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Het bovenste van Scheemda, de hele Harderwijk

Nederland heeft een nieuwe lithostratigrafische indeling. Na zes jaren van
schrappen, samenvoegen en namen geven, is het Nedettands lnstitu!t voor
Toegepaste Geowetenschappen TNO ONO-NITG) nu zover dat de nieuwe indeling
van 's Lands ondiepe ondergrond op het internet staat, klaar voor gebruik.

De lerarderlngen zijn grool !c.llofln.' ,1ic olgcgrceid rijn met her ber.ende
nes lesrlan n1.i mccr, indcr. zijn samcn- GrceneB.ekunl9tsralZlgrvllnenVa!
gcrocgd, ecspliin ofhcbbol ccD nic!$. Srlalduinen z len llink m
siarus g.Lrcscn. r\llc.efdq'ctcrsclariFe,s \!aLeNerkend Nederland kijsi hci hclcDi!.1

zri.f ic rc !rcn: de Fo.nlie lan
KeJichc.r, eeD lan de belhg.ljksre
{!tc.ke.ende llgen in \lidden en \\'esr
Nedethnd. tresuat niet rneer

Achterdeur
Lcn hcrzi.niDg r.n d! liihosoadsafic
\ras ccilrcf briicrc rood4alt Er i\ nr de
!fgcloper dirtig jdr. roreei n)eer bekerd
ge$orden,)re. de Nederl!ndse onder
gr.nd. In DINO iDat3 en lllbrmare
Nederlaidse Ond.rgrondl b.hccn
T\O \-I1G de gcgcrcDs mn 100.000
ondicpc cn matig dicpc bo ng!n. Er
zijn nic!*c rcchnicltcn en de ideein .\er
dc onnviLlteling ldn de kust en her rilie
.engebied riji leranderd lnrds de 1nd€
llng rrn l9ii. Henk V'e.rts. hssch
ge.grali bij'tN() \11G. kcri dc oudc
en de nleuirc I'ihosl|arierrllc laD bjDicD
cn buiicn 'Dc jndcliDg Qn Z.guijn en
v.r Sta.1Jlincn $ds gocd in /ijn ijJ,
m|ar roldoer nier dee. ond.L oudef
d,)n e. dls dneridr lngeslopen is. h
dll is princltieel turr loor.en ljihonra
tigmilsche indell!g " Ll.gdjpci'jh is hci
q,€]. \'anaf.nf iiiiiecr jarcn was hct
mogcllrk on 1loloc.nc !ccDlaagjcs 1c

d.icrcn mci bch!lp lan de ko,)lsn)f t.1

mctlFdc. Darleeir dc iJ.ein o\er de
onnllltlteling v!n heL ktr{gebied sierk
brinrloed. HeL ldee toeD $as dai d.
reespiegehiand b.p!L.nd ltrs 'oof d.
onsvlkkeling !an dc zccsiictr langs dc
Ncdcdaidsc kusi. Drcr rrlds- eD reg.ei
sics slnchroon iD hcr hclc Noord/ecLrek
l<cn trlaar nar.nllc e, mec. dleringen
k(anen, bleken dl. reegaren zl.h hele
mrdlnier gelijktiidig te .nnrlkkelen. Of
een zeeg!i dlchsilbd. .n hci \rad.lcDsc'
bled erachtu'r ruzoctic .n rcnccnde.
lras Dusicns zo eftlDkclijli !,n ,lc
aar!ocf !aD !dJocrdc.cdnncnr.

en het onderste van Enschede
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@il
Y;eerrs: "en dus konnen Fe de
afzeiiingen ven Dulnkerken en
CaLiis nicr handhavcn, irani
die zijn ecdcfiDiccfd op basis

Op dezelfde mrnler rijn pollen
gebruih {rrn de iisiljden in her
Pl€isioceen'u1r elkaar re lrek
kcn . ljD ook dai is incorrecr,
rrani ccn bjosiraiigrafi schc
methode nrdg cD kan geeD

lirhostnagrafische ecnheid
dellnlaren. Deze uitslrark ls
roonser dar de Peus. erkenr
ook V;eeris "l\.lear gelukklg
hcbbcn \rc ccn achicrdcur.
Ncdcrl.nd kcnt buitcn dc gc
stus'de fofmddes gecn ge!looi-
de atctlingen. Hct jongste ligt
ridjd boven. De oteenvolglng
lan de renchillende lirhol.i
glea! g.eti al nrtunnarie oler
dc oud.rdom ran dc lagcD."
Toch is ook in dc nicuwc hiho-
st.atigr.fic. mct Diarc. gcbruiL
genrrkr rrn dareringeri bij-
r.orbeeld on de grcle laag
iusen de FormaLies \!n Ufk

"SoDs zic rc in ccn d.cl ra!

Nederland wel een grens, nulr
lljken de atz€rilngen lan rveers
zridcn raD de greDs Dogal op
cltaar. lD dat gcral gcbrujkcn
\rc ddteringsrechnieLcn als

aan betaaldr nrmaLies roe Le

kennen. Hlei \rljken qe den af
van de lniernaiionll€ richdii

Drijtuand
Her uitdenken lan een nieure
liLhosr!Lig.a1le bepe.kr 2ich
nlei ioi de pure bes.hrijling
!!n een alzeiing iieNi moeien
u criicria korncn \raaraan d.
nicu\rc classific.tic nocr rol
doeD. Ila.f n.asi de corfcctc
defiiide! cn uitgrngsFunteD,
tuet de indehlg.ok in hei
veld hanteerbaar zljn. Dat
!r!egi een it€renschapstiiosofi
schc basis roor pragmaiischc
rragcn. Bocicnd. lindr V'ccris.
De ceDt.llc cenhcid blijfi dc
forhatie. DdarbnlDeD zljn ld.g-
pakketLen onde*.helden en
lagen die'los ln een nrmatie
kuinen zirien als lnarker'

Iede.e irrmarie ls regen hei
lichr gehouden. Volgens inier
naiionale richdijnen mag een
bcstaaDdc naam Dicr gcbruikr
s!fdcn als ccI forrnatic
gesplirst of s!.renge!ocgd is.
Veel .trde nanen zljn dln.ok
gesneuveld. Er zljn nog n!a.
lrer oude'iiuriedele' narnen
ovcr (de Ki€zelo6li€I Irormaiie
cn dc fc,rmiiics v.n KJcftcn-
hcye. Srcrkscl cn U.k) cn zclfs
die rjD hun bestlan n.g nler
7eket. De herriening ran de
mariene afzetrlngen is nog niet
loll€dig. \'laer, zoals Weerrs

wachtcn mci inrocrcn". Dc
$Lcc oudc glacialc fornidcs
rrn D.ente en Peclo zijn ge-
w.on gebleren. Vrn de for
maiies rner lokele elzetiingen G
geen oude naam meer o!er.
Hcr s alsofjc op driifzand saai
.ls vccrs nci ccn duizcline-
sel<kcDdc !a!Ir 'crcD w.r vcr-
dDderiDgen opDoeml.'De
Fomrtles lan Bred!, O.ster
hour e. ruaasltrG zljn ef nog.
rnaar de laarsre iwee \rorden

mlss.hlen s!mengeroegd. De
Foimliie lan Nalld$ljk ls
n1euw. De formaiie nn Atpel
scha bcsiaai un hei borensi€
sruljc r.n dc oudc Fonnriic
van Enschede cD het oDderstc
deel r.]n de oude Fo,ftrde lrn
L\k. De Fomltie lan Peize ls
opgebouwd uir hei bovensre
deel ran de oude lormaiie lan
Schccmda, dc hclc tsormaijc
!.r HardcFijk cn dc ondcrstc
nelft !!n dc oude Fo.m,de r.n
Enschedc. Alle Ii srfietlin
gen 2irien sanen in de Foma
iie rln Beegden. De llaaster
ra$en zijn nu laagplkl<eii€n.
van dc lokalc afzciiine.n zijn
dc ForDatics van Koolsijk.
Snrgra!e, en G.iendtsrecn
r.eunderd in laagraltkelrcn
binnen ande.e i.rmades. De
lormaii€s lan Tivenre, Eind
holcn .n Ancn besiaan nlei

Vooruitgang
\rie.p de nieuwc geologilche
overi.htskufl \an Nederllnd
kllki. vah op dai looral ln het
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Na de fusie tussen d€ Rijks G€ologische Dienst (RGo) en rNo Grond.
wal€r en Geo Energi€ rot TNO NITG in r99l h€eft het nieuwe insrituut
de werkgroep Lithos&atigfafie iosesteld. Deze we*groep had tot taak
een nielwe LithostEug€fische lndeling te maken van de Tertiaire en

Kwartaire afzettingen op h€t vast€land. In 2ooo waren de r€sultaten
zovef gevord€rd dat kon worden nag€dacht over een volLedige iflegra-
'p /on dp | "r(" I on.d g,dse oot i d6 Ing6n roo dp d epqe
ondergrond en op de Noo.dzee, fie.voor is binnen INO-N TG de
Werkgroep Integratie Straiigrafre opgericlrt. Henk Weets is secrelaris
v6n de Werksroep Lithoslatjsrafie en lid van de Werkgroep lntegraue

'Kedichenr' is nu \Vr,rhe L De
kleinschalige ivier en eolische
afzerdngen van de Fomaiie
van Kedichem in Zuid Neder
lend lormen nu dc !onnaiic

De s'erlgfoepeD srrarierlile bij
TNO-NITG blijren iog wel
elen bezlg. Et llggen nog for
maries die heizlen moeien wor
den, er ziin rog genoee dlscus
siepunreD. Ve€rts gaar er dan
ook v.nun dai cr noe dc nodF

met de nieus,e heviening. Zij
vinden de le.ugkee. tol een
2uiveider lnhoslradgr!fi sche
benadering een rerarming.
Grcoi voordccl ran dc mcu!c
bcnadcdnc is wcl d.t dc scdi-
ment-eigenschappen leel meer
dai uoeeer bepalend rijn.
Voo. allerlei roepasslngen, z.
ah ordeigronds bouwen en

erondwarerlrinmng, s dar leel
bclaDsriikcr dan dc ouderdom

gcbicd lan de grote dvicren
leelis rerorde.d. De oude nr-
delnrg m,.]k!e hie. ondc.scheid
Lussen de a9eitlngen lan Tlel
0, l, 2 en l, Gorktrm 1 ror en
lrei.1, Hollendleen mn de
\Vesiland Foitnaiie cn alzciiin
gcn ran de Bcrulrc Fomade .

