc sronncn die dit
dccl lan de Zuidel'jkc Oceran reisteren
nocm.n zeelui dcz. rcgnr ook Nel dc
'turious firries'. Hcr is \vuschijnlijk ian
vun de meesr niscratrcle plekkcD op aurde,
s3r her weer bctrcft d.rn. Voor gcologen
en blologen is dit eil.rnd ecn parxdijsl

Sam.n mci zo'n twinrig andrre $eLen

(of'boiiins in dc A!stralisch€
Macc! lins.) ben ik hicr ureege dc
schappcrs

!Dicke geologle cn biologie van Macquarie
Islrnd. Er zijn lc,oral bnnogen dic dc

tinguins. zecolifanren, zeehondcn. alb.l

r.ssen.n lcgcrarie

bestudcrcD. Vcrdet is

er een ond.Etcunende staf

\lln rdn

liif

ien narrrou$. de tradics (timmematr
DcD, loodgiere6, elcricitns), meleorologcn. een chef kok, ccn rrrs erc., dic hcr
onde.roeksstadon op het eilaDd draaiende
h.uden. Onzc arts ( d.c'l is hcl hoold ren
d€ eersr.-hulp afdeling vnn hct zieltenhdh
in Hoban. dus hij venraat ongr$rljfeld zb
toe
rak GeluLkig heelt hij zicl tut
'1u
alLccn ireTig h.elen houdcn $et het brou-

$en lan dc cnorme hoer.clhcd.n bie' die
hier daeclijks genutligd sordcn.
IkbcD bier omdat llacquarie hland de
cnige plck ter w.rcld is $a!r oceun
boden, f€c€nr eovo|sd hij een rnjdoce!nischc rue. bo!en zeenircau I'gt.
MeL andcrc wftnclen. llacquarie I$and is
een helc jc,Dsc olioliet dic rog stecds ir de
oceaatr ligr. Hcl eilsnd is zo'! t00.000
jaar cclcden uir dc rcc tcf.cren en rnaaki

ondcrdecl uir lan ccn 1r!,lstressle zonc,
dc \lacqu.rrie Ridgc. Dere 2one. dic
doorhropt in Nicu{'Zeeland cn rc(lcr
naar het noordcn uirko'nt in dc Tongr
Tros, ,al zich oDser\ijlcld ooit ont\Likke
len ror ccn subducricronc. \rlnNege de
unjcke berekenis loor dc geologle

ii

Macqulrie lsl:md sinds 1997 een Uncsco
\r{trld Heiragc Sil., de eeiste plck die
liet z.vel hccfi gcsch.ft of geologische
Koksmaatje
Vand.ag is her 2arcrdag. ,ltijd een
spcciale dag op hct ondc.zoek$taiotr.
's \tiddrgs zijn cr de 'Srrurda! durics
rakcn roals hct sch(,onmaken rd dc
bij\oorbccld du sebou$en Naar onze

-

op. Gclukkig \rordcn er\rar gro.ntcn cD
lerse kruiden tcrbou\d in de kas, tu!ro!.r 'doc ook !l de s.eprer zrraan. Voor
de znlcrd galond maaliijd klcden de
m€cst! cilandcs zich n.ijcs adn \sonrnrgcr tfckltefl rueen schoon thermal'
ordcrsr)ed !an) Naast de'sarurday
duries' heett icdcrcen ook onselcu ccns

in de maand dc trllt ran 'Siush! (koltr
oarrre cn anf!se.j.
Ulcquaric Island is lan noord ndar rurd
ongclccf 30 km lang eo ncrgcns b.edei
dan i km. Her ondcrzoeksnldon ligl op

