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tcre.hrk\lan. \\'.r hcr \!s. drr
\lqen s. rocn nog nrer, \rc
hflddeD lllccn nraar r\rcc
r'onngen mer onrolledjge klli
se.t]cs. Maar dJt cf ieis !a! du
hand $ as. IrAs d!idclijk.,,

Spannend
Dc.TO,II)ES Rf!,/u rD' h.cft nr
ftlan cn ip.ilrrnafde \ ocr
!u d. Walvii Rug (1700
neter drcp) lln arn dc rop
(2?ll0 mcrcr oDde' rlarer) vijf
bolingen gczct. De ropograUe
mn de rcebodc'n is fliDk !er-
aDdcid in it nriljoen jrar. Dc
berglug is gezakr. Her diepstc
punt waar gebooftl js, was tucn
l8(10 ncrcr onder zcc. her
hoogstc punt slak d.ar 2600
neter bo\anuir (1200 merer

Kroon: "Her $as rechnisch ccn
ultdagng om tc boren. we
wilden ongesro0rdc. volledigc
kemeD cn da! berckcnde drr dc
sland&rdrcchniekcn die in dc
olje industric gebruik s orden.
nr.I brlikbaa! $.Aren. Y'ii

ve13terkt broeikas€ff ect

boorden ncr een speciate
bcrrel mcr ccn $r in hcrnid-
dcn. V:as dc bori.g eenmaal
op diepte, dln ecrd er door dc

mothaan(CH4) ontsn6pt

liolle b.oaiipcn eed snalcre
pijp naxr bencdcn gebEchr.
Dic binnensrc piip $ed mct
Iwee p'nn€n losgelaien en

schoor dan door de boorkop de
Teebodem in. Afiimkelijk ! n
de compacrie vun hcr sedim$t
londen wc 20, ]n srukk.n vrn
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dcn mcrcf, 180 tol 201) merer

Eersl werd er ean de voei van
de berg geboord. ln her dicpsic
deel van de occ.aD 

's 
dc sedi

menraticsnclhcid lagcf . De
klciLaag hg dlar dus nlnder
dicp en rvas nakkelijker re
kehen. Dar beiekende lvel dai
hei toi hei enrde roe spanncnd
bleet, wani hoe hoger op dc
\!alris Rug dc l<lc'Laag nog
r.ruggcvondc! $crd, des re
ingri jpende. de gebeurtenis
ge$,ecst nroest ziji die voor de
opwarm'ng ran oe oceaan ver

"\l ar ile gelondcn h.bbcn, cD

ccht gccn carbonaat in dc Llci-
laag zit. Ook in de ondiepste
trodng vrlt he!.arb.naaige
b,rhe helemlal ierog naar nul.
Dai berekenl dal de l!soclinc,
het nireau ln de oceaan lvaar
onder de ca$onarcn n1 oplos-
rng Saad cn mcr Dcervaan,
hoger gelcgeD moet hebben
drn onze horgsLe b.ring. En
die hg1, le.ugge.ekend naar de
paleo topografe, op 1200
meter diepie. Dat is rccl hogcr
dan wc toi n! ioe gedacht had-
dcn. & is roeD wcfLelijk iets
drandiisch gebeufd. Y'ells de
scctic zonder ca.bon!a! daar
dunner. \,h!r dat a logisch.
Ah de l,l'socline weer gaar zak
l<en, dan begjni carbonaaiscdi-

meniarie her eeFle op dc
h.noqf" o-tPo.n nl,.tI n "

Knik
Om de geo.hemle lan de oce
5sn 7o d.!stls.h ie veranderen!
is leel nodlg. Uli de srabjele
zuurstot en koolsiof-isotopcn
blijl<I dar cr vanafdc blsis van
dc tlcilaag cc$t een geleide
Lijlc opsarmins hceft plsats
geronden. Dan 2lr er een dui
delljke knlk in zolrel de 5'sO
als de 5'rC iraarden. Dc zuuF
snrf lsoioop rerschuili daanu
sie.kcr naar dc lichic kanr: dc
opwarniDg saat plotselirg

ellcr. De koolstof isoLoop
maakt een enone sprong naar
dc hchle, i,C k!ni, en daaruii
blijkr dai er ploneling een
nieuwe bron van koolstof a.n-
seboord niocr zijn. Hct ziet er
naar uit dat de v.oegsre, gelel
dclijkc. opwd.ning een pro.es
in serLing heeft gesleld waar
doorenorme hoe!eelheden
koolstofvan een ander oo.
sproDg kondcn vrijNoncn.
"De iichic koolstof-isoioop,

',C, wiist op mctharD," legt
Kroon uir. "Er zitten enorme
hoereelheden meihaan opge
sloren in hydiaten, dat zjln ijs
krisiallen, in de zeebodetn Dc
larde s'as loen ilarmcr dan nu.
Her dicpc occa.nwatcr was
ongcvccr 5"C. Dic eeAlej lmg
zanc, oF$lmnng d'e le lerug

rindr i! de seclie onder de klei
larg nroet net vold.ende zljn
gerleesr om de oceaan zover op
re llannen dai hei medaatr uii
de hydraten rijscniaaL<r werd
en D hct watcr lon rcrdvij-
ncD. Daardoor schoot de lt's.
cline omhoog, veel hogei den
$,e oolr gedlcht hadden. biiikr
ntr. Ne oxidaiie verdween dc
meihaan als CO. in d€ amlo
sieer en dat zorgdc voor hct

IGoon's idee dat vulkanisne
dc cebtc drnzet heeft gegelen
voor de opwarming, zodal hei
merhaln lrlj kon komen uji de
zeebodem. s nog mcr voor
iedereen ranzclfsprclcrld. I!
her iuinummcr ran Elnh and
Planctd!- ScieDce Lctte.s ls

ce. ,.tlkel gepubliceerd dai de
tbeo.ie .tpen dat er ioen een
tlen kilomeier grate m.rcorici
op aarde ingeslageD js. D'c zou
reraniwoordcliik zijn gewccst
roor dc ccrstc verscliuiring vrn
dc 6rrc{'auden en de eetsle
fase van de op$,lrmlng van de
aarde. Krcon is dlar nog nier
!!n oYerr gdr '!\'teieorieicD
bezliren inderdaad vccl liclit
kooLsiof, maar nicr voldoeDde
roor dc vcrschliving vrn 6rrC
dic \rc gcronden hebben. En
dc effecren rrn lo'n grole
meteodednslag, !ergelljkbaar
nei die van de Krjli leniair-
srens, moei je wereldwijd rcms

kunnen vinden tnei iekiekicD
en bijzondere mcialcn. Er is
allccr ilar iridium gcvondeD in
Spanjc. I{ogelijk is er eeD ne-
teoriet lngeslagen die gezorgd
heeft voor.pwarmlng. maar
vnlklnisme lind ik een logj
scher idee. Hei komi zo nooi
overeen mci licr opbrcken lan
dc Adantische Ocerdn.

Risico
Het ls nu leel kouder dan 55
niljoen jaar seleden. l-r lisscn
iiskappen op beide polen Hct
koudc watcr zakt bij dc Folcn
Daar bcncdcn cn zorgt enoof
dat het dieF in de oceam i.nd
de nulg.sden is. Her methaan
in de zeeb.dem zit sielig opge
sl.ren ln de glshldraten. \Vel
blijkt u1i dri ondcrzock dat ccn
.cladcf gcringc op\rarning ecn
kcrting.cactie in gang kan
bfcngcn rnet een onslag die
snel Ldn ,ijn en enorne elle.
ten kan hebben. Duidelijk is
ook dai de aarde lange tiid
nodig heelt on zich wccf tc

Kioon: "Dc omslag vsn tuet-
haan, strbiel in de oceaanbo
den, nalr het vri'komen eflan
ging snel. De overgang was
walis.hijnlljk in de orde Yan
een paar honded iaar. ,\laaf jn
Ioraal hccft hci 120.000 jafcn
gcduurd voordat er op arrde
s'ccr dezclfde odsrandigheden
heersten !h loor de gebeurre
nis. De zeebodem Yormi nu
niei direct een risico. Zolary
we iiskappeD hcbbcn. is hct
bodemwaicr koud gcnocg cD
zr hci vcilig in de zeebodem.
\{'daf ik fte $el zoryen .!er
ml]alt, ls he! meihaan dar opge
sloien zii ln de permatiost. ,Als
de aarde opwrmi, gebeuft dat
her sierkst aan dc polcn. Dc
permaliosr zal zich tcrugtrck-
kcn cn dan kornt het nretha.rn
iD dc armosfee,. E. ril.100 gl
gatun metha:rn ln de belroren
ondeqiond opgeslagen. Als
dat lrijkomt. dan kaD hci sys
reern makkclijk in ccn rrije
'val' koncn. nct cxtreDe op-
warming. En $c s,etcn nu dat
hcr hccl laDg duu.t vootdat de
aa.de zich dllrran heisieli. '

i'i
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Ontwerpen met aardkunde in '3 over 3o'?

Enkelc i.ren g€leden hc.h de
We.kgroep Aardk!ndige Waarden
rrard seflerkt aan een prijevraag

waarii de aarnkunde de vormge
ving van een .uimteLijk inrichtings
probleem ln belangrijke mare zou
b€palcn. De aardkunde heeft
lmm.rs tot de Tweede UlereLd!or
Log de in'khtlng van ors !aid voor
een sroot deel bepaaLd. De provin

.ie Limburg vond dil e€n leuk idee.
To.h G de aa.dkundige instcck
loor de p,irvraag er nlei gekamen.

D e w.rd door de provincie al tneL

le beperkl gelonden. Wel is de
provin.ie verder gaan denken over
een prllsvraaS. ln 2ooo lrerd de
eertte I oyer lo prlslraag gepre

senteerdr drie visies voor de stede
tijke uitbreidingen van Vcnlo, Roer

nond en de parkstad Heeden voor
2o3o. Aardkunde komt in de

u t!!erk n8en naa,eer beper(t en
lndired terug, Er is bijvoorbeeld
gebruik gemnnkt van reeds aanvre
zige sttu(luren met bilvoorbeeld de
he nrichtine van een groeve als

Bijhei af*held van loif Bronc
ke15, de Gedeputeerde voor Ruim

telijke Ordening, i5 op 21 maan j.l.
de tweede S ove. ro priisvGag
gepresente0rd, D t keer st0nden
dr e re.onstru.tiegebieden centraal:
WeerVNedeMeed, Midden. en

Noord Limburg. De.ardk!ndige
waaiden waren bij de:e twe€de
prlrsvdag expLiclet n de geb edt
bes.h jving opsenomen. Aan de
drie uitgenodigde on1!e@tedms
dus de keuze om van die aardkun
dig€ wadrden ook gebfuik te

mnken. Maar hebbcn zij dn ook

fet gebled met de sroolste ve6ie
deLlj ( ngsdruk. WeedNedeNcert.
is onder leiding !an prof. ir. 0. van

Dansik en dr. n, M. Glaudemans
van d€ fa.ulte | 8oulrkunde van de
Tll Eindhoven vorn g€seven, Net
geb€d Noord Llnburs door E.

Llyr€n en ncoc0erkers van oc
A(ademie vnn Bo!wkunst Amsrer

dan. llet gebied met de m.este
natuutrvaarden, [4 dden.Limburg, is

aangepa(t d0or een ream van 0€

Universiteil Wagcninsen onder
leiding van prof. n. K. Kerksra.
De,de jaa6 srudeitei leverden aan
a Le ontwerper beLanerij€ b idra.