Aldje afzetrnigen ldn Ticl en
Go.kunr ,jI niet vl]n .lkal]r te
.nde.r.helden !h je met je
boor in de grond trlki, weer
Veerrs i enarlng, her is alle
maal kl€i. Protissor Hcnk Bc
rcDdscn raD dc f.culicit Runn'
tclijkc \Vcrenscliaprren ran dc
U!irebireil Utfechr dic e|ri
r.'n deriis jrlt se.k1, heeft al
in lq84 in (leol.gie & Mijn
bouw een nierwe liL\osiraii
grafi. loor d1i gebicd loorg.
sreld. Dic is nu. zci hci mct
andcrc nancn, gcvolgd.
Hct Hollandvccn uit de \Vcst-
land F.rnrrie en her 

'een 
ui1

de Betu$e Fonade Nofden nu
tot de nler\re fonnaiie lan
\ieuwkoop gerekend. De nicu
ire lormaiic van jichrcld lcr
laDst d. oudc BciuFc Fonn.-
tic cr L1c alzcftinecD raD Gor-
kum en Tiel rrn de $'eslhnd
Fo.mrlie. De g.ens Lusen bel
de lbmader (geen grind meer
ln her 2andl n ondeNangen
door de invo€ring !u dc Litho
iicias Binncn dc tsornutic !.n
Eclircld L<urcn dc geulafzcr-
inrgcn (grof marcriaal). oe!er-
,teftnrgen (klei met Tand) en
kodalze11ngen (ijnko'aellge
kieien) zo worden onderschei
den als lllholiicits eenheden.
D€ g.ns $en maricDe en
fluviaiiclc afzcttjngcD s. h allc
.curvcD dai o gcdachr cn gc-
schfcrcn lrordi oi'u de \eder-
landse ondcrgrcnd, sleeds l'er
scho'cn. Za$rirr en \ran Siall
dui.en lcgde. dc glcns op de
lijr Ut.cchr Ticl Dcn B.s.h.
Zoellrre.geti jde,ivieren waten
in hun llsie z. trerk marien
belnvloed dlr rj rd de mlriene

fonnatie fekcDden. \lcens: "Ik
ric rlleen !.rn wee.srjde rai de
grens geen vers.hil in fa.lEsl
alleen een leA.hil in de lerde
ling van de reAchlllende litcies.
Her is nos srccds dezelldc zoci
lvatcriricr. Onzc \rcrkgrocp
heeli de greDs dalr gelegd $'a!f
de malienc kenhe.ken sterker
rijn ofandeR)n. \laar her blilft
a$irair. Her grappige is wel dai
wii de grens ong€leei o!
dezelide plel< hebben gelegd als
SiarDs hondcrdvijfrig jaar sc-
lcdcn. En allcs wir wij r1u \rc-
leD. $isr hij nier. HiJ ias cen
uitstekend $!!.nemer."
TNO NITG ls in 2{)0(l olerge
supi op de nieuwe lirhosrraii
gralle. De landeiljke geologi
schc karicrjDg van Ncdcrland
(LKN), ung.vocrd doof dc
vrocgere RGD .egiokan(ren
g!!t uit lrn de nieuqe inde
llng. \er ah REGIS (REgio
naal (ieohydrologisch lnlbrma
rie Sysieem). het dieiiale
benand waarin moncnrccl allc
runnicLjJkc watcrgcgcrcns ratl
dc ondergrond gcregistrcef d
staan. En ddt betekenr dar de
'Fo.ma1le !an Kedichem', de
bel!ngriiksie rvererkerende la!g
tussen hei eerste en iweede
iraierroerende pakkei D
Middcn cn \\'csr Ncdcrland
cn bcrocnd bij hYd.ologcr1.
nici rnecr bcslaat. De d|letrnl
ge! van de Fo.nrde lan Kedl
.hen bestonden fenelljk uit
LoLaal fenchillende sednnen
ren, b1i elkaar gegroepeerd op
grond raD hun rerondcNicldc
oudcrdom. ln .\liddcn- cn
V'cst'Ncdcrland ziin de afzei-

\dn de oDderliggende klcien
\dn de oude Fo.nade \.!n
Tegelen. In de nleuwe indeling
lo,ren 7e slmen de Fo.made
van \rallre. De slechi doorla
iende lagen in de formaiie lan
\\;aalre ziii in RljGlS Bcnurn
merd nn I iot I €n de oud.

gc veranderilgen kornen. De
Dieuwe litho\trrtlgrrfie slrnl op A!(rEN NalrA
lnterneL, het is mogelijk om
wljzigingen lan te lragen en D. nituru hthawanEtufu na ol
eens per iaar wordi de liiho utrt.rnr ,ta.i d..tklihta1.l
siiaiigrafle ge update. Hei js DINO Laha, d]Dtklihhdl of Lnho
lasiig on olo rc siappcd op rur,rr,rnlrl. Iro,tr'./d.,r r,, /.
ccn nicuwc naangevrng, ook al antiele ar.losatul. De intlelinr i:
zijn de .cden en nog /o lcsi s.tabtiatLt tt hlt bot| 'De artu'
tiem. Somnige collega's bin prtu1-tdt Nt,tuld J" dat nt J..t 7
nen hei NITG spreken nog tu Je \. Gulilt adt N.d?rldnd
sieeds oler de Kedichem, al is li ?\O -\j1:fc,, rnt'nrl
die voor hen drie iaar geledcn
afscschafi. Nici allc latscro-
tcn zijD c,nrcrdccld gclukL<is

Ph.D. position
Lr rN( r{r ir AtflLnl C..!..f..t TNO iTNO

NrTa; 3iL1rr,e lrr.rlr).itu rr, 5.
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Vakantieweer
Negen auglstus, Zeitserse
Alpen. Ik zit op een teras in
de schaduw. Ei is sprake em
cen hitterccord ret au8lstus-
redperatureD die 8"C boven
het semiddelde lisgcn, De
seaeesrer tiir.t mij aa! er
zegt "Het is vcel te waln! Dar
is helemaal niet soed: overal is
hct cx6verdord." Zij siist
naar de bruine plekten op de
dpenweide tegenovcr ons.

"Maar ia, ale mensc! .iidetr
mrar ia auto's d dan trijs jc
dat." De nuchtere Zwits.rs
maken zich zorgen ovo tJi-
maawerandcins. Al cdder,
oF l aueustus, de natiotrale
feestdas. werd uitsebreid inge-
gaan op d. rivieroicrctromir-
gen uit her recente lerleden en
dc hitte nu. ('Wii moer€tr voor-
bceid ziin, willen we hct hoofd
kuntra bi.den an deze veran-
deringen", zei een jonge laouw

Hc: Yeel Ji.7 cr irt iri lc! !tL-l;€
vin oire !ooa fter'Qro vrdi! en

Crrpe Dl.nr'. Ler (ort..iiireiraa
(.i.lk rl.t aren To.r f11!oige
Foor.re<ruur n i999 :er loenn.
Lc. cEo.gie en ]i;roorr' buircn
lr.l Gena0tschnn piaarsre cn sanrer
li.t ll0 iliG ir een 5l.fl rg

(i oi oneL. .n b-iiengfr..n Lasrlg.

clenvcrei.erlig. !cL. r hebben

loen loorslrr dat ook d I lljd
srhnft gedoerrd 7ou ziin \rer i.;t
irt., starr 'iet N.the. ar (s lourraL
if Ge.stei(.s / Ge.Log c.' [1]n
DoufL er g.7.rd !oo- c.r bJillr
t.r.one Dr.{nl'e !..: rr.r trenuuI
vri.:e 5t.rrri g NlC.n.e nntu
re(a.ti. !;r i€i ni.uie rld5.hrift.
ljr d E ledcn!.rg.rl€rirB rinlens r'er

a/ori.gEr S.rs.:.ld.o-3.es.r.rdEr
nnk ile!r,e stnliei ge.rt|.Die.ra.
Dostj.5 torn re er!oo, or her

I d!.hrh burer het G.roors.rap l!
Dl.:J:sef, i,..' h€i Cen..1!._:r ze.r

oi!erander. o!!relr. t. h!uilei
Vin h!lr€r lrer (NCllG (eeg lk darr
r,r eef5 [_i1.( o! ]dd!e. . de

!.regen:e( r.i noele_ Scrux.r
.m ook lif d..1.. gf n;im rile
onenl E.r c{r ootsdrnD v..r a eei
Be! og.i. rA lat:rir nde ! fiet

De situatic is dan ook dtma-
tiscb: overal waa. wij tiidens
qedclusen bii gletsieE ko-
mer zr€n we geetr sneeuw,
maar het glilsteronde, sEcl-
tetrde ijs lan de glersieh zelt
omdat dc iismsa ad een

sletsie. ..n gedidd.lde tempe-
latuur heeft die evcn onder het
vnespuDt ligt! hecft ed tempe-
.atuBstiigios tot gevols dar
de gletsiers srcl afsmelten. Dat
is niet auecn deze zomer her
geral. Sinds 1950 is het totale
iisrolumc vd de slctsieG se-
halveerd. Bij elfte sletsjer zie jc
vele kubieke metcrs per secon-
de als smeltwater wegst ometr,
Orc.al noetea nu dieprdes-
lossielen, zoals Otsi, uit glei-
sjers tevoorschiin Lomen. Een
semakkclijke mani€r oh de
Keine.., uitcpsmohcn fossiel-
ties te vevamele!! zou wel
ee$ kunne! zijn doo. met.ctr
schepnetje id de smeltwater-
beten te gamsren.... Mad
nergens t €ft f,ijn oos oo&
Mar 66n paleontol{rog....

.r: de rirdl Pcr;.o11 [ r;.rs il hLt

.aarre f.. een!, nri.r d.nld5
frar L-o t r er niel ij) voor en bo

leid ei r'idden ae m.r hei leir.!
*en !.r r€: 1 cs.n,il Ce handen
,/oL.r.l. t.rei €nroor 0r ,rer€n qin.

gcn.rit driDaen.le d.ne nen, rel
.ame .e KiFG.r N l\/ llJ onTe

riE!sb,.r 5iihEl 6rroots.-.p ie
beirekkei.n dan lroD. r{ gear.

enLij(.fn fieure !1og in te sLaan.