h.r Doordelijke punrjc en hel eiland.
Vcrder zijn cr, lcrcp.eid

orerh.t c'lNnd,

nog een ricnml lcldhutren. H.I ond.F
zoekssradon is gebouwd pal n.ast cen

koloni€ koningstingolns, prachiige be€sren vnll zo'n 80 .m hoog, mel e.n ge]c
llck op hlh hah. Koningspingtrins ziin
rcrb0znrg!vekkcDd rieu$ sgleris cD l<omcn
jc vrn dichrbij orldcvoeken als ic siil Lrlijli
suin Zc lopcn dan ook vrij .n oDtrezorgd
rond op dc basis. NDasi dc konnrssr,rnguins konrcn e. ook roe Gcnroo pinguins.
Rockhoppers en Ro!al pingui.s Loor op
hcr cilrDdi de laatstc sooft komt xll.cn
roor op llacquaric Island en nerscDs

slaapkaD.rrjcs ('dons.s') zijn. Het eren is

normarl gesproken

il

crg gocd, maar op

zaicrdaglr.nd mxakr de lhef kok aldjd
icrs sFecjaals. Dnt is ecn hele kunst.
Onrda! het nu Inccr drn een jaar gclcden
is da! hei station voor her laaisi bcroor
raad ls.2i,n intussen rlle lcrsc gfoenlen

bgms lalq l krfg lnieuwsbrief
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Ori llacquaric Isllnd n.st.lt vcr.lcr ndg
cen ricnrll p!!.tjes Brulalbalross.n. DII
,jjn onscl$Rijke !'oseLs net een spanlrijdrc vatr wel '1.50 m. JoDge albarosscn

blijvcn

vijfltn ti€n jarr onafsebrokc'1op
nee$fijkcD on ie

zcc voorcl:LL ze op laDd

12

paren, en leggen in de ftfsendjd asLtono
rnischc etiianden ai. Albarossen die op
Ilacqu.ric Isl.nd ncsrclcn vlicscD reeel
malig nccr dan 7000 kn riidcns huD riif
tig ddgen du.cndc fouugecrl.i! voof
voedsel!oo. bun jongen. Het airnralbr!lalbetrosen dar op \'la.qurtie Island
nesielt, is de laarsre paar iaar helels

dramatsch af!:enonen. De albaros
ondcrzockcA r.sictr noe in hci dusier
Van$egc dele terugloop in dc Fopuladc
2ljn die delen vrn bet elland wlar de
nesten zlch bevinden sle.hN bij utrr.nde
rjne roegaDkellik. Helaas bevindt een
aantal ncsicn zich djchibii enkele lan niin
b.l.ngrijkstc Locaiics, cn is miin werk
gebondcn da! ecD srrcrg rcrgunnngcn
srsteein. \V!t drt bcoefr is cf dc afgclopcn

eeu$

veelre nderd.p di! eillnd. De

eersre bewone.s yan \'ta.qua.ie Isl!nd
ilar.D zeeh{rndenjagers en wallis!earden

d'c hci cjland gebruikre! loor hun
fabrickjcs oni olic un lralvisscn tc kokcn.
Tocn de w.lrisscn in dc rcgio schaars
{alen ge$!.denj wc.den zclfs dc FiDguils
her sh.bL.ffer rrn de r drg nra. d]e.ljjLe
olie. De roenige kelels die hle. en dra. op
hei elland sraan ziin wnnge $ulenirs !!n

Ru5sische ijsbreker
Nlad. g.ed. ik Lren hlc. d!s oD dc ofiolicrsequenLie ot het elhnd te besrude.en Het

groocie deel fan her elhnd bestart uil

tillow la!a's, maar op het noordelijke deel
ran hn ciland komen sheered d,!kes,
gabbro\ cn zcLis mantclpcridoiicicn !oor.
NIjJ. ondevock conccnoccn zich op hcr
,nrder\te deel !a. de sequentie. op dc
g!bb.o\ en de peddotieten. Tijdcns mijn

prcmorleonderoek in Ure.hr heb llt
gerverkr op de mlntelsecties ldn.lnrlleten
n Grick.nlaid €n jn Oman, en riidens

ccn twccjang posidoc projeci 1n L€icesier,
Engcland heb iL o.a. ccn c,fiolicr tr1
\longolie ondevochi. IL kcd dc sicncD