Weert / Nederweert
Weert/Nedeilveelt ir ingev!ld als
een aiaLyse van de zes beLanSrlik

winndar krijgl naa5t e€n oo*onde
en een jaar I dmaatschap van het
(NG^IG tevefs, !ancjde nnan
clele steun vin SheLl, een geldbe

drag van 25oo euro. En tenslotte
k,ijgl hij orzijeen uitnodisins rot
lict schrllven van een wetenschap-
peLiik a <el!oor lret'NetherLands
journal of 6eoscier.es. D€ priis!it
eiking wordt geconbineerd mer de

StarinSlezing, dil jaar op 14 noven

Scriptie5 dienen een geo oSisch,
geofosis.h, g€ochemis.h. hydrolo.
gisch of fosis(h geografis.h onder

ste paniien d'e de processen in hct
lande ij( gebied rtu€n: LNV,

VR0r!1, bank, boe.ei, gemeente en
provircie. De bouw<undlg€ sroep
sigtraleef het probLcefr drt er veel
boeGn. en bankkdpnaal vastzit in

nallen die ovefbodig lrorden. Zij
heeft daarom geprobeerd voor de
staLlen nieulre functies en een
paesendc.r.hit€.t!uf te bede.ken.
Het gebied zelf deeLr de groep

vo gcns de beslaand0 hoofdassen
var !e lnirastru.tu!r i vieren. Elk
kwart (jgt 6€n hoofdfundie: Land

s.hap, nat!ur. industrie of re.re
atie. Zeer weinig aanda(ht is er
voor de aardkundiSe onderlegser
n lrezc vs e en onol/erpen. n een

deta L! twerk ng !rordr het aardkun.
dig€ r!aardevoLle dek.sluifzandge
bi€d Ween biivoodeeld als waar
deloze bosgrond gekenschelst cn
tol lonen in het bos'omgelornd

we,P le behandelen. Bij de beoor
daLing zal i. d€ eerste pLaats seLet
worden op de wetens.happeLjke
iohoud: de orlglnaLiteit, het ver
nieuwend kaEkter eo het weten
schappelijk en analytisch niveau.
Voo. f!ndamentele o.deruerpen
zjn orlg naLiieit en hypotlresevor
miig dc belansrljkste criteia. Bll
een toegepast ond€Nerp kijkr de
jury vooral naar hel verni€uwend
en probLeenopLossend (aakter. Bj
orderrerpen die gebaseerd ziln oP

een lnterdis.iplinrife aanpak gait
hel on geformuleerde innovatieve

oe detde ontginnint
De invul ing vrn hel gebicd Noord
Llmburg srad a s een zockro.hr
naar degenen die hct nrds.hap
zullEn trans'ofmeren. Lllt een
analyse van iieuwsb€richlen bliikl
de ltens iot grooisctuLige projec

ren:.e F!riade 2012, een chinees
themapirl, grools.haL ge kas.ofr
plexcn en va,kenshoudcrii op
industriale leest. Er zijn krachten
van buiten en binnen het gebied,

ontw (kelnsor d e brde oude
stru.ruur passe r en onLw k<ellnsen
die om c.n nr€Lt!€ sttuctu!.

Voorde herinrichting ls de ontgin
ni.gssesch edenls aLs leidraad

senonen. De toek.mstlBe transfor
matie wordt de derde ontginning
genoend. 0e eerste ontginnins is

het Middeleeulvse lands(haps
patroon met ziin ee!wenLans
volgehouden eenheid var hande
iing'. De tweede ontginning
bestond uir dc grootschalig€ ndtio
nale heide ontginninsen van begin
zoste e€uw De derde ontginn ns
zaLpL.atsv nden aG een amaLsaan,
een colle.lie van losse topografi

Er vrorden in het pLan vier onx!ik
keLinsen uitgeyrerkt Nieuwe groot-

s.haLige, exogene onh!ik<eLingen
situeert het onhlerpteam bij de
bestaande hoofdassen van de
lntranru.tuur.2o ,!ordt de oitRik
<eLing van wateft€.r.ntie en lacht
hav€ns d chtbli woonplaatsen
gesrimuleefd via nieuw te graven

meande6. Bii het behoud van
fatuur en mlLieu ook lee nntuur

[5(l"l[ftFl{llli *uert

De Ec.herpriis voor de
beste alrtudeerrcriptie
van 2003
Student€n in de.ardwetensch.p
pen worden uitsenodigd hun afstu
deerscripliee in te dienen al5 kandi
daat voof !e Es.herprlis. Deze
(NGt4G pfil, genoemd raar de
Leidse HoogLeraar Alsemene Geolo.
gie professor B. G Escher (13a5

r967), wordl sinds 1994 iaa ijks
toegekend aan de beste aardwe
tenschappeLij(e s. ptle geschrevei

doo. een aan €en Nedcnindse
univcrsiteit verbonden stud€nt. De

id€edn die hel gevolg .ijn van deze

Bij de beoordellng van de scrlpties
zaLverder spe.ifi€[ worden geke

ken naar: de sdmenvatting (hetder

heid, voLledigheid, bondigheid), de

rlet€nschappeLijke lnhoud (duide

Lij <heid van vfaagsteLLiirg, helder
lreid van betoog, s.heid.g tussen

ob5ervaties en inrerp.eraties, juist-

h€id van interpretati€s en het
.o(e.t refereren aan en ntegreren
v:n werk van anderen), de condL
sies (de felatie tussen con.lusles
en vraagsielling en de validiteit var

ttfg ldeussbrief juni 2oo3 1.1



waterhulshouding en natuur ziet dit
leafr als €en .oLlecti€f belans, .ls
moderne commons'. De beekdalen
en het ilaa5dal rorden voor een

belere waterbeBing heingericht-
Zij kiigen een rc@atieve neven-
functie. 0oor een ritmische afdisse
ling van open uimten en bos
wordl hei landschap visueel duide
lijker beleefbaar gemaakt. De

Sroor*halige stedelijke onrwikke
lingen en de bio-indusrrie worden

Sesilueed langs de srote intra-
slrudurele assen, met name langs
het (anaaL Weesem NedeBeert.
5ne wegen en tpoorwesen worden
verego en vomen samen mer iet
kanaa EEn vetuoersbundel.ln het
Landelli( gebied worden de naLlen
genoopt. De meeste moderne
woonwiiken tan€f de dorp5karak-
teflstiek aan oridat ze aLs een schil
om de !foegere dorp5stru.ruur
worden gebouwd. D€ nieuwe
woningbo0w in dit plan wordt ge

situee.d op d.iehoekige knooppun

ten in de Mldde eeuwse ontgin.
nins. Daarvoor ziii iieuw€ wegen
nodig in heL voor dit gebi€d zo
kenmerkende spinnenw€bpalroon.
Ondanks de aandacht voor kwel en
beekdalen is er toch ook in dii
ontwerp weinig erpliciele aandacht
voor de aardkundige onde egge..

De drie visi€s zijn gep€senteerd
aan de lokale bevolking. Hel
ontwerp van de verborgen tuin van
l idden.Limburg werd hel hoogst

sewaafdee.d. ook in de professio.
neLe beoordellng door dr, ir, Van
Reh en p,ord,. C. Steenbergen van
de TLI DeLft scoorde dit ontwerp ats
beste op de onlwefp(riteria,

Het boekie 3 avet 3a . Antwetpen
aan de zandgebieden van Naard.en
Midden Linbury' iste bestellen bij
dr.l. HoDwen, tuovincie Linburq,
Afd. RGv, Ptovincle L|nbury, Past.
bts s7oo,6202 MA tlaostticht,

ortwikke ng angs de besraande
struduren: glooiend bos op de

dekzandruggen en moerasbos in de

beekdalen, met een verbreding van
de waterpartiien. iJit de gebied!
analys€ blijkt dat het huidige groen

weinig toegankeliik ir voor de
bewoners. oaarom sordt de
nieuwe natuu. lia nieuwe paden

loegankelijker gemaakt. Voor de
gf 0orschalige en kennisinrensieve
landboulv wordt de vorming van
c0lledieven als optossing gepre.

senleerd, gesirleerd in de tweede
onlginning, di.hlbij de vetuoers
assen De grondgebonden land
bouw wordt in de eerste ontgin
ning gedacht, Rond het natuur
reseruaat de PeeLwordt e€n exdu-
s ef woonSebied voor rlike Neder
hn(ers artrgeLegd. N euw te
b0uwcn w0ningen w0rdef gesitu

concl!sies), en tot slor sp€elt odk
de presentalie een rol (schrijlstijl,
kwalileit en €levantie van de figu

De s(iptie nag zowel in het NedeF

lands als in het Engels gesch,even

ziin en dienl, vergereld van een
kon begeleidend sch jven van de
scripliebegeleider, uitedijk :lo
reptember 2oo3 in tweevoud lnge
d end te wo,den bij het KNGNlc,

t a v. Caroline Stamhuh, p/a

TN0.N tG, ponbus 8oo1t,

eero op de ove€ang n00g-Laa8

langs bestaande infrastr!ctuur. De

b€ekdaL€n word€n daarbii gedeef
t€Lijk sebruikt aLs achtertuinen.
ln deze visie is weinig expliciete
aandacht voor de dardkunde. noch

als ichtinss€v€nd elemen! in de
ontwerpen, no.h bij heL behoud
van de natu!tuaa.den, noch in de
detailuitweftingen. Wel is de adrd.
kunde indirect aanwezig in het
gebruik van de ontginningspat.o-

verborten tuin v.n
Midden-limburg
Doof het team 

^ 
idden Llmbufg

word€n r€liai en water, aLs in d€

vijfde Nota Rulmtelljke o,dening,
ri.htinggevend genomen voor de

loekom5tlge Landschnpsontw kke.
llns€n. D€ zors voor het landschap,

Verdere informatie, zoals de lijst
van alle winnaars van de Escher
prijs, is te vinden op de websile

ww kngmg.nl/; cli.k op genoot'
5chap en dan ondeGcheidinsen).

I^N DE IA6ER

vooRz rrER EscH.RPRrlscoMMrss E

hY,(l"ll{5lf:

14 en 15 irni 2OO3:
lurtrumercursie naar Maastri€ht

0e Lustrunex(ursie naar i/taastricht

en luik is geo€aniseerd door her
KNAG en de KTFG- 0p zaterdas is

er een busexcursie in hel selndus
ftiaLiseerde gebed rond Maast cht
en Lu k, waar de mlLieuproblemen
aLu t de r9e eeuw stammen. De

?0ndag staat in het teken van een

fretsexcu|9ie Lanss de c,ensmaas.

met speciale aandachl voor het
Grensmaasprojed van Rijkswarer
srdat. OndeNeg komt u ve.schif
lende verlelle19 legen. Inlomatie;
www.knag.nl, info@knag.nL of
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Quo Vadis en Carpe Diem
Als we met "Quo Vadis?" de waag naar de toekom$t stelden, dan is

het antwoord voor KNGMG. "Cary€ diem" - benut de dag. Alleen als

we nar wat veranderen, kunnen we in de toekonst als "botlr learned

and professionat" vereniging iets betekenen voor onz€ leden en de

maatsrhappij. Althans, dat is het sisnaal dat de viiftig aanwezige

teden aan het hoofdb€stuur saven op de Algemene Ledenvergaderins

van u me;. En daarin sins mer. lol mijn veiiassins. v'ii!er.

Nu zijn dc problemer ook aan-
zie ijk. TeNijl over het volle-
dige bara-segment een tekort
is aan goede vakLr'achten! en
multinationals samen oet de
overheid hun best docn om
scholiercn tc bewegcn od een
bata-richting te gaan studeren
(w.jet-net.n1), neemt de
instroom van aardseten-
schappers nos steeds af. Als je
daa. nos bii optelt atat de ver-
gxijzirg ioeslaat, komt ecn af:
Dam. er het lcdenaantal niet
meer als cer grote verrassing.
I'har als ie wat Muwkeuriger
kiikt, zie ie dat ook ioigere
leden ons iltustere Genoot-

Het hoofdbestuu! heelt zich
op de vnag gcstort wat er aat
manLeert cr eat er beter zou
kunnen, Aardretenschappe-
lijke bo-bo's (bii o.a, NITG,
She[, KNMI, NWO.ALWJ
NIOZ, KNAG, RIriZ) ziin
geirtefliewd met de vraag
hoe zij het aardwetenschap-
pelijke vetd zien verander€n
in de todende iaren en *erke
rol KNGMG zou kuMen
spelen in dat seheel. Daana

heefi het hoofdbestuur een
flinL aanaal sessies gehad
odder begeleiding van dc
business coursel Hrns v.n
der lvcidc. Ho€$cl het denk-
proces nos invo e hevigheid
doorgaat, laat de voorlopige
litkomst op hoofdliine! zich
als volgt samen\€tten:
1) Er zijn duideliik kuscn

voo. het rcryullen En een
overkoepelende rol door
een vereniging van aardwe-
renschappers, zoxel naa.
de teden toe als !@r de
daatschappii. E. is eer
duidelijke ambitic vau het
bestuur om dit ook stevigea

z)Tegeliik wodr ingezien dat
dit aleen maar mogeliik is
als d€ communicatiestruc-
turen en de orga.isatrc-
st.uctuur toereik€nder ziin
dan mooctrteel het gelal is.