0al LaatnP rd5 gecr qoed i.lee.

ond._is h€r ae:.i ae (TFC :.1

Nl.!lribr eT lnriir veder s d.ue
!er€n g ig .dnrinlsla lief o_der3e.
b:a._l i,r -ct XNA6,. o. tlN\r

lankIr ..1rer na e.i k0re proer

perlod. if:Lt parti.r r ne lieurs
brler rcdei: geen.l ifsrLak bij.i
led." ..i le ro rrb.,lic te r,!,h.
ge-..r;l l€ (-FG ir?l(e.cl. Dc

Nederrn(s. B.denr0r.lge \'€re l

ginc h.r s.._ nteres9. 17I funseet
vlo a i !.€n led.,.inds thJDi.
!an.:. ite,nloiil S. S.en..
5o. ct,r I i .lgt rdnriil!trrle!c
onnc"!reu iig !ar dd Ne.lerand\
I andbo!enfi .l ge \'Ere rigi,rg. ninr
7e zi.'dol m.E_:rr M.il

1_e1lrrri3 Nan A ).1O.n lin ..

Wel wordt veel onderzoek g€-
daan nM. de gevolgen !€n
Himat!@dering. N6t het
terusEetfto van de sletsjere
wordt ook de snceuwgrens be-
invloed. Deze schuift cica 150
deter omnoog met elEe gtaad
r€mperatusstijgiry. I'oorsl in
de lagc Alpensebicden is dit
goed merkbur. Sinds 1950 is
dza het :@tal dagen met ge-
sloten sneeuwlaag per iaar met
cen factor I afgenomea.
Grondqatehtdder, plarten,
dieren cd (sti)roerise wor-
den er door beinvloed. Ofdat
oo& in de hogerc Alpen gaat
geb.uren is nog maal de waag,
omdat ook ite hoeveelh.id neer-
slag daa. kan gaan toenemen,
Ook liikt de pennafrostzone in
de Alf,ctr te worden adgetast.
Dee l€n oi€ral loo.toden
waa. de jadgemidd.lde bo-
demtcrnpe.atuur onder dc
-l'C ligt.Itrdc Alpen is dat op
oryeleer 2500 m hoogte. De
permafrcstgrens is tot200l met
zo'n 200 d gest€gen. llannee.

itgei.pci lecc,r!cr3alei;iiB Drocti{
0ar er g.srrroiei rNer! o!.r,re(rr
Saan'.lc r6crn3 fr{t ardeje !ereiig-
inser. DoeilDe 1r.l 5. .ii! !oor.
ce !ole.rd€ sLi. rno.t sezeL. lo,raer
Bo.. n nrler ei Ahosfee'erb'
gaat hct (NGi G ovcr dLLeen qco ose
cn n er !,rer.l. b rde Aaf.llv.rf.
5.:ecce. er !:i 1i; grnaliic€'l hri
lNGiLlG z.h h.peLoos. cn drl le L

hel l'llc in de N e(,sb €r se&rnr.n
LlI u t(r.[Endr ..irnr! ].rl etaraLer
,ijn. 1r dEeliias .,on !ns b{nr_e
'..i. !3.e Nieui\br!ikoit fLi;r
(rriirL ( le. om irnt ove- blirdere
verersigei I,r,eer dr5 b.r.d 1ltiaL
tE,.€r'ielL.n..e'oods ne:,re,1iee

aei ind.r of.lerlvorir dat .o( iLtid
teru!t!rmr r (e p ii.ioate ran !rL
ienl.n in h.l6. oo:s.iaJ. fJ. r:rer
ncer. lrlre'. ex K.ri E rLtii. rraf.
0rda i(s !el. rlrrleren C. iteLd
per 1en aar b rle i de studlelercn

Srrger h.: kl:Gli6 .r gszif\ be

sdrorr,.n aL5 eei I leerang..al
rootlo. niet.rL5 rl.:oorl nair..l
proi.*ioreLe to.(om5i. ( bci :eL.t

s:'..br:ef I€9. ?ckoniel .. ,le ral
'e: besiaii,in de as.hel']'s op ae

roogte aren, mafr rie: !iner d.t
deze l0or KNGIIC ir rr.i €ve i ras

een berg ontdooit, treemt de
srabiliteit enar ltert af. Zo
werd de Matterhom tiideliik
gesloten voor klimers ioer op
l5 juli honderden kubieke
Fctcrs van de bergwand nad
bcnedo storten op 3:100 meter
hooete, waarbij 90 m.$en
ge€vacueerd moesten worden.
Om de efrecten van lltnaat-
vetuderins op pemailost te
b€stldeien zijn diepe gaten

scboord in dc pemafrost ones
in Europa, zo ootif, Zwitse!-
land. De corclusie ve Daniel
Vonde. MUI (Labomtor] of
Hydradics, Hy.b.losy aid
Gla.iology, Swiss Fedeml
Insdrute of l-echnolocy) licgt er
niet om: "Uthe obsencd
waming trcnd ir alpine moun-
tair pe@rliost tempcratures
contirues into the iorcseeable
future, widesp.ead permafrost
degrAdation is likely, wirh
potcntialy se.ious consequen-
ccs *ith resard to mountain
slope instabitiry." Wifried
Haeberli, eeu slacioloog van de

9.,.e!!r. geo,q-nlsE! l e) !... e€l
t. I rleelg.iiinaerC roi.ltr
lel (NGMC [i r herrLt d de hrn.

lr e g€n ..ez€nr over b lle i sleken
r)Jr_ h.t ii rr! i(_i tid d;: !e n!
.. i.n.ok e.f b..tl. Teererk.n
6rn!rEn rai 5lu.lleierer s ng.i r\
rrn jda iiG 1., aLenaaLo, eel
ind€, ioncnr €n run .o f.,zie
medory'ls a..rgrai3 rilriL. rrer rol
reLpei.s er bijeer b.sr!L 6orer
drr!l irn.a.rr1\{.r.r be(eeil air
.o rlii:er rrer rc: (:!Gi (: er. s.ll
s(.lcr.re"ig ig:be5tuur r.t hoo'C

!.rtLrur liet rtrr.r ri e hui .onti.t
t.troor ls. Troc rrar geLcn.r sool
!.r.e lret KN6trG her:o.n doo le
LICV geolgan see( NCIi!(l ..igres
tr mh.rtig.nr(it a. st!d cre'enign
3{ r, de LIG! vforo., bedJdrt rad

. o. rla: ze lrer N6trt50 " s nradE
jr drtins ro-n.n .pri.hre. ioc;r
KNcMG il€t rfr v,i (Geo!Lrt e, LIG!,
M!, Pvros. Dr i r:,61 iarr nct 6an

rcrq ig ngsbcsr-..- z;r.n i! ,Joen

I lBo..e idea 5:dr..e onr.at aal
!ir d. rtudclr cn enger nl.t mee

rfnne tr rlo. . ureLnnl tlr .ht

h.r lo.f...nL rr !.r;: h!li.r.

1i'1i'S ,tr!,'1|1f;|! 'i iltiii::,'l:
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Universitcit van Zurich ndt
aaD: (With atuspheric wd-
ming, pemaft ost degradation
h Essu.ed rocl $als is likelr
to have long-tem impacts on
&ost weatheriog and rock fal]
activity by reducilg th.
strcngd atrd hcr€asing the
pres.nce and circilation of
sater ar depths ofmetefs to
tens ofmerers. Majof dilTeaen-
ces between delting ofa.ctic
and alpioe pemafrost a.e tlat
pemali'ost at high latitude
lowlands is below th. fcct of
local inhabitants, whereas
host of alpine pemafrost is
high above their head. Heavib
populated alpine afeas such as
Switzerland, have cause fo!
concem.,.!' Bii wintelsport-
plaatscn zoals St. Moritz €n
t'ontresina s ordt hct risico
voor losratende steemassa\
al zodadg hoog inseschat dat
de ontwikkelinsen loo.tdurend
worden semonitord. Bii Port-
resim, saar men de gevolse!
iar de lawire met een ilaarop-

EFG activiteiten 2OO3
0r,.ler le aur.pe5e F!.lernl e !ai
Geo ogei iE:Gl !aLLen !rij,!er aLLe

Europe:e rnn.i.n dc arn.r d.
m.g.Lijk n d. t..komsi tot ne

E!rope5e Lln e lELll ,!LLen t.€tre

per! zlzet zih fiet nane r v.o-
hll 1er.e.!re ang !ai de aafdre
tens.hapr€r ii Eu'ola. Ge er(r
xDrnt ian iauxc srn.nur.rl rg
rrs5.n i L. ritlcna.,eeoLogs.he
qrr.oii.rapPer er Er z r vee

a.nrr 5s. iLal.n her Lrr.pees

il.en5 ne ntoreLe .o.,i., Jreer
ilg n Br..s5eL ide.enber zoo2l .n
.. jaarllke..o!n. nr..t ie irl

ub ari 1r!n ,o.rl s er e.i

r.r' e d€_ rt sr(esvo Le..5ula
:en op korre llrniiln ,.:le r3r !e ar s
r:ji !oor a e ;arilreteie.hrtpeE
. Europa. aniee lar ile lreLanS

rll(ne prit.n iuLL.n h.rond.r

Mttral benefits er ,.rit setrerlt
-ar rsLfr 5anrenrrerk rg tussen

e Le geoL.g5.re gen!ols.happen i
Luropd, du! o!t cai rie !.o

'.lg$de vtoedgolfbij het iets
heef bovenstaoods liggende
Pochialo in 1987 niet vergeten
is, worden mmenteel gxote
damen aangelegd om de
Iawines var sreeuw en debris
lit de ontdooicnde pcmanost

A1 dAt snel smeltende iis com-
peiseert nu nog mia ofmee!
het gebrek aan regenwater in
de hosere Alpen, zodat de
bersmeren nos vdj vol staan
met iets koeler water .lan noi-
maal. In h.t overganssgebied
tr.ar Duitsland staat her water
dadentegen orgewoon laag en
is het ergwam. Zo staat de
Riin bii Basel35 centimete.
lager dan gemiddeld itr de
afg€loper z€v€ntig jzrcn en is
hct watet zo'n viif gaadcn
wamc. dan nofraal. verder
st.oodafivaafts in he. Riindal
bij de Lorelei zucht een cam-
pingbeheester: "De Rijn heeft
al ja.en lietzo laag sestaar."
hderdaad, glore deten van de
Rijn ziin droosscvalen en de