Nu ben ik lerbonden lan Cuttin r-'nner
ni_! ni Perd, V esr Ar{ralla, waar ik een
dficj.rjge posrdoc posnie heb, geii an
cicrd doo. dc Auslralia! R€search Coun
cil. Logisticl< gczicn vali trlacquaric Isl.nd
.nder de A!strdlische Antarctischc Dirisle. er.n hie. te s.erken moer jc een
onderzoek$,oosrel bij der. lnsLrnrle
jndrcDen.,{ls dli suc.eslolr dan sordt ie
r.js, rubllifen uirusrlng door de Anrerc
rischc Dilisic gcr.gcld cn b.raald. De
enigc nanicf on hicr ic kom.n h pcr

schit: nonlalgestr.ken een reeren vln
een dag of\ier !!nuit T!smani€. H.ogult
rjjfschepen doen hei eiland iedere zomer
aaD. Mijn reis nalr,Uacquarie lsland ging

rj.

Antarcuca.

o!

ccD

fanllsrische rnanicr oDr Antarctica ic zicn,
een reis wlanoo. de nornralc prssdgleb
enorme bedragen !o.r hadden moeten
neerrellen. ntiin ior.le lerblljfof hei
L<ing,

s

slcchrs

iD dc

g.bbro

s

op

h.i

eiland, wrarlanss manrelgestecntcn cn

glbbro's nMr het.ppeNl.rk bewogeD toeD
hei elland nog een a.dere nid ocerniscbe

rocrjsicnschjp, een

Russischc ijsbrclcr. Dit was nriuufliiL< ccn

ciland

lansezig tc zijn

lijfireken. r'erlerselli

dc nccsic ondcrsicuncnd. siafis

hie. dlbijn. ceD j.arl
Dc voorloFige res!ltatcn zijn ongclooflijk
inreresll}nl. To! iu tue hebbcn de Mlcca
geologen steeds de nldruk gelegd

o!

Voorlopig bcn ik hier echrer nog een teaf

wclcn op dn laniasdsche eiland,

en zal ik
nog menisnaal tcrugl<onicn uir hcr vcld,
uitgepur, dooNeckt. en mer ecn rccl tc
2$are rtrgz!k met gesteeiteft onsters.
luaar hei is her allemaal med dln rrlard
orn ie kunnen leven en \rerken ot diL

umckc ciland .... ....

het

teli dar alle oDderdel€n van een t,\?ische
otioliciscqucniic hjer aan\rezig zijn (lala's,
d!L<cs, sabbfc,'s. pcridoiicicr) Hcr is
eclitef d!idclijk d.t nict allc gcsiccntcn

de/elfde.clatiere o!dcrdom hcbbcD eD
dat de sequentie nict in a;n kccr Lrij eeD
rnid o.eanische rug gevo.nd ls. Het lijkt
erop dai de menielperidorieten, meL

da.rin grctc gabbroinirusics, op een gege
lcn rnotncni drchi aan hcr olpcNlak
ldgeD. i-dtcr zijn daarnr $ccr sabbro's cn
d!ltes gcnrl.udecrd, eD is hct gfootstc dccl
un de lr\.lseqrentle eNp,rfgeret De
grote lraag ls nu naruu.lltk'hoeveelhte.?'
Hopelijk kan nijn $'erk in het lab, ah lk
Icrug bcD in l']errh. daar rmr lichr o! doer
sch'iuctr. In Pc.rh hcbbcn wc anallrLschc
fuciliteiten \raar ncnig .nderc u!ircrsricii

i.rloe.s orr k,n /ijn. sad.ondef eeD hb

voo. afg.ndlte.lngen en een hb voor
uraln looddatedngen \an o.!. 2it..nen
(her sHzu\lP lab) Verder blljki er ook
c.n bclangri'ke exiensionele schuilzone

krsmg I alw I ktfs lnieuwsbrief
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nlVIRSEI'{
Reteerakkoord tnoet in
teken staan van kennir-

kerr

5. en innovat eketen ln Neder
rand w0rden v€rbeler0.
Onderdelcn van her actieplan van
de Manifesrpa ijen zijn: ve6leRen
van dc NWo financerng met idar