3)De afname van het leden-
aantal vomt een bedrei-
ging, mad vooralstrog is

. h€r l€den.dtal (e! relatief
eroot aa{tal prolessiorele
Aaldwetedschappeliike
acadenici io N€derlmd is

sLuit van z€ven maanden. De door
l.peide inliening zaLvoonop g

voor twee jaar geLd€i Wanneer dc
aanvngen van !oLdoen.le kNa iteit
ziln, wordt eef honoreringsper.en

lag. var 2t% gehanteerd. De voor
waarden voor de indieieB van

v.orsteLLen n het open Programna
zln aansepan. De beLnngrijcte

. AlLeen onderzo€keE met cen

annsteLLing d e gegarandeerd is

voor de Looptjd van het aanse

vraagae prorecr KUnnen een

. Fet is niet nageLjk dat de onder
zoeker voor zi.hzeLf een positie

lid van tu\^GMG) nog steeds
een s.erk punt. We dierer
te werven en wervend te

4)1vii ziin linancieel en qua
oreanisaticstluctuur vrij
zwak: dit is voor het serooF
schap een bedreigeide situ-
ade. Wij zuuen meer finar-
ciele middeled moeten bir-
nenhalen! zond€r de conid-
butie met mecr dan d. in-
fl aticcorrectie tc verhogen,
en dc org.nisatie eerdel le
professiomliseren.

E.e.a. !e.d aande leden voor-
gelegd met het vesoet om
mee te discussieretr. Nu, dat
hebben we scw.tcn: dc vonketr
spatt$ erafl Na de constaie-
ring aldt ool andere geo-
beroepsverenigingen terug-
lopen, serd sesteld dat we nu
ldj onbetend ziin. En dat punt
l) waacl om een sooftvan
persdienst, die aansluiring
zoekt bij de actualiteit. De 66n
vond dat de pe$dienst de le-
den zou moeten hzetten waar
nodig, de dder vond dat er
biidrasen moesten komeo aan
Tv-presertaties! de volgende
dachi aan kranren. Op zich
Etuurlijk prdchtig, maar sie
gaat aht allefla.l doen en hoe
precies? \:oo.alsnog hebben we
een Nieussbrief en een website
die onderbemenst zirn en nog
niet helemaal syrchroon Io-
pen, ExrRA vRrjwrr-rtcms nIER-

EN zrt\ r,{.\ lrAI.TE \rEl-KoMllMl
Pas alaama ks ie gam denken
ad ed stim comunicatie-

pla! waa.bij i. als senoots.hal
d€ aardwctcnschappcn duide-

VcFotseDs stortten de leden
zich op de 90,aar oude naan.
zesl ! her even mermij meel
K,\GMG, ofi{el Korinkliik
Nederlands Geologisch Miin-
bouwtundig Gerootschap.
Zowel de naam als de afkor-
ttug zijn vrijwel onlilspreek-
baar en tuepen nu niet be-
pa.ld wame en erthousiaste
gevoelens bij een erote.
publiek. "We wcter zelfnict
.cns {€t hctbetekent...." Eer
nicuwc naam zou veel kuDnen
vcrbeteren werd al geopped,
da.r daar bleef het niet bij...
De leden coNtateerden dat dr
.ol van KNGMG een stuk
groter kan zijn indien ze zich
minder st.rk zou richtn op
gcologen maar deer op aard-
wetenschappers i! brede zin.
E6n vu de aanwezisen bena-
alruftte dat hi; eef, fusie zag al
d6 moie! om Aardweten'
schappen stevlge. n€ef tc zet-
te!: r'Steljc nu ecns vodr: ailr
aardw.tehschappers onder
C6n paraplu! Zou dat nou niel
geweldis ziin?" Hoewel de
leden het gevaar zagen dat de
baeedte mogeliik ten Loste 20,
kurnen gaan En de scherpte
van het profie! war€n zii tocl
in oversrote deerderheid
vooi eetr fusie. Wel w€rd €r o,
gewezen dat somige bedrii-
ven beter worda va! een
tusieJ Eaar dat anderen er
iuist door bedijLe'. Net als
het CI)A zulen wc tuoeten

/t I tlI

Doorlopende indienint
voor het Open programma

een do.n.pend€ indiening iivoe
ren voor het Open Prognmna.
voor le beoordeLng zaL worden
gewelkt met iwee typen beoorde.
Lings.ommls5ies lB0asl: ian voor
de Geo en Blosfeefloo6teLLen (de

!roegere BoC r 4l en eCn voor d€

!oorsl€l€n van [4ole.uultot 0rga
nisme (woegere BoC 5 3). Zodra er
.ira vijfeitwintig vooEteLlen ont
vangen zijn op adn !an de de-"Lter

re nen wordt er een bcoo.deLifgs

ALW garandeert een m:ximaLe

door oopt ld van indienins tot be

. Per ond€rzoe(er kan men laar
Lijks ianmiaLeen aanvEas ind e

. ondenoe[ere, d e eei Veri eu

wingeinp!Ls subsldie hebben

oirvangen, Kunnen pas rwee laar
na de lngangsdatum van de v
subsi.lie een voorslel innienen.

.0nderoekers, die via hel0pen
Programma een subsldie hebben
ontvansen kunien pas 66n jaar

na,je toeke.i ng van het project

opnieu! indienen n het 0pen

De aanvragen kunfen aLLeen nos

eLekirorisch worden insed end vja

worden voortaan dut het heLe iaar

d.or ln behandelng genomen. ln

velbaid mei de aironding !an de

voarbere dlng, <an lret nicurve

systeem per I sept.mber 2oor n

l-l€t ALW beetuur veroekt u met
nadruk om nlet to.h aLlen tegellik
een aanvraag per lsepremoer In r
dle.en omdat bljeen te grote

aanvrangaruK aLsnog maareseLen

moeten worden gerom€n en de

garanr e loor €en vast ionorer ngs

Ferenrage n gevaar kont.

www. nwo. n I /Op e nA L wP to g ro n na,
of e noit: ve6choat@nw.nl
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nadenken over de verschiletr-
de blocdgroepen. Ook hier
seldt wecr dat e. zorcvuldig
nag€dacht moet worden hoe
€.e.4. stap voor stap vorm *an
word€n segeven. AL|! :DEN
DIE nff LEZE\ TYoRDT tlll]Rl]U

STUUR TE gEl-rb_ 
'IET 

SCCOES-
TTES EIi IDE':EN. E:.' 

^.'U 
lJ TOCIT

BEZIG BE\"T, zoUDL\ lvE HET
OOX ERG OI FRIIS SI'DLI,CN AI,S

I,' EENS BU TjrI COLLEG.{IS
INFORMEERT OF ZT' 

^L 
I-ID ZlN

ol'ER1!rcE\ DAT Z! ALS DE
DONDER LtD MOETEN TYORDEN

\'A\ DEztr RIi\'oLUTloNArR€

Een mogelijhe eerste stap is
wellicht etr ovqkoepelendc
rol van de Nieuwsbrief voor
ec! b.eder aardwete$chap-
peliik pubriet. Daa.bii zal he.
brad ook .dtleLtcliiker
moeren *orden: dat -oidr
momente€llertend. Ook
daanan vonden de l€den d.r
de nam Nielwsbrief weinit
zcgsend was. Iielaas i3 de
naM Geo-lieuws (in navol-
ging vm het overtoepel€nde
Bionieuk), die een paar
ledGn nad vorn schoven, 3l
insepilt door ee! mder. lx
I.OOF IIIEPJIJ D,'N OOX EE\
(rOEDE FLES M,._ UII VOOR TIET
LID DAT I(O{T MET DE BESTE

NA M (ovER DE nrrsLAC K N

D.amee was de revolution.i-
re seest, die door de vergadc-
rins rordwaarde, nos niet

uitgcput. E. volsde een dis-
cussic ofde studenten meer
betrotkcn tuner worden bii
het KNGMG: ze waren sf-
wezig bij de ALY. Kunn.n cr
geen studenten in het hoofd-
b€stuur zitting troen
(Eomenteel sordt dat nog
olmoscritk geDaatt doo. de
statuten)3 Kllme. de dive6e
lrudentenveredsinscn de
status vM Kring kritgen
(zond.r verlies van zelfstan-
disheid)J zodat die studentcn
automatisch studentlid ziin
met recht op een (disitale?)
Nieuwsbriee HiER RrcHr IK
lul oo( roT Dr sruDENTrt
(\'EREYGNGEN) zELr.. D {ss
Ei- TSRENI I,ATEN WU OM T:\FIIL
GAAN ZTrIEriI TYfu\'T IVIJ TII]BI}EN

Na.st al dee omwotelinseo
vold ei een rii uitgeb.eide
bestuswbseling plaaG.
Madelon Nijmd, orze sticn-
ge maar rechtlaafdige pen-
nincmeester, gaf het stokje
over aan Renata van de"
Weiiden (TU Delft) , Jan Smit,
a6nvan de mense! die het
NIG er w€er bo!e&! heefr
g€holpen maakte plaatr voor
Ronard ve Baren orijc
Univ6iteit). En nMeN dc
Stichter giog de oaveruoest-
bse Uvert vd de crullctr
kwaD I'eta I|aalebos. Stuk
voor 6tul fiirc er soede
mens.n, die daar alte vlak
&€in;rrd hebben ge*erLt om
h€t KNGMG erbov.nop te
helpenr ik zal ze miss€n...Etr
lstuurlii*r de nieuwen heet ik

saFcn met de leden die zich
goed in dc bcstuu$wisse-
lingsvoo$telen konden
vinden, van harte welton!
Na al deze stimulercndc
gedachter en bestuurswissc-
Iiosen verUeten leden en
hoofdbestuurr uiteEput roar
volden, de zaar oE de rieu-
*€ gezameliike Aardweten-
schappelijLe biblioihcct van
NITG-TNO en Aardweten-
s.happen uffecht te bekitken,
waaf mevrouw Jansen-
Corbeek op haa. vriie dag
(chapeau) aanwezis was om
€6tr ieder wes"rijs te maket.
De bibliotheet heeft ni€t
aU.en een edotue hoevcel-
heid boeken, 

'''ad 
ook studic-

pleklen, audiovisueel materi-
.al, dvd's en kaarten. Het is
etr cefste poging om de
&empel voor de leden naar
ale diverse Aardwetenschap-
p€lijke bibliotheLen l5ger te
maken. Ter pleLke is afge-
sploken met merouw Jansenr
voolzitste! vm de Nedealand-
se Aardwetelschappelijke
bibliotheken, om in de toe-
&omst nauw samer te werken.
Carye Diea! D.t w.s dctcen
we€r het begin re de buiten-
dag die, zoals €lt iad weer
orberispeliik was eEoremi-
secrd doo. Gs de Lmge, Hii
wil er cchter aee ophouden
en zoekt iehMd die het stok,e

Na de lunch volgden nog drie
go€de lezingen rond het
tbema klimaat en broeikas.
Henk Diitstla (IMAU) gaf

cen bociclde lezing waaruit
bleek dat, afhankelijk van de
ontwikkelins van de oceaan-
clrculstie en aEnosfcrische
circulati€, het lotaal tatr rie-
ren of dooien. een lezing di.
tot naaLnteo stemde, Yenol-
sers &wam Rob var Dorlaod
(KNMI) dic dnideliit maak.e
.lat .le invloed m de mers op
h.t klimaat volgeB hed \rel
degelitk adwezig is en dat wc
moeten rekenen met de tuo-
gcliikheid vm een - mondiaAl
gcmiddeld' dramatische
kltmaatsv.rddefias in deze
eeuw. M.t dat in het achter-
hoofd stemde de lezins v.n
Ipo Ritseaa (TNO-NITG)
wc€r wat hoopvoller: de
potertie voor CO2 opslag is
demate groot dat het b€st
wst soel6 biedt. Hoge
kosten, dat wel, B@ ze
vau€n ia het niet bii d€ losten
van de w€reldwiide Grote
Klimaats-VolksverhuizinS dic
z.l volgen als de klimaatont"
wikkclinsen doorzett€n... De
Bottoischc Trir van de Uni-
verslteit bdod troostr p.achdg
zt,n daar de evolutionai.e
liin.n van het plutenriil
uitg€zet. Voor elke Addse-
teDschapper 6r aanlang een

Ee! .lcFelqde dag al Be.
al. Maar u ziet het: het
KNGMG benut de das: Carpe
Dieml BE\]llr u I{EM oo(?