Lorelei zit te peinzen waarom
ze op een fots zit mea ad de
voet een keienstrand ir plaats
van wate.. Een passagie.s-
schip bii Born en een kolen-
schip bii Dolnager zijn al a.r
de 8lord gelopcn. Ed.ls ik
mij niet vergis zat oo( enkele
kilometers stoomafwaads
var de Lo.elei eentanket ad
de erord: haar zoveelste
slachtoff€r.... De hoge wateF
temPeiaturer maken water-
koeling voor de iDdustrie
moellijk op leel plaatsen
d.aaien biivoorbeeld kencen-
trales op halve krachr
Het is duidelijkr als d€ veEtr-
dering van het Ltimaat doozet
zulen wij op de sevolg€n voor-
hereid hoeten zijn. Deze zo-
frer maaftt duidelijL dat onze
maatschappij zo nauw veNe-
ven is met alle facet en var de
waterknngloop dat verarde-
liagen erin ons dir€ct rat.n.
Gezien dc huidigc sDclheni
van dc ve$ndering.n (zie
lrijvoorbeeld voor het nieuwe

vo.rtou$ genom.n.n hc.it.cf
gro.p !ai.irc ts oFg.7.r r nfei

do.lnent aai rle Errollese
aoniis5 e belreffend! het :a
proje.t aiv L Prote.: oi rnd NatrraL

Fazard5' l:. cornLoan.n !ar:
!r!!!! curogeo og 5:5 0er

van erper'i v.or de LiG, raar!r
der NaiuGL Hrzal5, Ei! r.nneilaL
npa.! A5!e5sneits. Sii PoL.! en

aLin:le alange;..1e bil.r.gei aa:
net nanre Fa a.: !1. t.i.
wetknaqelijkheid in Btussel: p 7i1i

n.eeLir[]eder !.._ s rdenr€n

derrden onr !oor .ei t. e rer.de
i:l:4 retenl te relkei.p het
EFG (antoor n Brusse. Het geen

stu.entei de mogeLiihe c Ea ofi
.aG te ontno.t.i, EC !c'ga.l. i.
g.n bllt. llrnen, et.. E 5 El
seLd be!.h kbaar v.. ;ergelrke
Io.Lopende pr.]eLle V.or nreer

niodar e leii 5iar(riarrngnrg.n
Oveig: "aalt bo!!.sraanne riorot
er gererd aan pro nor. !a_ oc
proiess onc c Eura.cL r t.L, rct
of7.tt.n !in conr nLrec Pr.tes

Kif,aatslappon vd KNLI op
httpt/\i|w,lomi.nvreindex.
html?/voo.Vklimaa0 is het niet
roldoelde om de historisch€
ontwiLt elinsen simp.lweg tc
ext .poleren. lvij doeten cr
rekenins nee houden dar
buitengewode eflecten kunnen
optreden en dat ook buitenge-
wone maategelen nodig ziin
om deze op tevargen. Creati-
vit€it en nuicht ziin dadbij
hard nodig. MJ z![en daarbii
oot verder het verleden in
moeten gaan en zoeken naar
voorhistorische equi!alentenl
bijd.asen uit de seolosie ziitr
daarbii esscrtieel. Zoals al
g.zesd: ('$ii moctcr voorl'c-
.eid zijn, wilen we het hoofd
kuden bieden ad verande-
ringer," Dat gelda taouwens
ook voor het KNGMG, maar
daarorer de volsende keer

liiilirir'ililir i) i,i,,li,:ll'1t;"1

hdenprijs ioi n eder gelar gered..

F!(e p'jre_l pr.luder vri an

oer. gc_oor!inapp.i aar (!nn.n
5.h.ff.n of kunnen part.lperen Te

denkef !aLr aar p!bLi..res lbii
v..rbeeLd !an ,le Geo ogi.l
5..iet! .f Londonl rLr!usrei ei

Berotdetin9 abeidsmabiliteit: I a

het itenet ! 1.. rve ..n Euro.
p..s n.tN.rk opTctt.n m.t rrter
net ad esscr !an ee. Ne kgelers
n eder Land. rdlei nren seirteres

leerd j5 r e€i.ain n brvooi
bee d 5panre ian iren t npeLres
! a dil ieher( eei ln ar. noie.
lleLe Spaanse ger {eriger,o15
benud.r.i, _.Lus.f 1!n v;.rt!r.
paR na ! !ocr i\le.l.rLand 15 r-.eds

d. (NGftrG rebs te, en vr]teL
roLLedis ie ben,.lerei ls i. ne

i e!re (il6l,1G LeleiList d e

blnnen(.rt !etr.niei zaL rord.n.
Gforpi ol Eiperts: N.d.rnrd he.t
n 3rus5. !..reeste d gr.epen !a-
ex.€tr! o. re zetrer . e geraao

peeBd (rnnen f,!rrlen li sevaLer
s!deta Leerle il.rna'. e ,odlg is

dver eei DeljraL. 0n(eorerp :
ferruaf 2.ol heeft NederLand het

sionaLD.v..opnert trLans. ooi n

e -tie net Ea .role.ten, .n re
.ursu5ren E. andE r onde ierpen
gere aieetu aan ed!.:t e NiJrere
sanrenrer( ig I nlt p aats met .:e

AE6 (iteriar ona Asso.iai or ol
Eng ne!rfg GeoLogr) oler Netg.
vig b nncn.. geo.ng:r.erire. E

7 r i.ti,r teiter oF gebled vil
GeDlognal Hetituge blnnen Ert.pa
[4eer info_mar e .ver deze !.
ar.lere a.t ! teilei !:i ile EFG is

oo( te liiden or ile i erlrclen
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Het verenigd Europa van She[[

Rien Herber: nieuwe directeur Exploratie Europa

tlcr is cen spannendc zomer too. d. shcll-
cA. I.dcrccD {isi hoc de nieuwc srrucuur
ran de nrmrslhappij c. uli gin$ zien
Ieder.cn ui\r hoc dc relms ecvo.md eF
gen $oRlcn. sclke iuncri.s bii de r.ams
hoLrrdcn er Naaf die hun lbui\br-qn krc-
gcn II r licmand $isi Dog sau hij
t.r.ch1 zou konen. Biina elke {crLrenel
Itccfi nroctcn lnlicitcren of dc Djcu$e
tun.Iie! binnen dc nicu$e orgrni\rde, ook
lls dar eilre on,ijr (ofhaar) oude'baan
Ieder.0r $nt ool< (idr er arlrcnhtlaaiscn
zou.lcn !erd\l,icn: rierhoDdfd €\lr.
bor.Dop de ncgcDhondcrd .lie il ccrdcr
aangelondigd $lren. De r.slieingcn
binnei dc nicuse Lli Euror,r !o ncn
'ccrr€s of c\.ellencc'. Aberd0cD rel zich
op prodLrc c en cchnis.he onder5reuning
.ichte., Stlrang.r op r\plor.iic .crilirci-
rn. Itistilnsunrl of !.iiv
.telijk Buhpa. .n Assen op dc zuid.lijlie
\oo ree ctr arrdgrsorrcraries op land.
Dat b.rckcDt ccn ii'rlrckkelijk! ricu\ve
undagnre!oor!!rdwcrenschnp!cs rner

lLrliLenlnndsel ambuies. i\leaf hrt ken ook
een bcdrciging ziin !(E d. $erkDemcr dic
,jn \!uk mer plczi$ doel Op l8 septcm-
ber ircct irdeiccn $r.r hij exD roe is.

29 dollar
.tls cclr rin d. $eDriecD binocn d. nieu\!e
Shell]]&1, Eutufi wisr Rle! I I.rber al
.uim looL de zon.f nar hll zou gran docn
Ah dno(teur ljxplrtr!tie Ixrof! is hii
fanafokk,ber \arig trar bczig n)el dc re,r-
Sanis!tie. Dar is niet loor dc eesrc kcc..

Hij $rs cxFl,, Lion nraiagcr rijdens d0
reo.ganisriie un \orke Sbcllin 199i cn
begel.iddr in :000 d. r.orqrnisai. ran
de N_,\lU. H.r is een lan de N).'Lijk\re
op.1r!chren dic hij heeft !rsevocfd. i\'len-
raal z$rar (anr het .eaat om dc tockornsl
en je Dr.trscn. \odi.s is het \rcl. \indI hij
'-le td nicr \v^chrcmt h€r cchr mis earr.
Eei bcdrijfnNct 0cn toekorrsl\ isie h.L!
ben cD in be\'.sjrg blit\,ctr. l)e kos.,
\oor pr(,ducti. op de Noonlzee mocten
onnrxs. Eliilcn $e hi.r itcrken zoals {c
!u dl'en, dar ri)rl \r. strrks out ofbusi
ncss . En dar geldl Dict !il
Een brrrcl die blijir nier eeu\lig 29 dolhr

N. crn'discjpliMir' gcfjchle oreanisllie,
.sckcnme.kt doir \!cinig \irnctrNerkiog
IusseD dc lcNchillcDd. lpeciolisen igcolo-
gen, gcoR si!i, l, clfo& iicll, onrsnnrd h (r-

een stnrcruut dic opgebouwd was un
muhidjscitlineir0 ream-( dio rls grocp
$erkrcn dn ccD proiecl ic.n asci). D.
sarn0nwerking $rs prima'. .1dus Hcrbe!.
'',uc!r eeD asscr lton ic beperkt ziJr 2odat
dc rechnsche kerDis rdn ltc mcnsen nicr
rolledig bcnur $crd. De gltrbalisade liD
E&P nrocr dir loo.komer. tn de ni.u$(
\.orm blij\en dc nssets . Dllrr \vel als
ondcr(kel lan ccn gror.r gcheelw.lrbii d.
nadruk ()f-rcchni.al ercellen.e ligr. '
ljl' Funrpa onNrr d. landcn \r!ar Shell
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zelf olle en gas p.oduceeft ofvelden oDr-
wikkcld (Nederland, Nooiwegen, Enge-
hnd cn lcrland) en de landen walt Shell
n'et als uinocrdcr maar als partner belln
sen heeft (Deneniarkcr. Dujisland, Oos
ienrijk en ftalie). De exploraiic business
in N]w Europa wo.dt iD dde crorc
iheme's verdeeld: de zuidelijke Noordzcc
(nct Brjis en Nederlands gas)j de centrule
eD noordclijkc Noordzee (ner B.i$e!
DeeDse en Noorsc olie) en de Adeniic
Ma.gin. cen eeologischc provrncie dle
zich uilst.ekt ran Ieflud lia dc Facr6ers
en Groot Brlttannia naaf NooNcgcn, de
nieuire uiidaging loor Shell.
llcrber ziei nog wel !oldoende nogelijk-
heden voor nicuwe onrdekklngen in de
Noordzcc. Dc infrasiruciuur in de Noo.d