Nederland heeft een ahbitieuze
natlonaLe kennlsslfateg e nodig om
de EU.doeLsteLLingcn re reallseren,
Dat stellen VNO.NCW, KNAW NWO,
TNO en VsNU in hun g€zamenLijke
acllepLan !oor een betere kennis.
straiegie en kennlseconom e. De
pa ijen overhandigden her acti€
plan op vriidag 14 februari aan
aria van def Hoeven, d€ Minislel
^

lliks honderd miioen euro; femen
van maat.egelen ter verhogins van
de insrroom in batasrudies.lech.

VNO.NCU KNAW, Ni!0, TN0 en
v5NU, kortw€g de Manifestpaltiien.
bepleiten dat de minister pre5ident
het voonouw neemt n het tot
nand brensen van een kennisstra.
tegie- Hii moel een .egiegroep lei.
den op ministeniveau, bitgestaan
door een commissie van topmen.
sen uit ove,he d, bedrirsLeven en
De Manituslparlijen willen dal hei
vool9lel voo. een landelijke kennisstratege steun kriigt n het komen.

de regeerakkoord, De strateg e
moel geiomul€erd en gedrasen
lvorden door d€ regering en diveF
se iraats.happeLijke panijei. 2o
kan sncL, va een gezamenLij€ ln.
zet op een aant.l teiiein€n, de

niekopLeldingen en LevenswetensrhappeL ike r.htingenr stinuLercn
van profileren en zw:a eplntvoF
ming jn het univeBilane onder
zoekr ve6te*en van d€ nehveten
me1 gebruikeis. overh€ld en be.
driiGleveni be!orderen van de
komst van buitenlandse onder
N€d€rLand

wil tot de economlsche

top van Europa blliven behorer.
Daaryoo. zal in 2o1o zeker drie
procent van het bruro binnenlands
produd moelen beneed word€i
aan onrleroek en innoval e, een
gro€l van neer dan dertis procent.

Leo Coolen nieuwe
algemeen directeur van
NWO
Prof.n, L.A.A-M. (Leo) Cooten is per
naan de nieuwe algem€en direc.
teur van de Nedenandse organlsa.
1

tie voor Wetenschappeljk 0nder
zoek (NW0). Hljvo Et prof.d'. E.C.

Spaans

(Eduard) Kasen op d e vanar
ljanuar Lid is van de Raad van
Bestuur van het Leids univedtan

,aar van de Aarde
Na €en nt€rnationnl Year tor the
Ocean' (1993), een lnlenationaL
Year ot l,lountains {2oo2l, en met
cen lnternationaLYear of Fresh
watef
n het vc6.hiet, is b
Ed de l,,lulder president van de
lnternnrional Union of Geologi.al
scien.es (lUGsl .de idee ontstaan
een wereLdwijd laar voor het
gehele systeem Aarde te laten
orsaniseren: s€ologie, klimaat
welenschappen, biog€olosie,

koo,

NaluraLis, het Nationaal Natuurhis

ro.isch Nluseum in Leiden, organi
seen 24 en 25 melcen Dino Week.
end. Gedurende twee dagen staal
het museln boLvai lelke en boei.
ende dinoactivileiten, Ook is de
tenloonslelling Dino AEentino, ver
ensd tot en met 1/ augustus, te

hydroLogie,

et., kotom

pLines. AL5 voorbeeld

Dino experts verlellen over de
meest extreme dino's lit de ten'
toonste Ling Dino Argentino. Tiidene
een pfesentatie van dino.deskun.
dig€ Anne schulp krljg€r bezoek€E
antwoorden op vraSen naa. de zin
en onzln van de b€k€nde dinofilmt
ah luifasic Park en WaLkng With
Dinosaurs. Gezinnen kunnen zich
uilleven tijdefs de AVRO s Dier en
Natuur (nock.out Sholv, waar kenni5 over dino s wordt getest n€t
vrasen aLsr Zlln djno's reptieLen?
Eten ze aileen vlees ofook st€nen?
Kijk voor hel uitgebreide progrdm.
ma van het Dino Weekend vanar