Twintig miljoen euro
voor klimaatonderzoek
(N WO O nd e t2o e k be ti thtP n,

Dc Ncderlandse 0rgad sat e vaor
Welens.happeLljk 0nderzoek NW0

zet xr nt s m Ljoen euro ln voor
oiderz.€k naar kl maatveranderinS.
Hel geld vah binnen het NWO

lhema 'Systeem Aarde en zal

worden besteed aan een breed
scala van onderzoeken. De onde.
zoeken lopen van 2oo4 tot en met
2008. Hei 

'l,linisreie 
van vRol'l

dcasl5,/ miLioen euro blj.
0nderzoek zaL onder meer worden

Sericht oP de ro van oceaan9tro.
m ngen in het lmaat er het ris co

van sneLle k mantleranderng. De

noordeljke Atlanti5.he o.eaan ver
vuLt daarn een sLeuteLroL. Afdere
onderzoeksprlorteiten zrn de ro

van woLken in hei kLinaalsysteem,
de moseLiike kLimaatv€randeringen
in W€rt Europa en de kwetsbaar
heid van natu!.. miie! en fraat
schappelijke se.toren Aandn(hr zal
ook worden ses€ven aan de inicn
nniionale handel in enissier€chren.
Wal betrefi onh!ikkelingslanden
wordt onderzo€k geri.ht op kvret:.
baafteid en danp.ssingsmogelijk.
heden in 5amenhang met het CLean

DeveLopdent JVe.hanlsm.

over de aard ei omvans van de

konrende kLimratveranderinse. e r

de gevo gen hierv.f betldat nog
veeL onrekerhe d 0ok aan de mo
geLil(heden om de utstoot !ai
brocikasgassen te verminderen en

naodzakeLiike aanpasslngsnaat-
re8ehn ln biivoobeeLd de v6ter
hushoud ns en landbouw s nog

Wereldlvijd Rerken ruim x!intigdui
zend werens.happers samen in hel
klimantonderzoek- Het o.derzoek
wordt gecoiirdireerd in grole inte.
nalionaLe p.ogrdmma s. De Nede.
landse onderoeksgemcensclr.p
bestaat uit onsev€er vllfhonderd

0noerzoeKe6 maar sp€etr een pro

mlnente roL n het nternationaLe

ondetroe<. l\4et de nleurle fnan.

cieLe middel-.i wordr dir nog eens

Kllmaatv€fander ng ls nternat onBal

ordrrketrd aG e€n groot pfobLeem

0m de rslco 5 van kLimaatverande

rlng fe verm nderen ls in rret Ky0t0.
verorag overeensekomen de u r.
5t0ot van broeik:sg:ssen terlg le
brengen tol onder het niv€au v.n
1990. n het Hoofdlijnenakkoord
hebben CDA WD en D66 het voo.
nemen opgenomen hieraan te we.
ken. zowel in eigen land al5 in de

EU ei in ontwikkelingslnnden
Meetinfama e bij: dr. Hansde
Boais (NWA, Aotd en Letehsweteh.
schaPpen), tet: a7a 34407t2,

t.
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Van rode kool tot Gtobat Change

Reinder Feddes: Officier in de Orde van Oranie Nassau

Dc burgenreesle. van Ede had hei druk op
29 dlil \'taar lie$re nveeaniwiniig inwo-
ne.s van zlln geneenie krcgcn dit ildf een
ridderorde. Dagblad Dc Gclderlandet
s.hreefeen das Larcr al orcr de orlnje bui
die bovcn BcnDekon (geneente Ede)
gch.ngcD nNet hebben, $,!ni iien van dc
gcluL<kigen kwamen daar yandaan Ook
pfofessor Feddes wooni in Bcnnckon.
Burgemeesre. Robbensen vanc zijD rcF
dienslen kernachrig saDcn in'zorg roo. en
,org orn i!are.' cn 'kLimalt eD $.}ler'. En
dai alles bcson bijna vec.tlg jaar seleden
mei ccn prc,notieonde.r.ek naar Holland
sc grocDtc op de koude grond, teffijl hii
eigcnliik nrai de iropen wllde.

Wiesj€
Gebouw 500 mD Wagcnirgen Uni'e.sllelr
llgi bunen de srad Nsscn het groen. Het leh
nler op daihier eeu pas geridderde hoogle
raar Bodcnn!tuurkunde. Agohydrologic
en Gfondrvaleibeheer resideen. Siaf en
srudeDten hebben andere zorgen aaD huD
hoofd. De koftie'utioui! sr.at op het pun!
on wegbezuinisd r€ wordcn. Geen o.anje
ballonnen dus in dc hal. naar \rel een gooi
slandoek nct '\l icsje Moet Blijlen'.
Rdndo,A.ukc Feddes (1939) gaar in 1958
'f ropische Cultuurlechniek sluderen aan
de Landbouwhogeschool wagcningcD.
Opgegroeid op een boerdcrij in de Kfjrn in
de leenkolonien. hecft lij het jdee om
Ialer naar de ropen tc gaan. Voor Tljn

trakdjkperiodc wcfkr hij een bslrjaai ln
Zuid-Mcxico. Hij doet bodemkarreringen
cn drainageberekeningen ln een vochig,
iropisch gebied regen Yucaian aan. ZijD
veldwerk wordr !tEeslolen mct ccn studre-
lour llngs verschillendc Anerikaanse de
pairemenlen en unircrsitciten.
Na djr veclbclovcnde begln gaat het roch
'mis'ner Fcddcs'clddre. Hij saar pio

moveren op de opdnale grondwaterstlnd
!oo. rerschlllende o€i-HolLaDdse groen
res. Hlj g.al naar hct proefstadon ln Alk
maar. Njei .cht ccn ropisch gebled, niei
echi iropischc se$dssen (sptu1!es en rod€
kool), maar q'el een ulldrgende opdrachi
s'aariD de wisselwerking tusen i!atcr, bo-
dcn, pllnl en lrmostier een bclangnjke
rol speeh. En dai is dc rodc draad ln
Feddes' !verenschappclijkc werk.
"De problemcn r.n tocn ziin niet te ver

selijken mer dc huidige discussies over
vematiDg cn natuurbeheei," vertelt Iied-
dcs. reNijl hlj het s.hoolbord vol tckcDr
mci hoge en l.ge grondwaiersiandcn. "Er
wls ln heL Geesimerambachr Dct een
grootschalige rullverkavcliDg arn de gang.
op hel proefstadon $dfen velden mer
ve6chjllendc grond$ lterstanden. Hei
belansriiksic is hoeveel waier er opsii,sr
van hct grondwrtet n.ur de gervassen. Ik
hcb daaftoe een z.g. I,vslmeter ont{ikkeld
(een bak mer onvesloo e srond dic de
grondwateFiand in hei vcld volgt) on de
wareibalans van ecn plant ofgewas le
bepalen. tsij bollcngronden sreek her
biiloorbccld heel erg nauw. Als de bolLen
op zand soeien en je zet de opbrenssr
lan dc bollen ujt tegen de grondwarcr-

s!!nd, dan js er ccn hclc smalle piek rond
de 15 cm djcprc ivaar de opbtengsl opii

Hoog/taag
Vecrtig jaa. geleden lag de mdrukb'i
hndiniichdng op eeD oprimaal boden en
*aterbeheer voor dc Landbou$. Dat bete
kende, mci name in \Iest Nederland, onl
waterine om dc lage poldeis beweikbaar
en bceraasbda. te bouden. Her gevolg
hicnan is dat de polder\ die voor ccn
groot deel uiL veen en klei bcstaan. steeds
lagei komen ie liggen Hci vccn oxr.leeil
de giond s'ordi zuuslofrijker. gaat meei
nurrianien bevartcn en de grond klinkl in.
Tegenwoordic lisgen de piiorieiten an
ders. Dc vnas nu is juisi hoe hoos hcl
groodwate. kan sraan.
Dat dil venegaande consequenrjcs voor dr
iDrichring van Nederland hccli. realiseeft
niet iedereen zich. tscddes: "fle l,rge gron
den veranderD daD iD ee
een hele andcrc vegetstie. Geen koe kan el

meer grazcn. ze zakken er gewoon mer
hun poten door. Je kunr er ook nict bou-
wen, tenzlj je de hulzen op hci water neer
zet. Het systeem zrr complcxcr in elkaa.
dsn se vroeger dachien. Alles speeh op



elk r in. $re wcicn bjjvoofbeeid nu dar
het krpten lan bosscn ni dc Amazone
nog in\noed heeft oF de \ochrbllans or.f
ccn etiiand lan honde.den f.iloncicfs."
Bodcmprocesen i!orden resen$qn d j g
gcnNn'roe1 mer S\tAP (S.ll \ldrer
A.nosph$c I'lant. ..! model dlt de
DLe coc sjm!lccr tuss.! wai€rbeweglngl
ltannie{ro.m j voediDgssroffcn cn plan
Iergroel. -\r!s( het natrc' \cdcrlandse
onde.zoek, $ordt et ook geS\\rAPr in
aridc scbieden. bltvoorbeeld in P!kisuD.
Bij irdgatjc bij voorbeeld blijlen er.rlrijd
rolten ir d. wc,rrclzoDe achter, .ok !h
het $rter rdn gocdc k\tahieii is. h er le
weinlg oppes4dL<iclraicf, dan irordi er
gnrrd\rlie. gebruikt er dal is r.ek u.s
zoui. "De boden m.el!fen toc doorgc-
spocld wo.den om de Touren ult grond tc
ldigcn," aldus |eddes. "HeL is een
cotnb'nlt'c ran zowel nlgaiie ah drai
nrge. Dcnk maar aan licr Aralmeer, dat is
..mpleet !c.zout. D!i scbicd s rerl{rren

Er mag dus nieL hi6r alD hcr slsrccn
iocgcloegd worden dan hel kan bevartcD.
Rcmorc Scnsing is een belangrijke netho-
.le on ic bcpalcn wclke gewasen lraar
!uan en hoevccl cr siaan Maar satellleien
geven 

'joor 
wdrnrcfcgisrrade ook lnzi.hr

ln de mogehjke rerdrosnis vaD dc plan
ren. De plant gebrulLt het orcrgfoic dccl
lan her waler dat hij .pneenr roo. koc-
ling Slechl een d nvee procent l! nodig
roor pfoductic. ls er te weinlg $ate.. drn
sluiteD de huidmondies en probeert her
blad zich zo lane Dngclijk in lelen re
houden. De plant $arrdr wanncr en dai
berel<enr dal hij rerdroosr.