^e 
ls goed ontwikl<cld. Ool< een klelnere

vondst ls al snel econonisch winbaar.
Omdar \'e de geologie goed kcnncn is de
kans op een succesvolle expk{atieborirB
groier dan in een nleurv, f.is gebied. Nlaar
dc pjcl< lan etplorarie !.d!iLeiren is
lchter dc rug cn dc iijd lan specia.ulaire
rondsteD lijkr voc,rbji. E ploraiie moer op
zoek n.r. nieu$e gebicdcn om ie bliilen
groeien. Z.'n nielw gebied is dc,A.daniic
Margin. Shell heeft olie gevonden rcn
wcsrcn van de Shedlnd Eilrnden en sas
jn h.i djepere w.rer bijN.o^legcn.

zeetand
Een reo.ganisade dic vicr land.n omlai
rer$ heel w.! nreer daD dc kcnnis cn
laaidlsheden dle ienrnd tijdens zijn
siudle opdoei. M!a. dle opleidiDg lcgl wcl
dc bass. Voor Herbd \r!s da! r)r srudie
gcoblca in Uirechr, rnet een ve.rassend
reld$'cfL< op dc Roggepla.r in de O.ster
schelde nr Zeelard. Ecn a$ei dai nler zou
tasen in Shells huidigc wucldirijde tilo
sohe. naar leuk s,!s liet lrcl. "Vc konden
daar sieeds m!a. een prar uur \rcfkctr.
lratrr mer lloed sond de plr,rl ondef
q'atu We hebben daar seisftieL gescho-
ten door ccn zivare kogel !
hoogre op dc pl.at ie leren lallen. Dar
nas de ttilhrgsbfoD. \Xrc krcgcn.en seis
misch pr.fielrct een diepic vatr nrcehon
derd meier. Her mooie ls dat jc dc rcch
nick cigenll'k weer.pnieus uitvnnjt, al
hcb jc dai op dar moment helenrdal Diet iD
dc gatcn. llcr maaki ool< niet uit, $ant je
nroet mei dc icchniek leren omgran en
die zardFladr bood ccn uniek€ rnogeliik
hent daanoor. TocD ik sollictccrde bii de
Shell moesi lk een preselraiic gcrctr o!c.
miin reldrverk. De neesle ncnscD srcldcr
hclc praLrische vragen. Pls na,rloop
dfons hct roi rne door dat zlj her hele
le.haal al lans kcnden. Ze werkien e.

Hcrber is in 1979 bljde Shell terechtgeko-
nen. N. hcl onderzoel<slaboralorlum in
Rij$rijk, hccfi lij in tsrunei (produ.rle
seismoloos) eD Thailand (explonrie ream
leider van de onshorc conccssie) ses'erkr.
Besin jaren negentig k$'arn lij bii dc
NAM lvaar hij als tean leader reran$oor
deljjk s'as roor de K en L blokkcn op de
Noordzcc. Hij lerhulsde naar Stavrnger
\taar hii rn 1995 cxploraiie menagef 

'anNorske Shell was in dc tiid dai Noorwe
gen dc diep-sarer gcbicdcn aan de rand
van de Atlantische oceaan voof cxplorari€
opende. Al de^ functies haddcn hun uii
daging op technische en economisch

Alle eraring opgcdaan i| loiige iuncties
hebben Herbcr nu middeD in de opbouw
van een nreulte ofgarisarc Sczei en d3r is
een ultdrging. "Het is een cnonnc klus
om zo n organisrtre oli re zetrcn. naar hcr
is geleldig om dalt l}gn nree te kumcr
wcrkcn. Je moei de juiste nensen op de
Ju'sic plck kijeen. Mljn doel ls on de
busnless nccr cfficiinr Ie runnen nea.
tegelijk om de arbcidsv.cusde yan de
mensen te verhosen. Als ic al nvinds ieai
ln Asen zit en sleeds nalr dczclfdc gcolo
gie l<ljki. dan $il je nisschien s'el ecns Far
andfs. N_liuurlijk geld! dat nlcr voof
icducen. ,\laar de meesLe aardweten-
schappos zijn war wispehurig en dunen
{cl wat D'cuqs aan. ln dc nieuwe srruc
nM is het n!LLelijker on nicuwc uitda

Orn dcreeljlke ingrlipende verande.nrgen
zo gocd nogcljrk door re loeren en geac
ceFteefd ic krigcn, u communi.arie van
levensbelrng. Naasr loldocndc icchnische
krvalltenen ve.wlcht Shcll ran zjjD
Ioekonsiige wetknemers daD ook cocdc
communi.aiie!e !altdigheden, een brcdc
algcm.ne belangsrelling en maatsch!Fpe-
lijtc bciroktenheld. Van iemrnd mel een
uDirersiiiairc oplcidjDg mag verwachi
worden dat hij ccn socde iechnrche
kennls berl. \'laaf die kcnnis noci hjiook
oler kunnen brengen. Hij noci voldocnd€

socjale vaardigheden be2itten om ook in
anderc culiureD goed re k
lrerken. CoDmunicatie ls lan lelensbe-
lang, vindt Herbcr. Binnen her bed.ijf,
naar ook in bredere zin cn daar kn zelt
een sroot bednjf zich in vcrgisscn.
Herber: "Toen de discussie ovcr borcn in
dc Waddenzee en ln de Biesbosch vefan-
dcrdc van een lokale discussle mer bufge-
meesters in ccn landeljjk gebeuren met
vngen in de Twecdc Kanerj was de
NAM dar. Diet voldocndc op ingesield. le
kunt caiegorlsch beloven dai jc trici i,
maar tu,r, de Vrddenzee gaai borcnj
rnaar dat helpr niei. De enoties s'aren zo
hoog opgelaaid dai een dls.ussie op blsis
lan feitcn nici mcu mogelllk was. Belde
pa.tijen haddcn zich jnsesraven. En inLei
nad.natl heeft SheLl zich ncr zo laren
vefassen doo. de oDvenrachi hcftise reac
iies op het afzinken van de Brcnr Spa.. De
tsritse regerlng was ltkkoordj wercnschap
pcl'ik gczjen was hei ve.lntlroo.d! maar
geroclsmaiig eing hei helemaal foul. Shcll
is dr rcen tc l.at op ingesprongen en
hee{t er o! eeD hardhandigc manler van
geleerd. N! It c. ccD duidcLijk bcleid op
hei gebled lan duurame oDnrikkcLing
waan'an de lnhoud en resultlten in hcr
opcnbaar gecomrnunl.eef d wordeD."
Op I oktober gaei de nleulle organisatic
ran start. HopcLijl zal deze nleulve sLruc
tuuri waar Herbcr a.r bijsedngen heefr,
bestendise. blijken dan ShcLls !orjse !aies
over de opbouv f.}n cen wefcldwiid
bedriiil Veel iustlger *o.dt hcr niet,
vcmachr hij. Her blijli leelreizen eD veel
in dc filc siaan naar S.hiphol, h,ra. de
druk van dc rco.ganisane is weg en dat
beteleDt ncer did om zjch volledig op de
business !e concenoercn. MissclicD blijlt
er ook lrar Liid over on weer ccns in dc
rurn te werken, want drt is e. de laarsrc
did bij inseschoren. \la!r ofde .ust
wcrkcljik zal rleerkeren in Herben huis ni
Hlrcn is nog maar de vraeg, wanL twee
r,rn zi)D drie knidcrcn noeien dil iaei

IrrlIlJ{U! l:l
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Door omstand sh€den d e seheel buiten .ontro.
Le van zoweL redadie aLe bestuur van Nether
lands lournaLof Geoscien.es lss€n is er €en

mogeLijkheld dat het volgende nummer lan NIG

veraat uit zaLkomen.lMedlo september zulLen

wij hierover uitsLuitsel krirsen en in de voLgende

Nieuwsbrief raLteci en uitLes worden seseven,
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lan Wl enr op 7o'r 25o.ooo curo,
D.aru.n komt eef derd€ oF .orto
van de omwonenden. Dr.rbovenoO
kaden dan de onderTa€kei d€
wordef u rbesteed, Todlt de bercke

nlngen aai de stab Liet van dc

eand.n ei de planal.rerking als

natuu|gebled. Van de renig mensen

dlc bl (.1 .Indusrrerand werken,
houdei zcs zl.h bez I met rel
'voorponial. her fiaicct voordat
met wiilnen kan !!orden begonncn.

500-rl
Aitelopen voorjair nrand'rc hel

overleg tussen de verschillend€
minister es, ontsrdndetr en nileu
orsan saties over het heure Slruc

ruurs.hcma Opperylaktedeiistotici
{5OD lrJ. Rijksratersraat heen 7kh
als v.ranl(ooinclilk nrinGterie

terusgelro((en Er kont gecn rij\5.
beleid. Dnt dc riilGovelhcid ni€l in
staal is d€ Tand$lnn ne ri.hling le
geven, Daad van ae K.mp geei
zorgen.IDe pogingcr van de a!.
heid tot dir€.te b€mo€ieni5 zonls blj

de Grindmnas en de o.aties [1ias
bommeLen Beuningen ziin aLLe oD

niets uilgeLopen. Da v€rsunn ng

veneniis blijn. Er wordt iu mcer
dan voorheen gctoeis{ op maat
s.happ€Lijke en ecologls.hc lrpat
badrhed en dnar 5la ik achie/.
Ll il bovennaande mag duideLiik
z jn dat lan WLlefi, zoa s zlrn weik

heid houdr. Naar Tijn idee werki de

ov.rheid nier h. der trat blijkr ult
ae ve e, sams . (aar regenspre.
kende.egeLs bll de vergunr rg.
verleniug, nanf ook uit d€ lraS€

besluilvorming ov€r hel hoogwatcr
beLe d we hebDci meesehoLp.n
bil het !euter(en van de dil<.n
rijdcns h€i loogv,arer van r995.
Daa, zbten bejaide belronc's
ru.r g te (aart€n teNijLwll op heLe

k.rte aistand met dl€ dllk ber S

uarei Nei gevaar nchter dal bce d

i. mii biigebleven. Alt ik nu ? c hoe

oiduid.Lijk en tra.g de besLu tv.r
m ng over het lroogwater pLaits

!in.lt dan !lnd iI dat .]et vc,enl
\roor!. lk vetua(hl dat de overheid
lrierop in .le roe(omst za urorden

afeere<efd" Fij we.t nier I r€.t
anlroord oF niiii !raaB oi het dan

mogclirk zal rijn n.i desenen die
hierv.or veraitr.ordelljk ,iii ir te

re(.ner, naai \re (unnen tocll
iici m€1 r rn a er a.hteroverLeu
n€n? . Het aliern.lietd.t ik hem

vo.rstelr het.pkop.n en o€Dotscn
vai krtls.he rleLcn vir het srfoom

se) cd van de R jr, is ee. h.i
onb.k.nde iog.ii(heil. En oo( ik

kan over rlir icc. *en ieit.n ei

Tot sLot !raag k Vaf d. Karps
mening ove: lan!9(nap €n ol h i

lets ?i.r in een Ekokeu. vdor Tand

v, nnlng. Er mocl veeL neef .lin
1o'/. lan de !efs.r eide typei
NcdcrLrnds l.ndsciao ovcr blirven,
ric moelen Tcker iiel aLlc S.indler
raisei frnncr. En een:andw n