apr L op www.natura s,nL of

beL

aLLe

Ilrtensicve mcerdaagse cursus
vool bcginDers,:r1 ge\(rrdcrdenl
gfammeuca el1 conlefsalrc
(gccombirccrd mct culinairc
en anderc acti\iteilcn)-

symposium frontiers in

SoLld

dis.i-

naar het 9uccesvoLle. op nationale
schaaL gevierde lahr der Geowiesenschaiten, dat vor g jaar in
DuitsLand gehouden ls. n augusrus

2ool zal blijk€n of het lnteha
tional Year dI Planel Earth' ook
daadwerkelilk door de Unit€d
Nations gedragen zaL worden.
lMo.ht het initial ef doorgans
vinden dan zal hel'lntarnational
Year of Planet Eadh'in ausustus
2oo4 geopend wordcn tildens het
l2e 'lnternat onaL ceoLog.aL
Congress in Florence, ltalie, en pas
in 2oo7 mer het vijftisjais jubi
leum van het Inrenational
6eophysical Yeaa worden afgesLo.

llniversltet Utrecht en d€ Vrre

eLdeG in deze Nieuwsbrief.

Udiversiteir Amsterdam GEOFLUL0S
lV "Founh nternational conterence
on ilu d evolrtion, mlgration and

11

interactlon n sedimentafy baslns
DGMK Frnhiahrstagung

!ith

speciaL

und KohLe
Info: jenke@dsnk.dei far oo49 40
6:1007'16 or Bernd Xrooss, RWTH
Aachen: kraoss@ ek,tuth aachen,de

Vertaalwerk

ErdaL, Erdga5

Interralional Coalbed lvlethane

\\csteAieg 5, 1862 CA Ber$en 1\-H)

'ltl{ooD

.tl)rt1
tnx
n,mtl lDlpa

072 - 5A 16 577
lt6 - l$ 902 202
072 - i8 l6 37N

rg.@hotmail.cotr

and oro8enic belre , campus van

emphasis on gas storage and CO2
.apture and slorage CO2 ECB'M,
De!tsche wlssenschaft ll.he GeseLL.

s.haft filr

Irssen in grocps\erbaDd
ol ilrdiridueel

TNO.N TG organiseert met de

Earth Sclen.e". [4eer informatie

Meer lnformati€ op pagina

5vmposium, Tus.aloosa iAlabama,
uSA, Submllsion of absfiacts: 1'lao2oo2r subm ssior ofcrc manusnipls
2ool: Info: coLLege ofcontin.
uing Sludies, UniveEily of Alabama,
Box 870338, Tuscal00sa AL t5487.

lloi

oj88,

LISA, Fax

oo12ot r43 9276i
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veNiFt hj

mparlo
lSES

li

1{l

hlJ i[ ll Lll{

b,j

.

l'.1 A

nfohatie op pagina
^feer

4

5pecral (onreren.e on Paleo
weathering and PaLeosurfa.es in
the Ardennes E feL Region" at

Preiz€rda!l (Luiembourd- hfo:
http://8colrrance.bcm.rr

Algemene Ledenvergadeiins
KNGMG en Buit€nda8. TNO NITG,
De Uilhot, Ulre.ht. lnfo: zie elders

ifiormat e op pagina
^leer
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fLlet aLde lnteriailoi.L.
n de pLann ng rrag e€n