Over de grens
Dc grootstc looruigang binnen zljn !aL-
gebied rindt Fcddcs dan ook de opkomst
lan Remotc Scnsing. Hei cenrum van
de Eu.opese Gemccnschap in lspra in
Iialie heeft in de jaren tachdg ccn sarelllei
gelanceeid voor FarmtebepaliDgcn nicr
dc Heat Capaclry Matping Mission
(HCC,M). reddes: "we kunnen nu djn-
gen ncrcn djc daanoor niet nogelljk wa-
ien. Mrar o.,l dc iniernaiionale samen
werking is zo belansrijk. Allc l-uropese
landen zl]ren loen samen in ian ircrt
sroep. Iedereen deed wel zijn eiscn on
derzoek, maar elk halfjaar k\ranc! wc bij
clkaar om de resulmten !e besp.eken. Ik
beb daar een nel{eik aan over gehouden
dat ik mijn hclc lelen houd, e.ht ongelo
felijk. De wercldsijde zors om hei kllmaar
heefL een vergelijkbaar proccs op eans
gezer. Ei zijn nation}ai en inrcrnadonaal
onderzoekspioSrammat opgezet. Wetcn-
schappers ulr verschjllende llnden mct

\.erschillcndc vakgcbi.den werken s!men
aan een F'oicct cn dai scctt cc! .norme
slinger lan hel ondezock."
|eddes rnalkt zi.h !l \.ijfentlyirltig ;a.f
vcrdi.nstelijk in deze $e.eld ran n!tioD!al
cn intcrnarioiaal onderz.ek en lrnreDrvcr
knlg. Hij vcrluli op d1r lromeni ve.s.hil
lende bcsluury cn adrjsuende lur.iies bii
Nederlandse lnslit!icn (Klitrll. It C.
ILRI AlLend TU-Dclft, UU). Hiijs srnds
1988 berokken bij hel Iite.nltion.l
Hrdrcloscal Programne lIHP) ran
UNESCO, zai daer in lers.hlllende nl]tio-
nrlc cn inicfnaiionale adliesconnnissles
en s.as lNn 2000 tot 2002 presidenr lan
de wetenschlFFcLijk raad. Hii\ras als lid
yan de KNA\{ (de Korinklijkc \cdcf
laDdse Akademle ran WetcnschdppcD)
aciicfbDnen de Kllmlar C.nhissic un
dc i\kadcmi. {dre otgeheven is) en s!anr
zrch nu 

'n 
roor de R\K (Raad !o.r Ad.de

en Khnaat). Hii is vc,o.zliier lan de
Nederlandsc coDnnissic r.n dc nlee groie
inleinatnrnlle prognDna s dic zicii bczig
houden mrL gl.ibllchlnge, IGIJB cn
WCRI'] (Inrernedonal Geophe, e-
Biosphcrc Pragrarnme en W.rld Ciltuarc
Re\earch Programnc). l-D dit is nog naar

UNESCO

UNI-SCO een lrarm
h.ft toc. ALs p.csid€nt
rrn oc $'ctcnscnapPc
lijke tard heeft hij reel

sclence progamma s

cn s'atcr is 6€n lan de
thenu's. Vijfenderlrg
landen zijn lid van lict
IHP eD wercnschap-
pers van llle.lel nltio-

ideean in. Narudlijk is
zo'n grore organisade
burcauc..iisch. Maar

Edu.arl0n (het roor
rnalige IHE in Delft )

gebeurd. Luk her .m

ve$cliillcndc landen
en Yrn de Vcrcnisdc
Nsties te krijgen. dan
luk her ook om 20'n
insinuur op ie richlen.

Ncderland er leel geld

rni .uar q,c k'jgcn er ook seer leelsr!
denlen roo. rcrlg. ljr komr ook €en nieu$
grond\!ale.instir!!t (IGR\C. lnicrna
rlonal Gionndsa!erReso!rcc Asscssmcnr
Ccmc) bijTN-o \-ITG. D.ur hcbbcn lrc
als tHP cammissie jlren voo. gevochictr.
Uncsco is indcrdaad bure!u.r!!is.hj .ranf
{elbehDsrijk. Als h.i er nog nlei !1as.
dan ,ouden $e hcr n! uirindcD."
Volgend jad. $udr Fcddcs lijfcnzesils.
Der beiekent pensloen. Hijwilsfaag rorl
acii.fblltven in,iii besruu.lijLc tuDcrjcs cn
zirtl inicrDadonale .onrecien onde,nouden.
Gchlkig D.s hjj de pr{rrnolendl die sl be-
lg rjn lcrdcr bcgclciden mei hm onder
7oek. Hijvlndr dai ccn dankbare iaak en
doei her grlag. \!el {illiijw.r ncc. saan
surten ( hlj is ook roo.zrtrer ran dc su&cf
cni,rns sclre€st en zljn oude hobby sch.-
kcn s'ccr oppakken. Hij !.irlL Tlch lerccrd
net zijn ko nklijke onders.heidlng, die hij
o !. gekregc! hccft omdai, zoah de burge
neener het fonnulccrdc: "U bruggen weet
ie daan van de setenschlF nlar hci nuar

mpatlo
lntensieve meerdaagse cursus
voor beginners of gcvorderden:
gran)malcac coivenatre
(geconrbincerd met culinaire
cn andere activiteiten).

Lessen in qroepsverband
ofindividueel

. Vertaalwerk

$r.srcmrS 3, 1E02 C{ Bergen {NrH)
Teleloor 072 5A 16 377
M,rPl 06- lE 902 202

ra 072,5816 378
-L:natl anparog.@hoimail com
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Mineratogisch Museum Groui
doolhof met mooie mineraten

t.nLing getobd k ovef de.oLl.fte
en lohn over lret Lek(e dak, maar

w€ hebben het geko(ht.'

Fet mu5eun llgt aar de weg van

Gfou naar Warten, m dden in hel
merengebi€d van Ffiesland. sene
den in de hoge boerenschuur is hel
net een doo hof met allemaalgan.
gen dlc haaks op el(aar staan.
Mnaike Hei i5 voor kinderen heeL

spannend, zeker de gang net iluo
res.erende mineralen die a.htcr
een zwaar gord jn verstopt zit, De

coLle.tie s beneden !ltgesta d

Boven s het Lee8, D€ zoLd€r s rog
niet betimmerd. Daar heb ik nu een
paar moore grore geodes neerge-

zet, masr neftertjd lviL k iets gaa.
doel met zwerrstenen en mcteor e-

Dat de schuur war achre6tallis
onderhoud had, lvas bckend. Maar
hoe €rg h€t was, blcek meteen bj
de eerst€ onree|5bui. de verhuis.
dozen stonden net b nnen opgestr.
peld. lk had gedarht dat tle een
paar enmenjes neer moesten
zetten aLs het rcgende, rnnar het
vrater stroomde naar blnnen. Er

ontwlkkeLing van nieuwe appara.
tuur, technieken of modellen. Het

belangrijkste verschil is e.hier de

man er van nnancier ns. Sommlge
lnstituten zlln inpLrt gefinanc erd.
Ze k.iigen dan ?e €en van levoren
vasrgesreld budget, waatooor pro-
je.ten uitgevoerd woden. Andere
instituten zijn (gedeeLtellik) output
gefnanclerd. De fnanrl€ring komi
dan .echtstreeks van opdrachtge.
veG (iidu5trie, overheid). 6r uit
meeriaris€ onde?oeksprogramma'5
lar de NederLandse ovefieid or de

EU. Een groot en bekend program

ma is CEslKls, waar een dantal
thema's gefinancierd wordl door
mlnitterl€s. Rond0m de aardweten-
schappen zijn d t nreestaL vR0lt1,

oCW, maar ook V & W. LNV en E2,

en soms Detunsie. Bij de program-

maburaus van de lhema s worden
proiecten ondetsteund, viijweL
a tlid op bas s van een mat.hinSs
principe; een sed€elte financ €ring
uit de h.rkt,6n een bijdrage van-
uit het prosrammabureau- vanaf

kfram een n euw dak op d€ s.huur

-on ook de loLderulocr n10ett !er
Dlellvd worden: Johr was er met
6En be€n doorheen gezakt. En loen
kon er pas beneden opgeruimd en

De vitrirles kfeg€n €en rieuwe
bodem en een nieuwe achlefuand.
ze zijn bekle€d mer een gele stof
lvaar de mineralen eoed teger
uilIod]en, 0e sang!vanden zlln
opnieuw gep eisterd, dc plafond!
zijn atgewerkt met rode stot. Het

lekke dak had zijn sporen a(htedn'
ten ln de vtrines. tolaal(e: overal
?at landbouwpLasti., Net,vas Be

brui(t als bodem en alhreftlan.i
van de elrines en er was overal
water blijven staan. overalwaar we
het weghaalden, lag stink€nd
bruine drab. SomniSe m neraLel

Lagen 8ew0on in h€L water. Dat is

allemaal opgeruimd. Er staan korte
bes.hrijvingen bij de mineralen en

De bestaa.de coLLecle m nenLen

vomde de basis voor de tentoon
stelling, maar Maaike heeft de in

deling veEnderd en een kleine ver
zameL ng Sosteenten uitgestaLd.
VeeL5tukken Lit de coLlectie konen

eind 2oo3 gaat er een nieuwe
periode in, waarbii het overkoepe-
lende programma BS K (Besluit

5!bsldies Invest€ringen Kennis
iniiastructuud van sta( ga.t. 0ok
hier i5 w€er een a.ntal theha s

gedennieerd waar adf dwetenschap-
pen een onderdeel v.n is.

0m eei idee te geven van de werk
zaamhed-An biirnen een kennisinsti.
tuut geel ik enk€te eigen impr€s
sies. lk ben zelfwerkza.h bij
TN0 NlT6. en hou m€ bezis net d€

geobio ogie. Vanuit het instt!ut
(omen vracen biimiin afdeling
voor ondersteuni.s bit de karre
.ing. oil betreft zow€l de ondiepe
(vnl. Kwartair) als de diepe karre

ring (SiLuur tot NeogeenJ Het grat
dan voornameLijk om d€ ouderdor
van de sedimenten en het ahet.
lingsmilieu. Vanuit de markt komt

€r een heLe schakering aan vragen

sis.h onderzoek voof archeologen,
vragen vanuii de deltstotrenind(5.
trie (voornamelijk olie. en gas

flfiMll{$iSiI rri I llri Li l/{i ld I t A[1 fi f, t'l

&laai(e van Toor€n, .onservator
van het [4 neraLog]s.lr [4use!n van

de MelfL en partner lohn dc
Groot hebben vorise zomer cen
hineralogisch huseum in hei
Friese Grou gekocht lohn heeft de

verbouwing voor rjn reken ng
genomen, Itraaike lreeft de coLlectie

opnieuw ingericht De indeling vnn
het museunr ls ge ijk geblevef:
smaLle gangen met vltrnes aan
weerszijden die eei spannerd
doolhoi vormen in de oude boeren

vo, g iaar Ljdens een reiinie van

cen sroep vr€nd nnen d e aLLemnaL

De aardwetenschappen
en de kennisinstituten
Vanuit de Conmissie Beroep5be

Langen wordt n eLke afleverlng van
de Nleuwsbriefeen asped van de

werkzaamheden van aar'Jseten
schappers belicht. Deze keer gaat

het over de kennisinsrituren.
Gezien de enorne breedte van het
va <gebied aa.dwetenschappen, zlin
er dus ook een relatiefgroot lantaL
kennisinsriluten. Een korre scdn

levert direct alme€r dan twintis
organisaties in Nede and op d e

een relatie met aardwetenschapp€n
hebben.0e 'bekendste e.van zijn
Altena. lIC, GeoDelft. KNMI, NlOz,

R]V[4. R (2, RIZA,INO-N TG, TNO,
[4EP, TNO.|NR0, WL DeLft Hydrau
ll.s. waaryan TNo N TG wat aantal
rardwetenschappe6 betreh veruit
de grootste is. De kennisdomeinen
van de kennlelnnituten bestrijken
dar ook ale onderwerpen waar de

aardwetenschappen betrekking op
hebben. Dit zijn de te.hnologi5.he
'hade ondetuerpen, zoals geofo

geologl€ gestudeerd hebben n

Ll(recht, hoofde l aaike dat het
museum te koop stond.llel weld5e
Fricse lands.hap sprak beiden aan.