Over het winnen van zand met een maatschappetiik en Eko-keur

Dit is het eerste van een korte r€eks interui€ws met p€Eonen die

een aardkundig product leveren. rioe kiiken zij aan tesen actuele

ontwikk€lingen, ho€ t€ge. de vraagtekens die de maatschappii bij
hun oroduct zet? wat veMachten zii van de ovelheid? Als eerste een

intetuiew met de celd€lse onrgronder Jan Willem van de Kanp uit
oosterhout, directeur van K3 - lndusliezand bv.

0p,1runi,oot openr lan wlLLem

!ar dE (amp de winniig (raa en

hof met een buu.lfe€st. Van de

Kamp geLooh in $inning met de

samenL€v ng. lllet dezc nanpak was

h i midd.n iaren 90 lem euwend.
maar ook nu woror d€z€ ,anpdk
9lechts bepe l nagevolSd,

0€ serchi€dcnis van Dc Kr:aienhof
besint in d.8o er jaren ab ont
gr.nder D. Beil€r een o.lgron
d ngsvergurn ng aanvraag( De

provir. e verleent de vergunning,
maar omwonenden en beslem
mlnstpLan hcbb€n srot€ bezwarei
.r hourlen dc hini ng tceer. Van

d€ (ampr "hel sebeun he€Lvaak

dal v€rg!nn nsei, besl.mningspLan
en onronend€n ni.t met elkaar in

de pas l.pen Voordat een ontgron
d ng van na( gaat zijn aLLeen al

70 n zestien vcrgunniigen nodis.

0e provln(ic probee( hicrin zcveel
moseLjkrc sroodLijnctr, naar dat
lult n€t.tijd. Gemddr d duun hct
viir iot tien iaa. voordar met een

!rinning kan yrofd€n begonnen."

n 1998 saat (l een sarnenw.rlins
arn met De B.lrer De ond.rhande
lirrsen over Dc Kraaienhof word€n

tu.\E

ln gesptek et lon Willen vdn de Kanp, dne.teu van K) lndustiezand bv

ove.sEnorien. Flet eersre ha r laar
saat op aan het n becLd brengei

en gemecnte. In drt gcvaLrvaren cr

dre grote bezwaren: de wnnlng
was tot 1oo m lan de dij( gepLard.

De belolking was b.ne dat d€ d jl
hierdoor arn sievisheid zou verlie-
7en ook aL roonden bef.keningen
aan dat .lc7e angst ontere.ht was.

Hieraan wcrd legemod sekomen
door ecn.fsrand vnn 2oo m van

de dijk aan le houd6. De atuoer
route van het zand zou probLenren

oD€ver€n v0or roE.5fre en b!urr'
verkeer. Er wcrd een andcre atooer
route gekoTen. Ten 5lotie stuitte dc

af{er (lng als ttandaard.bak op

w-petrt.nd Een adv esbureau hceft

een ahlcrlidg ontw]kkeLd aLs

.atuureebied fraarin om{onenden,
geme€nte, prov n. e, warers.haP,
Rijk5ualeGtiat, m Li€uvcrcf ls nsed
en ander. betrokkenen zch
konded vnden. De plas zalbij
loekomnl{e droogtc onder and.re
het naluureebled de 0or/sche 6raaf

D€ vraag hoevec kosren er me! dlt
voorove,Les g.moed /ii, is niet

.en!oud g l. beanl\!o0rden. De

ong.ve€r rooo uren ovc.L€g s.hrt

Kl . Ind!striezand bv s een reg onaaL oitgrond nssbedrijf, Het

seworien zaid wordt in Frlncipe res onaaLverwerkl Dat heeft voor
delen. Her is duuramer en er gaat lreinig v€rioren aan rransporlkos.
t€n Daarnaast is Xl een familiebedriji. Dc a staat voor de derde
gencretk. Na !liftien jaar in het bedrlif te hebbef g.werkt, heeft Van

de (amp in i995 een declvan het bedfrfvan zijn vader overg€na
men. Hij heeh zich gespc.ialiseerd in de leverng van hoogNa..dige
indusrrieTanden. Op dir moment ziir vijf wiiningen in b€drijfen
daahaalt lvinn ngen n ve6ch Llcnde stad a vnn voorbcreldins. waar
van 6in n Du ts atrd. Van de 21 m lloen lon beton en nleieeLzan.r d e

N€d.nand jaarlil(s v€rbrlikt, leve Kl ongeleer eeD I ende deel

knsms lalwl ktfg luicuwsb.icf s€ptember 2ool 8



Vrn de (aDp den( anners over rand dan een aardlvetens.happer.
0!hoogTind is loor rr.m . gcf ik gc.n 7anC, maar een restprodud.
Zand s belon en netsclzard, zard dii ges.hilt is voor gebru k ln
de lndu5tr e en srind. Grind brengt a i prcdu.t het meesr€ op. Net

zand (incLut ef gr ndl wordl seqonn€n iret ze r antw.rpen nstaLLa

'.i
b eerd. Ze froiden afgestend op de ko(eLgrootie !er.le ng ter
piaat5e en natrrnij<e veroitrein g ngen die probLeren (!nnen ge!en
bil b lloorb..Ld de v.trle(ing in beton. F€t zand wordt omhoog
g.7oe.n, ortdain van h!!t.n hurn!sr.st.n cn if v.rs.h L.nd. fra.

d dF ddF DF " ,.,d" . ." ".d" "p
n andere verhordinsen s€mensd. Zand dat !.or zands.u pruren

nordt gebiLLikr, s b j\'.orbeeLd zeer ijn, e sei jl bijna eei leen.

Dertig iaar tascinatie voor

tllaja l. Kooisira nam de?e zomer
afs.heid van WUR ALtem met een
mlcrosymposlum over micronorio
logi€, h€t vakg€bied waar zij zlch
denig jaar n€e bezig gehoLden

Maia promoveerde in 1978 op e€n
proefschrift over de micromorlolo
gle lan de slikken en schoften van
de Oorte6chelde- 0p 2 juli 2oo3
nam zij op WuR.Alteifa aischeid
van coUesa s en vrienden. Als dank
voor hun collegiaLiteit, hei me€.
mopperen en de iirspnalie was er
een dicrosyfrposium over mi.ro'
nolfologie georganiseerd. Dal
micromo{olog€ nog lang geen

uitg-"doofd vakgebl€d h naakte
prot dr. Jaap van der lMeer van de
Unive6ity ol London duidelljk.
0ntslaan en aLs melhode ultge-
werkt in de bodehkunde. vindl hel

archeoLogie, nilie!studles, ecoLogie

en sedimentoLogie. van der lLieer

tooide de toehoordeF sLijppLaten

met spectaculatre, onverwachte
pro.€ssen ?oals kLei-inspoeLing op
zeven meter diepte ln re.ente Rijn

beddingalzetl ngei, en op Ant;ru.a
gekfaakte zandkonels die getuigen

van de:warc druk wa:rondef rlj
hebben g€staan. Zljn vetuachtifg
is dat de nicromorfologk e€n roos-
kleurige toekomsi tegemoet gaat.

Er ziin soed seo!tiLLe€rde.entra in

Europa, €r zijn veel potenlidLe se
bruikers en de technis.he ontwik
keLingen in de:lD tomografie b€lo

Dr, Herman Nliicher zag dle toe.
komst veel minder rooskleurig in.
zijn overzi.h11957 2oot sins over

sroeien krjmp, over de bLoeitijd

net alLeen al zes micfomorfoLogi
s.he Laboratoria ln Ned€rLand en

d€ twee die fu slechis resteren.
fet begon in 195o ln het stiboka
koetshuis te Bennekom. Prof. Edef
man gaf daar n.longe.ius opdra.ht
de mlr.ofrorfoLogie als vaksebied
op te zetten. Ef die zette het
vakgeb ed meteen internationaal
ne€r. fij maakte een handboek en

eei nomendator die in vijf talen
werden vertaald en wist studenten
uit veel landen voor dit v.kgebied
1e motiveren, 0ndef het motto'hoe
neer er aan micromorfoLogie
g€daan wordl, ho€ beter h€t voor
de micromorfoLogie ls hielp hj
elders Lrboratoria opzetien. Na zijn
dood ontwlkkeLde de micromo{oLo.
ge aan de LandbolwuniveElteit

micromorfologie

zich ,ichtins bodemfauia, senese
van pyriet en carbonalen, en de in
s l! bemonsterins- De UniveGiteit
Utfe.ht heefi zich gespecialiseerd

in de rijplng v:n bodems, het Intef
nationaal Bodemkundig lMuseum in

de beschriivlns van d€ rcferentie-
p@fielen van de inie.nationale
bodemcollectie €f de v,ije univer
siteit ln sedimenlolosie- 0p de

Universiteit van Ahsterdam, w:ar
Herman zeLf werkt€, warcn paleo

sols, l0ss, enk€erdsronden en

helLingprocessen de speciaLismen.