nat oiaLe

s.hra

op

et
egen
andeorgani

ranrur jk n

ortbrckcn \rardaardatve
lroordieetr van eei aanta
Lij[e aa:dNeteis.happeLij<e

sare5liiiildeLs bFen 7lf
selomen om re spr.k.n ov€r

de
organisate van.. NeCerandse
iiluLLi|g !ar

d

even.irert

i veeLomvattertle

bepaaLde
pretei
r rle

d€ge
zo.r]er

van
!etooLgen! oni.r een
noemer aaf lret pub eI te
nen dl€ na !ns [omen, en
e
her syst.crn Aarde 1e ontregeLen teren Dc vraas 5 e.hter
Eo!.ndl€nioetoudeLil((o|nen overkoEpe,end€ orsaisate !oor
eenraa[i h.e ieui( en boe]€nd
rie [e sltudrur de
werenr.irappeLijk onderzocii
(rjgl (iro(t er e.n 5l.rting in
Ll t een eetrte bije.nkomsl
Leven gero.pen.l, €f $eLke spoi
reeds nat een paar lrste

a.rvlteten terei op ne loona.ler
inbrens

ttaafran !.rtcsenl!o.rd

B nnenlort iomci de !err€8er
roord]gcrs Ne€r bij€en. wir

lror.l.n

u op de rroostel

aar.l zjrrre[eninszaLgaannemen,
lrR0
organisati.
s
iet
bLe€k
Linsen
geE
soE k!nnen,orden aansesprokei

LNDAACRoIN
.N

KL MAATWETENS.HAPP.N
KNAV,r

aanueT g lrar€n tolvleso een aard

rct€ rs.raFpeLil[ se.r]aiteerde

nationne.n i.tivteit n de pLannlng nebb.n
irterratonalea.tivieiten gocdop opsenomen. n 2oo4lestaathet
eLkaaraitestemnen.cnee,tNee (NM bilvoorbeei.l 150r-arervert Vettegenwoorditers diverse organisaties in de
werkgroeP'Jaar van de Aarde'
ledlgprogramnat.beder.Ener het M$eon Tijn ho.der.rar s rub
lcl

ls ran brlais de

r lds een (popu

iln vreientrlrappe

ll( prog.mna,

en anderllds

Leum. ook TeyLe s

[4useun s be,

g

een if dat jaar e€. ie.lo.nneLLing over
prograrnsdater.pge.htisde poo seb €den te orgai serei Eei
treter;.rap roful het lirsreem
er.ol evenenrent tiordt gezo.5t om
het laar van .le Anrde'if Neder
Aarce te pronLeren bij her groi.
pub ei, onderzoe(etr. b.Le dsia
and n€e te Lrten beslrnen. va
l.et (NAG kan h.t ond€rwlt bere kl
[eE en poL]ti.. De doe sr.€pen
noeten.rlrn ooordroneen,orden wordci, en he|rem: Aarile zou
7 dr lla parti. pal e van bllvoor
dat aarduretens.hapoes nrel
u trlrik[eLij[ nrlsr p van ( maat. b€eLd ESTEa ! t kunnen breiden
ordetroe[ers degenen rii d. dc naaf de tu]nrte. VrjlleLaLrle
op olsingen rlLlen moeten v ndef aanwez ge nstrnt es v.rkLaa den
z.h berel. een ev.ncnert binn€n
loor de grote vragen lan d.
het (ader!an het laar!ar de
r.e(omst: oe (!nner !!ireer
qodd

d-

lUGS (Ed de

!l!Lderl

(NAG (Pim BeukenkampJ
(NGI G (ALbe Oostl
(Ni4l lloost de Jong)
NA['l {Rien Herber]
NatuElis (Dirk Houlgr;at
Nloz (lin de Leeuw)
TNO.NITG {W m de Gansl
NWo/ALW 0ohn [laf<s, Miclrael van der Meer)
RA( KNAW {saLle (roon.tberg, Linda G.oen)

"..":

gro.i.nde reLvaart saraideren met ool onder andere iisteLLingen (an
g.lnventariseerd hoden of er
adeqlnte t.eears tot energle,

Iarer er sroil5ro[en zonder

i]r

lc

)2,iiaI()t

de|geLj[e ]deeon zijn, oF d.7e

Olfl.e, Rceisirati.n

CLirnnte, Letver' nioaicTl6t
Departnear, 1'-2!)jurizt)t)}
. r.ula': N.d !an.lenberghe, rl sto
flouten. Fourt. Euro:ran aoigress oi
nL Resiora Ge.s.entli. aartograDh! is.reGeoogie, Redlngenstraat 16,

Voo'laarssymposium NecerLiidse P.O. Bor 59, []L j99o 0B
(rine rard;e Mat€r aLei .p
Regstrai onarease.iL, irini.eagc

ne

tlflve.siteit Llire.hr nfo Dr. Tlmo
G. N lLard. reL. oi5 2/61219,
e nralL:

t.i j,an.l@rouur.tfo

rL

l!t2.t n.i 2t10;

end ilornation s!n.ms.