6rou is bijna om de hoek van Wnr

ten. !raar l\4aa ke\ faniLie vandaan
komt €n het museun staat een
paar kilomelef bliten het do.p mid.
den tussen de weildnden- "lk heb

naruurliik aleen muteum. maar her

leek ans beiden erg m.oi, venclt
lllaol(e. We zitr met de e getraren
gaan p6ten, ecn ouder echtpaar,
hii Ms minernlenhandelaar ge-

weest. Dat verliep niel echr makke

Lii(. we zlin toen eeEt maar op
va<dntle seBaan en h€bbei nach.

sica, hydroLogie, geobiologie, sed

mentologie. etc.. maar ook de meer
beleidsmatige zachtere ondeNer
pen, zoaLs ruinrLijke ord€n ng,

bodemb€heer en natuurbelreef En

uiteraard alles qrat daar tuesen List,

biivoorbeeld nlle aspecten van

De kennisinst tuten, vaak ook
aangeduid als <enn s en ondef
zoeksinstituren, Research Institu.
tes. of Grole Technolosis.h€ Insti'
tuten {cTrl. kennen slobaal e€n

anntaL overeen <omsten ze hebben
een grotenneels wetenschappellik
kennisniveau. Ze werken vijwel
allemaal projeclmatig. Financiering

is v0or het gro0iste gedeeLte

ailrinkeLijk van de overheid. U ter
aard ziin er ook vers.hiLlen. Ean

aantal is dnect gerelateerd a.n de
aard van hel werk. Zo zijn sommige
instituten meer ger cht op de

beleidsmatige kant en de 
'egeL.geving omlr€nt de ondersr0nd.

Andere instituten zijn neer techno
logisch s€o ent€erd, met de
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u I l"laro[(o. Er rijn s.h ttereide
nu(ien (ra s in aLLe vonnen en
(Lerren. b.riet, .aL.let, iLrorlet,
e 0ere er oLaure (operm neraLer,
paa15e koba t arseernineral.n el
oodsulfden met bariet, fLuo iet en

!annrlii er nLs rec!iaaire n iera

'' ( wLde aa,de di.hter bijde iren
sc. brengen." Legt l,4aai(e uit. (

heb blvoorbee d stercn in hun

onberErkte er beflerlte vorn bij
elkaar geLegd: eei ( onDje rur
g.uo na:ri eei r ig, .ia.e!oon
aLs bro( en aLs hrngertje. Dl nen
Len rlnn le ten3iotte o!eraL n het
diee ii[s e!.n TaLk 7 t ir poed.f,
[{arts s no,lie on gns te mar.n
en Ioper,.rdt eebruiLl vo.r de

D. vorigc eigenaar han op zoLder

een druipstc.fgrot gemaa d met
a LemaalrtaLa.ieter. ALLes !va5 !an
setLeurd pLasti.: seodes net krit
taLlen met h.ek€. en vLaIk€n en

Li.hties a.hter het pLasti. De be

zoe(e6 !onden het s.h rterend

lohn oo(. Dlaai<e vond het ver
s.rrilk.Lijk. F.t is als eerste

ndunr e), naar ook geo forens s.h
onderoek voor poLitie en lusi tie,
lrei na(en van databases !an
losselenr kortom !an grond aan

s.hoen?oLen tot gesteente uit
sasborifgen. De enorme varlatie
b nnen d€ aardlvetens.hapFen u t
zi.h .ok n proje.tondetuerF€n
b nnen geheeLTN0 N TG. Naaet d€

toegep:ste re.hnologie. houden
andere atdeLingen zi.h meer bezig

met de beLeldsmatlge kant over
bijvoorbceLd de rl.htLijnen omtrent
diffu5e verontreiniging, zoals
koperverontrelnisins in en rond
oude iab eksteiieinen. Fierbij gaat

ook de lraag spelen weL(e tulmte
Lijke en naats.happeLijke fun.t es

derg€lilke teri€lnen noeten
hebben. Maaf ook het beheer van
h€t landelijke grondwatermeetnet,

€n h€t beheervan ai€ o ie en
gaslndu5trie gesevens, en advise
ring naaf EZ behorei tot de vele

Wat betieft de toekomst van de

kennlslnstituten veruacht lk op

!!aar de grot gebLeven ls,',egt
llaa (e. Fet had oo( deLf,a(,

llet m!se!m i5, ra .cn !iirrter !o
verbouvr nger weer oper Tld.ns
het nuseurulekeinde half apr L

zlli de eersle bezoe[eu v€rw€l
(omd. De rea.ties waren enthou
s a3t. D€ i nderen vonden de

m not.oop spannend, de fLuores

.eren.le nr neraLen n ret donker en

/e (onden ure. ii hei friikeLtre
(obben over ee. sleeitje van E6n

euro. En o!er die dru psteengf.t is
lret Laatste woofd nog nlet gezegd

[lineral.B s.lr &luseum Grou.

L€e.h en 22. Grou 0penlrsstijden:
12 ap Ltot ljuni wo t/m zo van

1 ur tot 1 5.pt.mder: dl t/m zo

lvo t]fr zo van !.oo 17.o uur

nr nenLengrou/ nder.htn,
e maiL: ninefalengrou@ronnet nl,

I

[one termijn n het a]semeer geel
damal s.he v€randerinsen, ool
i et wat bet.rft her[geLegenheid.
WeL is er een aantaLlange tem jn

trends zlchtbanr. De overhe d heeit
een rLgemene neiging tot prlvatise

r€n van kenr s nstltuten, Dlt bete
kent een vers.huiving van irput
naar oLtput sefnan.ierd. Lande

ljke en regonaLe oveAeden wil€n
hun te.hnls.he en/of wetens.hap
peljk€ kenn s in kunnen kopen, n

pLaats !an zeLf n huC hebben.
Een tlveede trend is lret gebruik

lan de ondeisrond. De druk op het
laids.hap n Ned€nand neemt nos
needs toe. D t bete[eit dat er
steeds neer gebruik zaiworden
genaakt van de ondergrond. l\4eef

tLnneLs, meer ond€rgrondse
parkeergarages, maar ook
waimte/koude opsLag en 6LobaL

chanse ondeftverpen zoaLs.nder
grondee op5Lag van C02, aLledaal

aspe.ten traalb j :ardwetenschap
pers een duldeLij(e roL(zouden

Een derde aLgenere trend i5 inteF
nal onaLlserlns. N! steeds meer het
b€leid n BrusseLvrordt seform!
leerd, konen daar ook tteeds me€r

kenn slragen vandaan D t wordt
ge3timuLeerd door de onderoeks
progranma's uit BrusseL. vcrder
koppeLt Nederland /ijn eigen
on0erzoe(sprogramma 5 aan oe

Europes€ prosrammas. Dit Le dt t.t
een aant:L ntern:tionaLe tafren
wer( ngslerbanden lvgL. de sanen
werkende geolog sche diennen n

EuroGeoSurv€ys). Naast BrusseL'

speelt ook kennls aLs erportpro
d!.t e€n rol b I internatlonaLiserins.
De keinis van NederLand over de

ondergrond wordt in deze projec

ten bljvoorbeeld toegepast n de

Derde wereLd, oi hei voormaLig
oostblok. ALs donor tre.len dan de

verschiLLende DeveLopment Banks

ConcLuderen,l vetua.ht k dat h€t
aantal banen voor aardwetens.hap
pers L.ht zaL stijgen gezien h€t
toenemend ruintegebru k, ook in

de diepte, en onze bLijv€i.le afhan
keLijkheid van deLfstoffen uit de

ondersrond. Werken bii ee r kerns-

afi!issele.d. Daarnaasi vGagt het
ook neailviteli !oor nnov:tieve
opLoss ngen. Met nam€ dat laatste
zaL steeds belangrllk€r,rorden, niet
aLleen tussen lnstitulen onderLing
in Nede.Land maar ook ixernato.
naaL. De vraas daarbij is wie rle
oplossing biedt net de hoogste
kwallteit, !oor de minste koeten,
!oor het nifste geLd, €n op d€
konste tennijn. D t geLdt zoweL

voor.verheid n onder5te!r ng van
beLeid, aLs voor indu5trie €n m.at
schapF j in de vraas naar innova
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!ar n. geoLosis.he o!nnme s een

sro.i rlngoroieL.m het s.h p ge

graven. mct d*rrssLelven tot.lnn
het s.hio. Tiidens ei diect na hct
li(1rter van h.t s(hip op 19 junl

2ool r! en de Lagef onder her

s.h p w0(en vaslgelegd 0o(
,.rdt tijdeis de opnam.n ge(e(en
hle de ngen waarn h€t s.h p

ngebed lgt, rkh vefioudcn toi d€
Roheinse ocver ?aar de Lim.s leg

o. liti0d Snrg van lan Bnslnens
g ns d€ 5ed mentoLosis.re Kring
op 13 apfill!ngnleden naar con
groie on$luft ng aan de S.heldc b j
oudemarde. In de onGluitinS wa
rcn d€ alzetlingen vnn de S.helde
iiaal flaarneemb.ar De excuGie
begon nlef een nLeidlng op wat er
n de ontsLqitng te zien wrs ge.

rreest Uan B.lniaens) en een in ci-
di.g op de S.helde afuettinsen b i

oudenaarde in hct nLgenee.

n de ontsLu(ing adn de s(helde

i! aangetroffen Om .lez€ la:cte
vraag re <unnen oeanrs.orcen
Bordt ecn v€rbindinssprofieL
tuss€n .le Beg en het s.hip getrok

Lrl de €er5te gcoLogls.hr opnanci
is gebeken dat r.t s.hip ln een

bultenbo.hL van de 0ude Riln(ak
gt. Hct is door de .rroming net

d€ achtcrkant tegen de stooloever
van de rivicr ge9toten en veruoL

waren tennrin5te drie generat es

afzettingen ontsLoten. 0nderin de
put Lagen nrzett ngen van een

meanderendc 5(helde m€t F.aie
Laterale a...eticvlakken. De aEer'
tingen besionden uit zand en klei
(m€t nane de acnctievLakken
waf€n kh ig o.t(ikkcLdl.
Fet mldde sLe n veau mct yeLe rest
geuLen, di. voornameLijk vrarcn

opgevuld mct detritus, s.heLpen,

boomstammen cn kalkballen ,

leidde toi hehige dis.usties over
hel onlstaai en dc rijze lan afzei

gens kLem konren tc ?it(en ii d€

ondlepe slroomdraad van de rett
geul. wan0an hct dichizandigspro
ces (venanding) reeds begonnen
uras. Hel ligt if de bedoe ing dat
de llsslns vnn her s.h p in de

oude Rilnatoetr ngcn n een I I
lagenmodeL h.rdt vastSeLegl

t.n.irrde een 4 0 vsun sate'
mogclljk t€ naktn. ovcr d€
pre.ieze geo aicheologis.hc !itlver

t.n.0p!aLlend ias dnt er n et erg

veeL k astls(h nateriaaL n de
geuLen aanuezig yras. 0ok lras
goed te zi€n dat re elkaar steeds
eee, veBreden. Waacchijiliik tlas
de Schelde in dcTc peiode €en

meanderende rivler n evenr!l.ht
met ilein g redimen. De verpLaals

durend de oudere afzettirgcn aan

Het bovenste niv€au met ahettin
g€n van de ionge schelde besiaat
voornamelijk !it leem. De lasen
werden afgezel aLs geloL8 v3n de

(ihe van de opgrr!lne (synthesel

iil nog nader oveneg plaals

v ndcn met hei RoB Nu concen
t.eerr het onderzoek zich oD heL

vasi eggcn lan de basirgcgevens.