Herman hoopt op een koeBwijzi
ging voordat een groot deelvan de
opgebo{rwde kenn s voorgoed

L,laar lMaja zeLf ziet de ioekomst
weer hoopvoll€r ln. Er ls e€n gro-ai

ende belangstelllng vanuit de
arclreologie en ecologie. Uaar fasci
nati€ voor micromorfoLogie

Frobe€rde ze n h.ar l€zing over le
brengen. Hoe bijhaar pro6otie
eLke voLgende slljpplaat weer eed

nieuw vehaal vertelde over d€

wandellan scheLpen door het nib,
hoe zii in India werkte aan veELem.
plns n de belans.ljkst€ voedsel
pfo'rucer€hde gr0nden da6i, over
de felgekLeurde narkers dle 2j
roeFast€ om preferenti6Le stroom
banen aan te tonen €n over de

Laatste lar€n mei steeds m€er
a..heologie en ecologle. Het ? in
vrak de kleine dlnsef die het zo

seweLdis Leuk makef: zoals de

visgraat en de houtsliool dle
samen in situ op het schor
bewaard zijn g€bLeven .

N4aja was e€n van d€ weinige vrou
wen d e in deze periode w€ten.
schaFpeliik adief waren in de Aard-

iretens.haFpen. Dal zij het in die
hoedaiisheid niet genakkeLijli ee
had heeft, kwam op de aischeide
recepti€ herhaald ter eprake. Voor
Pim J!ngeius, haar promotor, is zlj
de beste promov€ndls g€weest die
h r heeft begeleid. En dat teMiiL zij
haar Froef5.h ft ond€r persoonlllk

fr oeiUjke omstandigheden n!esi
s.hriiven. Alle sprekers L€gden de
Llnk tuss€n die geroemd€ voLhaf

ding en haar je!gdkampio€ns.hap
judo. rMaja is dus ook niet pLan d€
micromorfoLogie definitief de rug
toe te Ieren. z€ wiLwel meer tijd
besieden aan andere fascinallee
zoaLs haar werk voor de Bomen

iiig tot 40 n diepte roa 5 n! in

W.ert sp.. tl T.gcf,oorlig kri
uo n PLas nlet b.h! p lan fonp.n
er.Losir.r soec inser.hr rord€n
A! er nel heL nsen van 1:5 vrordt
gelrer(i en er geei oisl:lr eLe a

gen r jo, dan rie l( geen probLeenl

n Au!traLd hebben re goede e:!a
ilng.n nct dr soon n cpe pLas-

5en " 0p het Ekokeur r.ag..rt h i

ze [,eL ets in zo ets maakt ret
oo..ogelllk on aai de anler( ng

vai !lioilngen n bijvoorbeeL.l
oon Erropa eisen t€ neLLen. Een

.l.rg.Ljk. (eurzou ln het BouN

noif.nbesL!it Iunf .n $ord.n

We dere nl!.ussle zou moeren op

5tart.n, \!..t vaf dc Karnp ni.i on
nidd.Lillk. Vcrd.r d.:rkend !indt h i

fet z.u €en keur moeten vrorder
rlat oo( n her stedeLilt sebied
ilootrlerkt een naats.hap!e jk
keur, nant Van de (amp geLooft ln

een roeiomsi op Das s lai ouur
Ta.mhcm cf .cf Trndlr nnlng dic
.nderge5.hi[i is aan andere naat
r.nappeLilIe doeLsteLL ]s€n Er dat
d i e!eirueeL legeigeneLd z.u
kunien rijn aan rijn bed,jcbeLan
gen. daarqi hil n et aan.

FEOA'T E KTF'
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AanbiedinA van het
A..dkundit M.nifeit
0p v.iidas 2r november wordt het
Aardkundig [,lanifest aang€boden
aan de d recteur Naruur van het
&linlst€r e van Landbouw, Nat!ur
en VoedselkwaLiteit,.nr. 5eppe
Raapho6t Hel is een verklarins
over hel belans van de aardkun
dige waarden voor de rulntetijke
kwaLiteit van NedefLand. Het ls
ondeftekend door de grot€re aard.
k!ndige verenigiigen van Nede.
land, de tereinbehelende, re.re
atieve en edu.atieve organisaties.
De aaibiedins v ndt plaaG tijden5

lret tweedaags Lustrumconsres van

het Kon ikLijk Nedenande Aardrilks.

kundis Genootschap mel het thema

'Waarde in Ruimte. Het programma

van de openifg en de aardkundige
eedie staat hlerond€r. 00k het

zaterdagprograrnma heeft een aafd.
kund g deel. Hel voLledlse pro-
gramma vindt Lr op de website:
www.knag-nl. Opgave is moselijk

21.22 november, lustrumcongres
KiIAG: waarde In Rumte
Faculteir RuinreLiike Wetens.hap
pen, wSN gebouw, 2€rnikecomplex,
Landleven 5, 6roningen

tuogrcnna v.ijdog 2t novenbet
Loouur opeiing congres en lezing
door R. van der Ploeg over waar

Expositie von de ptovinciale aatd-
kundige inventaisoties en waade.

Pregtu n no o a d ku nd i9 e sect I e
rr,oou,rDr. [4, Gray. Universit)/ of
London InVentarlsatle en waarde-
rins van AW ln E!rcpees perspe(-

iiefmet een overicht van beleid,
omgang mer en waardeing vdn de
aardkundige waarden in de ver
schillende west- en 0ost Eur0p€se

Landen. Gray's boek 'cecdlvers ty
and Geohe tage n Eurape'ver

0[ EXCUI{SIH IIAAR l'lf,T TAU$IUS {;HBfl{6T[

P,ofe5sor dr. K.l. ((oen) Weber.

emerltus hoogleraar aan de re.hni
(he Unlvqsitet DeLft en een hven
Lang werkzaan Seweest ln de oLje.

industrie zal op 4 november dit
jaar de Van Waterschoot van der

Gra.htpenning uilgereikt krijgen
door dr. ALben Oosl, Hij ontvangl
dit ereie(en a s erkenn ng voor z ln
bijdrase aan de kennls van de
produktiegeolosl€. Omdat €r vorig
jaar sepi€mber al €en intetuiew
mct hem in de Nieuw.brief heeli
gestaai {hlj keeg toen €en eredoc
toraa0, voLgt hier een Seologische
p,isvraas van ziil rand. De puzzel

heeft al eerder in Natu.at Resour.€

Sestaan. het blad van de Mijn

bouwkundise Vereeniging 0elft -
Toen wat er e€n priis re winnen.
Deze keer niet. Dc opLoss ng staat
achterin deze Nleussbrief.

oeze puzzel vraagl nu eens niet om

wiskundige spitsvondigheid. maar

om analytis.h vefirogen. Een prof
essor saat net neger aard!,eten-

schappere op stap in hel Taunus

GebersLe. De vraag is weLke specia.
lireh elk van de deelnemers tol ziin

vakgebied heeft genaakt. Deze lien
vaksebieden ziin: vuLcanoLosie,

sed rientoLosie, n neraLogle, struc

tureLe geoLosle, petroLeum seolo
gie, insenieursgeoLoSie, seorysica,
geochemie, paleontologie en

Professor RheinhoLzgehlrner. de

excurs eLeid€r, Sekleed in kn .ker
b0ckers en gro€ne kniekousen,

wandelt voorop naar de eerste

outciop en wijst rnet ziin bergstok
nanr een stelLe brokkelge groeve.

wand. Ach wle sch6n', zegt hii, en

lervolgt: I will now speak in the
English so you will all understand
maybe. In diese Grube we look at
dle Lauw€r oevon, As you see it s

Karbonat stone wt ganz dlrke

€en steen opger.apl en vraagt
enlholsiast: "Profe5sor, is this a

rrilobire"- Rheinholzsehimer

antwoordl kno(lg: "1a, dasr i5t

doch Plra.ops fefdindnd 1". Weer

wordt de proiessor onderbroken,
n! door dr- MacEadhy wiizend met
ziin loupe: "Bll heF at the base,

rhis is surely a shale interyal. A
marlne bituminous shale by the
Looks ofit', "Yes", voegt dr. Van

der Tekst van de VLI h er aan roe.
''lhis must be a high-srand d-"po

sit" "zeker weer een zondvloed",
pl.ag De Tulelaere. De ex.ursieLei
der roept zijn gchoor tot de ord-.

en roept: N,lelne flefts.haften, Let

us now Look at lhe !pper beds.

You see they ire sepdrated by

schwdrze, mean. black lavers.

when you look on the top oi dies

Lay€B vou se€ glanzendes stripes".
0e TuteLaere d e z jn kenn s van de

Franse taal wil demonstreren,
!raagt aan df. Rocquelort, di€

waaEchijnLijk niets heeft verstaan

van her voo€aande: lls sont des

non", ie het antwoord, '.eci sont
des sudaces de g ssement'. De

p.ofessor die niet gewend is ondei

broken le worden, vetoolgt wal
Luider: That is not wichtig now.
We do nol d lcuss d e FaLlung, We

concentrate on the Layering, iaL".
l,1aar dr. Cato di Combi heeit nog
wat u.senls op ?ijn lever: "Profes.
sore. shouldde we not wear our
h€lnets? Thc rocke, he do€sse not
Loo( safe uppe there". "Ach wass,

das ro.k up lhere lag genau so

\!fen r \{as a studenr 50 v€Als
ago! en de protussor saat verderi
" n die rock lhere is some bilumen
ln die larger porien". Have these
hvdro.arbons been analyz€d',
vraagt De TuteLaere. "Warum solL

dass , anlwoo.dt de prote55o. it
is very old. Man thinks lhal die
migration look pLace during the
Hercynische Ofog€fese". 'Oh, are

there an! earthquakes in this
res on , vraagt de enjge vrouwe-

schiinl voorjaar 2oo4 bij Wiley.
r4.to lrr/ Aanbieding van het Aard

kundig i anitust aan mr. G.S. Raap

horst, onecteur Nat!uf van het
Minlsterie LNV door de voonltter
van het PLatform AardkundiSe
w.drden prof. dr. P.o.lung€du5
i 5.m. ve4egenwoordig€E van de

mede ondenekenende verenigingen
14.4o!rfDe visie van het Rijk op
het NederLands Aardkund g Erfgoed

mr. G.B, Raaphorst.LNV
,J,oo uu. D.ie maaldri€ over aa.d-
kundige waardering in d€ provin

ciale praklijk. Drie provinriale
medewerkers venellen hoe inventa
satie en waardering !an aardk!n

dige waarden hebben meege0ogen

lijke deelneemster dr Tremor,

teRiiLze h€t knopje van haar
bandrecordenje indrukt, "Not wie
bV 5ie, FraLr Do.tor, onLV gan,
small€ , zegt de pfoiessor. 0..
Obstli kijkl aandachtig naar een

stuk kalksreen met zwade spikkeL-

ties en vraagl: "Profe5sof, do you

thlnk this oiLwas trapped n an

anticLine that was Later bfeached?'
RheiihoLzgehnn€r, wiene gehoor

met de tijd wat is achteruii gegaan,

anrwoordr: 'No, die oilwas nol
washed on the beach, it came from
belauw', Dr. Crlanza Fanoso wil nu

ook z ln rnteresse ton€n en vraagt:
''Anv good mife5 in th s regione
professor?" 1., die wein hcrc is

very good, ins besonders die
lveiszweinl" En eindelijk zegl
dr. Nlirllr!mura ook wat: 'Oh, so,
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en r€e$esei ln re.e.te provin. . NatuurontlrikkelinC otverkiv. Srond van de sam€nhang tussen kundige unive6ileilen (UU, UvA,

cale plannei: lingsoatronen in dc D.entse a(heologie €n aardkunde drs. E. VU) k'itisch rJordcn b€vraasd over
. Fet daarom, waar en hoe van beekda en .n €ssen? drs E. Khoarbux lProv. No.rd rolland] lnventar nrl c, fra3rderins en inri.i