1-6jt.ni

a00.;

iternationaL CoiJ.r.n.e or (erst
FtdroLog! and E.osystemt,
BotLlng Creer, K€ntu.[y. nio:

V ii.,naroraLS,/mposirn http:lkar5i.uku.ecu/2..1
autlriLfl€rtase rGeos.en.es,
rirrrsarCrrriraLLlrgJ,:Lbrarles llta1.jd|i2Ot):
Ar.rres iftserJr! [1us.!n5and LurtiLLn]ei.!'5le nai llaastrl.hl en
lrlir.oe.ton!'lnhctNaiofaa uik georgan seerl do.r het (NAG
Nituurh ltor s.h M6€um lairraLis endeK Fa Op zaterd;s tereei
!user.!,51. naai Fiseln.lL5tra
te Leilei Orgini.arie: DraorF
lJln(.rPri15. r'lN[4 NaturaLis, s..tr]. gebied rond Iuanr .ht ei
rolihls 9517, 2:lo. RA Le .ten.
L!l[ n.ei dr aL u | .]e 19e eeurr
i.:o/1ta)Br6r:l,tar:o/15687666.5tanrmendeni,leuprobenc-.Op
zondag s er een ll.is.r.!r5ie Larss
e mai: ri r[LelonatlLri s nnn ]

aan

:r) tu,i .a0t1
EAGEF-rop.arAss..atilnol
ceo!.cn:5t; & EiqtneeB.6ith
EAGE a.rfe en.e & Lrhlb t on,
5t;!ans€_, Ge.!. ei.e and i! roL.
lrso.etr.nfc:EAGE3!sn.s5

de Gren;naas. m.' .p...la e
ila.hl vtor het Grensma;sprole.t

Onr]erreg
LeE
teg.i.:f.rrraleenianme.l'g
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teL,o:1.2511056
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Earth A Quateria.,' PeEpedv.". rl
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Dlv ! on .i F!.lroLogi. 5.1.f.e5,
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5e.ord Synpos um or i\4csoioi.

aidaanoroi..,e.apoof!5:a.eari,

@
oertildmuseum de 6ro€ne Poort,
Boxte,iNatuurh storis.h Museun
Maastri.ht, the Nethe ands nfo:
Dr Ren6 F.B. Fraaije, e nail: into@
oeruldm!seum.nL, of dr. John W.ll.
lagt, 4mail iohn.lagt@maastrkht.n

i-11 s.!ftnth.r 2001
6th nternatianaLsvnporiun

Zesde laarLijkse symposlum !an de
Ven ng Me nesz Onderoeks.hooL
v.orGeodynam ca.lMeer nto in de

(BeLgium). Topic: ProfesslonaL Pra.
tices afd Engneerns Geo osi.al
l"lethods ln European lnfiastrudure

Ddpa ement GoomaC, Un versity ot
L dge, Chem n des Che!reuils 1,
Bat. B 5213, B 4ooo Lieg€ T€. +12
4 )669)34, lax r12 4 3ti69)26,

of the Subsurfn.e; organisat on
on

DeLft cLuster, lnfo@deLftcLuster.nli

Sta. nssynposlun KNG^4G in
Lltrecht niormatie over dlt sympo.
sium zaL n een !oLgende Nieuws

gress, Granada. 5paln. Fnst .itruLar
and pr€ reslstratlon EUR0C0N

Ninth Euroseminar on ['licros.opy
Applled to Building &laterlals,
Trondheim, Noorwesen. nfo:
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