INO.N T6

'!:'i.l:'t t',11,I h t r,:,,.1.i r.rl'1 tl.[\[, ti.t!, t''.1 li

De Schetde bii Oudenaarde

oitbass ig vanaf dc bfonnild. De

ze afTettifgen zlrn niet uitvoerg
besludeerd. Na de ati€ntic5 voor
de dagiciders door leLner Cle!e
rnrga werd de excuGie beslotcn
met een d.anki€. De fanrastisch
grote oilsiu 1 ng, deslund ge

clding ei een heerilike vooriaa6
,on maaden dat deze dag buiten
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Al\NK0NntfrlN6

4-t May 2oo4, Liege, Betgium
€urEnceo 2oo4: First European Regional IAEG Conferenc€:

Professional tuactices and Engineenns Ceological
Methods in European Iruftastructutal Projects

h 2001 the International Associa.
tion of Engineeing Geology and
the Envnonment (IAEG) decided to
establish the Eu.opean Regional
AEG Conference, The inaugural
EurE.Geo conference will be held
in Liege, BeLgium, and will be joint
ly o€anized by the Belgian, outch
and G€rman nat onal gfoups oflh€
IAEG.

The main purpose ofthe conferen.
ce is to address topics ofspe.'al
interest for the Europ€an members
or lhe Association. Among lhese.
the EuroFean trend toward com.
non professional pEctice provides

an opponunltl lo retlect on the
(ommon grcund with neighboutng
professions and to rea5sess the
educational requiredents in loday s

lhe Organising Comniree invires
all geo-professionals, such as leci!.
res and studentr from r€sear.h
institutes and unive6ities, decision
makers, geote.hnical engineers and
engineering geoLogists fiofi indus.
try and the consulting buslness
and administrators and regional
pLanners from golernmenial or8ani.
sations tot share their experiences.

Topics:

. CoopeGlion between (€nginee.

rlng) geoLogists and geotechn.

' Common educatiotral requne-

. Interfal onal standardisation of
geotechnical des.ription of
soil/rock and test ng practice.
(1S0, CEN), geotechnical

erchange fo,mat {GEo

E€ineeiig geological methods:
. new developments in site

. ModeLLiic of soil and ,ock

. Merhods of {digitaL) chara.terisa-
tion of the subsurface

. New geotechnical in-situ testing
nnd samplingte.hniques

' Geo.monitoring and specialfieLd
med5uremenis or technrques

Case stsdles of inliastrucr!re

. iiner ciry proieds (sround
lmproven€nt, bor€d tunn€ls,

. Elropean trafc routes (hiCh

speed lines. Alpine base
lunnels, o Lgas plpeLine5

routes, channel .ro99ings, etc.)

' A4in ng proje.ts and naturaL

. Regiofal pLanninc and subsur

'nce 
chaiacteristics. redevelop-

nent and redahat on of land

. Hazardous Seological pro(es
ses i. .vlLengin€ering

. New developrnefts in risk

Th€ Proceedings E!rEnGeo2oo4
witl be distributed at rhe stan of
the conference and willindude
keynote speak€rsi invited lect!
res, all pap€rs and posters.

Subnission of abst6ct:

Notifl cation of sele.tion:

Submission of full paper:

Submistion of I naL manuscrlpl:

Se.retariat EUEnG€o 2o04
C/o Robed Charlier, Depdrtement

University of Liag€, Chenin des
ChevreuilsrBat.B52b
B.4ooo, Liage, Belgium

www,eurenggeo2oo4.org;
e mail: info@eurengeo2oo4.org
fel: +)2 4.36693341

t)rvill$HN

Dt Ni€k Rengers (lTC) -
president IAEG
2003-2006
Tijdens hel ge Intemationale Con
gre! van de nternationalAssocla
tion for Engineering 6eoloel and
ih€ Enlironment (IAEG) n Durban

{south Afrka) ir op 15 september
2oo2 Ni€k Rengers seko?en ah
Pfesident van de IAEG voor de

De IAEG. opgericht in r964, is e€n
wereldwijd€ wet€nechappelijke
organisatie m€t irecr dan 52oo
leden verdceld over 59 nationale

Sroepen. De NGE0kring ressoneefi
?owel onder het (NGMG dl5 de
IAEG . aL5 nauonae alde ing.
Het hoossLe orgaan vai de IAEG is
de couicil, dk jaarLijkx bij€enkont
en samengesteld s uit v€rtegen
woordige6 van aLLc nat onaLe AEc
gro€pen. De .ouncil kiesr needs
voor een periode van !erjaar €en
Exe.utive commitlee, samengesteld
ur een presoenr. seoelary geie

'al, 
treasurer en zeven regio.ate

pres denten !lt de vers(hillende
werelddelen. De IAEG hecft de vof
gende officldLe doelstellisen ln
haar slatulen gedefiniaerd:
. Io promote and encourage the

advan.ement of Engineering
Geology through te.hnological
a.tivities aid resea.clr,

. to i(prove teaching and training
in Engineerlng Geology,

. to cotle.t. evaluate and diss€mi
nate the result' of enginefiing
geoLosi.al n.tivities on a world

Van oldshcr is her fun(tione@n
van de AEG sterk afhank€lik ge

seesl van de a.tiviLeit vdn d.
nitionaLe sr0epen (roa 5 ae lNGE0.
kringl. D€ rol van het Exe.utive
Conrmittee ls steeds vooraLeen
(oitrdinerende geweest met vooral
een sler<e bijdrage vanuii trank
rijk. Aange:ien Europa weer aan de
beux was na vier iaar 'preslden.y'
van Wnns sijing uil China, €n Niek
RengeB de arseLopo, v er iaar
vi.e pfesident voor (noordclijk )
Elropa ls geweest, heeft het huidi
8e Executive comnitree een be-
roep op hem gedaan de konerde
period€ president te zijn.

N ek Renge6 werkt sinds 1971bij
her rTc Ginds de jaren 80 aLs un
!crsitair Haofd Do.entl i. de nsE
nreursgeologL€ En vetulit ook sinde
de jar.n 30 dezeLfte fufdie blj de
tectie Ingenieursgeoloeie van de
Fa.!lteit Technische AardNetei.
schappen van d€ Tu oeth. Hlj it
bcrro ((en seweest blj de oprich
lrng vnn de hgenieu6geologische
<ring ln 1973 in Enschede en 5

vele j.ren als besluurslid a.tiel
Seweesl, viaaronder de laren 1988
l/n 1994 dls voorzitter.
Biide aanvaarding van het prcsi

denE(hap van de lAE6 zei hij de
(omende !ler iaai te w Llen werken
aan ecn aantalbelansrijke noodza
keLiike ontw k(eljng€i:
. Nauwere samenwerking met de

geolechni..he u usterorganisaties
rSR[,] ( nternational 5ocietv for
Ro.k lue.hanjcsj en de SSMGE
(rnternatianal Socieiy for 5oit
M€chanics and Gcor€(hnical Engi.
neefing), om te kamen ror een
gezamenLiik professione€l ondeF
st€!nend secretariaat en llnan
ci0le.dministralie, overigens met
lnstandhouding van de drii orga-

. 0pTelten van een aanraL jo nt
technical comniltees (TC) samen
met 5R[4 en 55N4CE op die ge

bieden waar het werk van onze
orgnnGaties eLkaar overlapt. Een

ee6le JTC is al ingesteld in ourban
op het gebied vah landsLldes.

. ontwikkelinc (ook weer samen
met de geote.hr sche 2uster
orsanisariee llsRM en rSsMGE)
v.n ge neens.happellike d€nni
ties var het geotechni5che w€rk-
veLd De tlld i! rltp !oorconnruc
lieve samenlcerkins op dit
gebied na de.enn a var .onperi.
tie, 0eze ictivite t zou zi.h ook
moeten un9trekk€n tot lragcn
!an ac(editatie, lnhoud vnn
univc.sitai.e opLeiding5 €n
profesioncLe naschaliignGje.
Len, etc. 0h gaat zi.h al enigszins
bewegen in de fi.htng van een
proressionele, i-p.v. een zuiver
wetens.happe ijke organlsatie,
maar vooral met ner oog op

kneEg lalwl ktfs lnieuwsbdel juni ,oo3 lrl



.rr,kre ngcr in E!ropr en pe:n rese.rh iund ng strlcture, lhe amb I our pLan ! to ha!e anv A PUF !eEion oi tNe p.Li.v paoer
a. erote druk uaarondef de r lh rubstantiaL rund ng .apa.it! .1an.eof5u(ess ApLb..uture is avaiLa:rLe ar:
irBErieu6seoLogs.rr. !n!ersi lor reeear.h n |re fo.€front or of s.ien.e n Europe har t. sia't hitp:i/'q$!.esr.orglned aete.i on
la re opLe d nsen iriet a eer ir oofLedge in Europe Ths id€a of r,rh th. s.lertists thenrseLvesrthe! t/6iESPB2o pdr
NederLaidl etaan ! d t drinsend .r.ati,rg a Eu,opean Rerear.h inould be rnorc alrafe ot rhe
nodig. aou.. L NoL d .onirLenent trre mloxan.eof.onnrun.irng ATLESF poLiry pape r a:d refors

Tidcns een ee6te lergader ng n Elroo€an Commiss on5 vl5ion oi r s. lice lo the broider pub .. .nl ne dorn daded frlnr rre E5F
Durbai!an hct n euv/e Ere.utlve lrue Luropean Rese;,.h Ar.a rvith Anrnberofre.!mm€n!ati.ns on o.bsite, $!r.e5iorg
Lommittee zlrn daarnogtflee nore opei romr€t i on and .oLla .o{ to strengthen s. ei.e .ommr le15Dcgett,Fendotromnr!ira
beLaigrrk€pri.iteltenloordc boraion lrer!,reei Euopea.r€s€ar :lcation at tlre nat onar and Euro iors,te}rl(o)181J767112,
(omerde jarei bijgrkom€r: d..15 and a nrengthei ng of rrre F€3n eve 5 ar. givef in the repo( e mail: ldeseft@esf.org. Belere pLaniiig en afrtenrnins fundlng !tru.t!res ofre5ear.h n 0neoftlr.nr.rc m!orant re.on
vin iternrt ona e .ongresserr €. Eur.pe nendat oni i! a target of at Len5t
!J'nrp!5 a op ons vakgeb erl. AnESFlrishLeve Wor\ing GrorD. fi,ofaLfreeresear.rm.fcytobe

t Verbeterire van rjc .onta.len .hn red by S r R.hard 5y[e5, s]ent on .onrnunlcation and
iulren de.entr!c iAEG organisa Re.ior of lm.€r aL aol ese, Lordon, edu.atlonaLa.tiv ( ee.

I e ei ha:r nd vidue € Leden. has nor produ.erl a report, lvhl.h
Hei ben!ur v!i de NGEokrirg adlo.ates ihe need ior an ERa,

ondef5ternt deze voonehene ten 3rd shdtcs the 5.ope ol it5 ren l
Tccrste. D€ le6nipper ng i. de and bas . prin. p es, lts mode oi
osensdrilnLlj( !ers.h LLende !akge op€rar on. i.sttutionaLdeve op
bieder van ri.7.lntefnntionaLe neit, and t! fund ng 50ur.cs.
llreniginsen r.mrde rennisont AFDFversionofrh-rEp.r' l\l\l\,ll:t;lt:i,ll l;t)'l l::l),1
rllt(eLiig absoLLut niet t€n goedc. avnitable at: http.,trhi s-rure/ t")t\ t 1'tt i)t 1"t I t )'t

DetaLrl(e.ongressen!pheiee pubLi.ation/1i9,'ercposrlonpaper.pdf

bied van ingenieuBgeoLog€ en de
v.Ep,clding van beLangen vai de ESF policy paper on Universiteit Utre.ht Vrije Universiteit
leden 5 hi.rdoor niet per(baar en r<ience <omnuni.ation ceolosia Amsterdam
ze[e riet effe.tcf b]i het uiidragen The ESF paper.n s.ien.e.omnru LA FeLnnkCs04ol) G.ahEi.
vai eli lterk€ b.ods.rrnt o!.r het ni.at on states thar ih€ ltraresi. W Lin( (28 04 oll x4.R. van BreukeLen (14 05 oll
beLaig van nsen €!rsg€o ogi. voor gonL lron L 5boi aid Bar.e ona s l,r.JL|] van Lon<hrlzen (23 04 ol) t,:-ris.h. cc.snfie
de maatschapp I. De NcEokrins rot onLy a question oi n.jeas ig l.a Prins (28 o4.otl G M de Coterter lr4 05 ol)
,enn Nle( Renge6 lier FLezierse esen(h and education bu.lgets, S V.l. VeLt[amF (28 o4.o3) 8. P]lpe6 14 o5 otl
er lru.htbare jaren toe. etreamLin ns the patent laus and

rupportnsknowL,"dge.bascd Univ€riiteit
Dps. R .r rRD R r(ERs enterp.set, it saLtone.e5saryto van Amsterdam

Vo.Ru rrEp NCt0(R NG .reate a cuLture of pubLi. nterest in ,.1\bts.r. Gposrali.
scien.e nnd te.hnology in Europ€ if A.Witte (27.o3 ol)

Teleac: Evolutie,
triom{ van een idee
0p donderdag 29 mei is een
TELEAC seri. van a.ht uitzendlngei
gesiart.ve. rret |rema evo ut e

wvt t::t\hlt,\ | hI L !1,,J' \r''Jt"-lL I11

boek 'EvoLut e, trlomfvan eel
id.e" van ann Zinner (5o euro.
rSBN 9o274r581o). n het rlk Nieuw lid
sei ustreerde bock lan 4oo pag dr. M den DuLk (G) df. [4. F!]sin( dis, R.D. s.hoLren
na s ,.rdt diepcr op de tv thema s (arpeBtraat 20 Bis BootsLot 16 Norste Cono.optriLLips AS
ngegadn. [4eer i]tornatie over de l52t CB llrrecht 1132 Rl\rlVoLendam P.O Box 22o

eere G te linrlen .p NNN.teLer..nl 4093 Tananger
ir l.p. van GeneL (G) drs. ,r4 A. &lars NooMegen

Tentoonst€lling: 2o2l 5. Gessner (4 Foutmar[t 2/ A

'Botten in kalk' F.lston TX 77061 2.r1AL HanrLem drs. P.D. Thoenes
Dinosau.idrs ult de (,luscheLkaLk LI.S.A DommeLsvoort 15

van Winterswilk, llluseum Fr€riks, dr. A. lMenkollc 5417 PC BeeE
croenlosev,es 36, w nrerswijk. Adr€swijzigint sam cewissies 16
0pen ngstiilen: divr. 09.oo r,,oo/ d6. D.G. den fanog lager 566r 5R Cetdrop

'..oo o D" 'o I odp
tentooisteLlng Loopt tot ll augls 94ot 5E Ass€n

nst. for GeolaBy. r,lineralogy &
European Research Geophys.s
Coun<il published NA lr'169
iast year, the European 5.€n.e RuhFLlniv€rslty
Foundation {ESF) staded a debate Bochem

on the .onslrudlon of a ner Euro Dult5Land

N1a(hwood, Fa roak Lane

Tweede W Llemstraat ll B

kneEs I arw I ktfs loieuwstrief juni 2oo3 115



PGK spring excursion to lhe 5dar
Nahe basin. For information please

consuLt www,pgknet nl of conta.t

Ihemadag lst idei van dc Neder

landse Geo ogen Vereniging in het
Geologis.he Amateurcenirum (GAC)

in het INO NITG gebouw op het
Unlv€6ite tsteneln de Llithol te
LJtreclrt. Voor neer intormatie:

Lusttun€x.u6 e naar (4nastr.ht €r
Luik georgnniseerd doof hel KNAG

en de KTFG, Op zaterdaS it er een

buseicursie naar het se ndustrlal
scerde sebied rond Jriaastrlchl en

Luik mer de al uit de 19e eeuw
slammendc milieoproblemen. Op

zondag ls er een netsex.u6 e langr
de Grensnraas, met sFecaLe aan

dacht voor het Gren5m!asproject
von Rijksrat€.5taat. 0ndeReg
koht u ve6ch Llende vertclLe15

tegen. nlormat e en aanmelding:
w!rv?.knag.nl, info@knag.nl of tel:

Founh European congress on
Regional Geo5.ientifi. Canog.aphy
nnd nformatloi Systenrs, Bologna
(taLyl. nio: Reg one Eml a Romag
na, S€frizio Geologica. Sismi.o e

dei 5uoli: V. Silvdni 4/1, 1 40122
Bologna. Tel, +19 51284154j fax

''19 512342o8i e ma L seg4ces@
regione.emilia .omagna.iti
hlrp:l$!w.r?gione.emiliaromagna.

PGK fi,leeting; Jo.n Noad (shell
ntemal onaL) wiL sive thc Le.ture:
Fleld anaLogues: a slngLe faceted

approa.h to 't.0 Reseooir /vrodel

ling. For intomation pleise .onsull
wriw.pgKnet,nL or contacr

Ex.ursie Sedinentologis!he Kringl
Hoe (lj(t een oLegeoloog naar
sedimentaire afzettingen. ond€.
leiding vdn Even van der Gnaff
Bezoek aan een aanral klassieke
groeves id EeLg d. Lnfor Kenneth
Riisdijk, e nriL, k-rijsditk@

XVI INQUA Congress Shaplng the
Earth: a Qualemary Pe6pe.tive .

Division of Hydrologic 5(lences,
Desert Research nst., Reno, U5A.

lnformal e; wwvr.dri.edLr/DEES/
lNQUA2ool/inqua h0ne.htm

,25-.i 0 an gr st u s 2Ol).1

UGS lrternauonalSub.ommis
9ion on Paleogen€ slratigraphv.
symposium on the Paleogene.

Prepar ng for &loderf life and

c date, Leuven. nio and first
circ(lar: Noal Vandenberghe, Histo

s(he 6eologie, Redingenslraat 16.

3ooo Leuven, noeL.vandenberghe@

1I)-t6 a'/]!!:hls.2001
xvrh nternnrional conSress on

Ca|bonlfcrous and Pcrm an Strati.
gaphy (XV ICC P) and 5tLh l ec

lifg of the Intenational Comnirtee
ior C.a and organ c PetroLoq 155

CCP). For more lnfo'matlon see:

.)I a4tu't11s-+ s.t'tIntber ait)1
EAGE,iEEGS, 9th European lMeeting

ot Envnonmental nnd Engineering
Gcophyei(s in Praas. Inlo:

i-6 sel't.,,1bet 20t) i
5e.ond 5ymposium on Mesozoic

and aainozolc de.apod.runa
c€ans. 0eri jdmlseum d€ 6,oere
Poort. Eoxt€trNatuurhistoris.h
Museum l\ ndstri.hl, lhc Nether
Lands. nfo: 0r Rena N.B. Fraa je,

e mail: lnfo@oeftijdm!seum.nl,
or di- lohn W.M- lagt, e-mail
john. jagr@,oaastricht.nl

1- 11 s.Pr.,tb.r 200.1

6th lnt€rnational Sympo5ium on
Envnonmenlal Geo(hemislry, Edin.

burgh. nfo: nConf€rence Ltd.,1ob
Broughton Street La re, Edinburglr
EH1:rLY. UK. T€l- +44 1315569:45,
la\ +44 r3t 556963aa, inla@

9- l2 scttlDtbet 2007
Ninth Euroseminar on 

^lkroscopyApp ed to Bu Ld nC fi,lateriaLs,

Trondh€im, Nootu'eg€n, iifol

9- I3 s.!!,t.,1ber 20t).i
13th l,leetine ofthe A5sociation of
European 6eological Societies .nd
Ralv MateriaLs sympotium of ihe
Fannove, Geocnte, (rvlEAGs) in

N.nnover, hfo, www.bgr.de./

l0- i 2 seltre,tber 2l)0 1

The QRA 2na nternationaL Postgra.
dudte Palaeo.envnonments 5ympo.
5ium. Department ol Geography,

Queen Mary L.lnlvers ty of London,

Un ied (iidom. [4ore ]nformat on.
online at: http:irwnw.geos-qmul.
ac.uklqf alsymposi!m.hlm. Contacr

us by e.maiL: QRA2oo:l@

GAAJamiLiedag naar BerB en

TerbLijt. nfo: wNw.vrouwen.net/

2l -2l sept.nrhct 2A0l
Amerkan Assocldr on of PelroLeum

GeoLoSists (AAPG) Intemational
Conference and Erhibnion, Bal(e
hna, 5paln. Them€ crotsroads of
GeoLogy, Energy ard Cultures .

Contdct AAPG Convention Depl-,
P.O,Aox 979, T!lsa, Oklahoma

741ono9/9. Te. !{9131.t6o 2619;

e mail: convene@aapg.ors:

Fnst AnnouncementrCall tor Papers

for 6lh Petroleum Geology coo
fer€nce in London, Nonh west
Europe & GLoba Pefspe.lves,
organized by The Geoiogical
Sociely of London, rhe PaSGB, and
the nst tute oi Petroleum. Queen
ELDabeth I Conference Centre,
we!Lminster. London. lnfo: hltp://
rvww.geobo.-org.!klemplate.
.fn?name=6rh PetroLeum

Zetde laarLijkse symposium van de
vening l\leinesz OndecoekschooL
voor Geodvndmi.a. 

^4e€r 
info in de

rst /nte.natioral conferencc 5!stal
nabte Developnenl & Manasement
ol the Subsurfa.e; organisation
DeLfl cluster, inro@deLft d!ster. rLt

5taringsymposlum KNGIMG n

Utrecht. nform.tie o!er dll sympo.
sium zal in e€n volgende Nieuws-

64lA algemene ledenvergadering.
Into: wy !.vrouwen,netlgaia

vierinS 5 iaar beslaan vdn GAIA.

InIo: www.vrouwen.netlgaia

5- 6 aDril 2041 (ti.ute dutt(n)
Het zevende Nede.lands Aardwe-
ienschappelijk Congre5 Vll. 

^4eer

6t EurEnceo 2oo4. European

Regional |AEG Conferen.e. Liage
(BeLgi!nl Top c Profess onaL

Pracl ces and Erglneer ng GeoLo

gi.aL M€thods in Europedn
Inft asrructure Projects. Conlacr:
Secfetarlat EurEnGeo 2oo4. c/o
Robe( cha ier, Depaftenent
G6omac, UniveEity of Liege,

Chemin des Chevre!ils r, Bat.

Roben.Charlie@ulg.a..be
(r\a\a.euren gearooa.o|g)

Inlernaiionnl Palynologicl
Congress, 6fanada, spain, F lst
. rcular and pre+egistratioi: EUR0
a0NGRE55, Avda. Coinstitucion r8
bq. 4 Sajo. E t8o12 Granada.

e.mail €uro.on gres@eurocorSres.es,

Fac! teil Aardwetons.happen
van de Universiteit lltre.hr
(www.seo.uu.nl). Onder'nieuws en

agenda'een ovefzkht van congres.
s€n! synrposla, promoties etc,
racult€rt voor aa/de' en Levens.
e€tenschappen v.n d€ v je

Un verrit€it Amsterdah:

Price of.lean water: Th€ EU

Wale. Framewod( Direclive:
http:leuf oFe.eu,in("water,/water
f ianrewor[/index,€r,htmL
Das Geologische Landesaml Noidr
heinland Westfalen geht in das jahr

2ool als Ceologisch€r Diensr NRW:

Eu.opear Union of Geosciencee
(St,asbourg conietence)i

St chting Wetenr wwrv-r!eten.nl
Ndihan E. Carpenter, Paleopublica
tions, wws.paleopubs.com
www.iaLw.vu.nL/nieuwt

www.nrm.se/highlatlndex.htlm
wwwwatenaId.net\nh!

www.seo.uu.nLlnsvkaciga(.him