Aardkund e€ i onumenten. Crs gfeemin {Prov Drenthel ZjTu Lcn laarna door dre sruden tingspnnn.n
A. Erombi.her (Prov. Lltreclrtl .oer len waienand beheren op tcr cn dre siafledei lan de aard

Komen en De Vra€nd 19. Progenoa RAP D climare *e mogeliikheden voor .e inage nal onale onCcto.ksvoorstelL€n in

nieuw in g€biedsbestuur .hange ipenvocrdcr ALW, l s m pro(esting 0e ncthode wordt hier de vorm vn^ voorir.nreLdlng€r
Hei N'r!O geoicc Anrd en Levens U( NER( ei de Noor5€ oider .ndcrc sebruiki om k8airli voo t. .geon rin ESF en wel v66r
lretens.haDF.n heen per : juli l*ee Rescafch Coun.iL i Oricv. vog.talieparameleBle :lr o(tobcr 2ool.
ncu!!. besiuu15eden: proi. (f G.l 7 prosranma Water {peivoerder s.h3tten.
ra.:br;idt Komen rrz irar) hooi. ALw, m.m.!. w0TR0, MaGW) Niddre iniormalie over llleeflouo 5ubsidievoorwaarden
[Limaatondei/.ek ei se rnoLog c b j J NederLanas PoLan Pfogramni b ] dr. Marga !e6.hoor (NL!o EUR0C0RE5 !oorste Len di.n.n aan

het KN[1 ]i De Bit en pfof. dr r. lpenloernerALWj ALWI, e-nd LveE.hoorian"ro rL eei daitaL!ooi!.r.ad.n t. \r.L

F.l. (Hulbr de \rr cid G6 aan d roc 4 Aadobsetratlc (p.nvoerrle loei: | (unt dnar.ler meef Lezen

te|. watenoopkundle Laba nl0rluni ALW. litvoerd.r sRoNl Outline proposali voor iiileESF'rilL cr'eud€ nes.
Deflenfr.rkTaan.pheteebel t kw.tsbaarhe d, adaptatle ei EUROCORES.ProAramma Daarniasr tr dt dir !ubsid es

lai hrc.odlnami.a en {le rorloo. mtleale lpenlo€rder NlaG!!, EUToCLIMATE 7rLL.tr 0ro der ver eeid overeen
gl.larkrstenr!er.KoneielDc mm!.AL!\]) Do E{iop€dn S. ei.e Foundnt on konrrgdenatioiai geLdenne

!r€nd lelangen erol..:r WPM. 6 niernatona serng,Slr. (Esrl h€efteen5ubsde istruiclt ,roorldarden enSebrui(en.De
deR-iltereiPro! dr. E.A. (o!rc_. n.iev iALIN! ofrrl(iedterrelorderifsvanii Nedernrls€old.ro.[.-riscaarb]l
r€epecue\'€lil( lroogLcieir F!si\(he / De gekoppel.l. bio eEorfeef lendtioiile s.ncrllerhng-. rr. dil arigere2ci oD N$oiaLW, h€rs-€en

oceanograiie e:r Flsrs.hc qeograae 14) ProgrJmmz de geloppeLde bio nrslrunrcnr. EUROCORES ge_oenrd, idJl.c.rl dit niod€i€n gevrargc
aar ce Lrrnc6it.ir urre.h! De Ruii geosfccr ?u L._ :nrsi de re r€rikosten kr_ncn :'orden voor a€ aaisrel.ing
:er €n Kosre. he.be. hee cer odes (B) Ce.lnrm 5ubsidie Lkostcn vin reizen. orsanisatie van v.i fcrsoieel en voo' veltge)
lrar drie laar zitilc sehaC h€t ic) Euroclln iE wo.(shopti oo( ce onde?oekekos bli{sqoederen.
ecbl.dsrestuur s. EURoaORES Eiodive6itv tcn a s zod3nis kunnen rorden ALs ncximui geldt !oo: de

nfo.natle, llai! .:e Fo. s, . ni L geriM . erd. N' o]ALW b lctg. voor .en Euro

Nieuw€ ronde3 in blo sr-di$o.iL. reL. c/o 144.15: Deess€rtievan ici ELIRoaoRES a' ft1ATE Lr..ll]r!..ieenbed_as
klimaatonder2oek progrnlmi s dai.nde.zoeksgroe lai e Ito..oo Lliisanssouni
i2oo1 ephclNiti.niaL0i(ef Meervrouwelijk€ Driuird. d.rerrratieslri.le rrir'J is ii: de kotten v.or eei

zoe( Proerinrma (Limaatve(n!e UD'5in deAard. en ESF lvrar van NWo !r aan neen ao!.o cdn per ode van 4 lari
rlng iN0P 2l af \r!or hel veryoLg Levenswetens<happen old. z.ek\progrania op hootdLij € 14o.ooo bedftigen: voor eei
dia_!an hebber vROr,l ei NUro n r€: kader van hei !IEERIoLlD n0r opslt Len. nai ile neooxlcLirs p0rt{lo( noeL € 46 ooo p.r aa

een.onvenail gesLotei olcr sa proeraTnia is iloor hei NWo c.h cd ,e i pr o: trr ng lan ! rg.s.hrcven sere(endrordei. no.T.bedra
renrerkng i het Nar oni R. Aard ei Lelensireteisdrip..n sLbsil e.raanlrag.n c.ntr;aLdoor gen 5 eei rcian t.. b.gr€per va:
slar.h P-ogr.mnf or 6 ohi IAL$I een subs.l. toeq€k€id d.. ae E5f so.t uise,r.erd en dar de L l.r,oo D. ).rsofeeL5plaaE,
ah.rge NRP6a...rder q.noerd nrtr dr. F A Acdlnk.lrd€ fe.uLle r i riir. ire lan de ho.s seprori )cdo. a als brdras€ n d! (onen

\rri.n.nl V.tuo,gproqr.nrr (l . ceoqr;fi.- L.nc c€gr.d.lio_ rnl lo.rdc r!€€ lrroieden ieisLotle ,ri| slnrDos uri bezoet en tLs

nnni O_derzoek Ole'eenge(onr€n rcmoi.- sen5ing group, Ur v€,si:e I rc.' *ro,di overgelatei nan het fron:orie b il'age.
is ca: NltO ce middelen vli VROII tlXe.ht. iiiioir € niv€;u. ln ..51 ..rr o., ll.leriel€ k'edieten lie:€^ i. {o_
\.oor funcamenieel o,d€,rock bc r,€i prosramr: i,iEEqvolo irviEER &n de bclrerrende EURoCORE5 den gespt(iii(eerd en cna^,oor
heert. Vtiot"1 heef! re'r an.ii.n v;n VroureLij<e Oidetroekc6 rls trDr dee ieieide, ;unaing .g.n.ie!. se d: eef iii drm bird:-se v-n
cebestecigliide n.d..i G lree jaar g€Lecen ire.stedm.: D t LanGte imD i...i d-t in or a rS.0i0 roor..n.io gecurence

5per ieke ono.rr.rprr iinqege aLs doeLm..r vr.uer ut de grole gc nt.gr..rd., muLinati!naLe sLb5 ( LoaDtiid Nai ! rra' €r roo'een
len. D€ mi.ld.L.n vir !ROr,l wof groep van p05:d..s r€l een t ide. .icii,lvrre€- dude lkrlienite pon..r s een narnLnrbij.lFge
.leito.e.!.esdaardoreevfrte Llrr.ainsteLtnste a&rlooEno wordergenraaktloor{eL(e (ostcn rin€ ,ooo per iaar !anBestc n

NWo proe -nma t op .li Le(eii fn ,n.f :aa €en vaste rJetens.hapDc bii !,eLke flndiig agen.vr'Lann ..n lrd J iadn,
a.n Ean n eL, prograndi.. lk€ p.s t e. Deze olergang lornr vergoed is rlordi gewaaRd. De NWo b l( ge Do.t, ToiLs a tiid,
rdel..pvenditenvoLgcrd ai lreirtrui[eLbLo(]nde.arriir.vo.r Recerl seenELrR0a0RE5 tro(siSerrii'ls.irv! ende

,.rden !0or aere progrinrnn lke onderzoek.tr b irr€r progirnmJ op h.l tetreir van sleui L/c dc NWO webste en de

oproe.en roorlootrt.LL.n scdar i, le Ditnfleteis.h.Fl]er (L nnJtondcrToek (EuroCL tu1ATEl NWoiAlr,! (ub5d eb$aLinser)
ianrni€doorVR0Mcetaelde tr'ELisabethAidni[omrv.or vadnaig.siar. n!erbaiddaar
.nd.r$crp.rzljr.psen0men,De o 3 li. i 5 UD te lrer[en o: rel moc oept de ESF onderzoekeE ! : Mcerirrorrarieeidete(nvanrle
o"l€rr,€_p€n tvoonop g. slil?rgii onde.zoek Ooj!.t orirnLel matc Bc I d, Bu sarlje, Denen.rkei.. c s bes(h tbanr oD de F5F

gen u in nogelij<i rji: anrLysis for e.oiogi.aL moclLLing. ouirslanl, Fnrlana. Fonkriik. Pon! rlecti(e. ss* esi orgicuro. im;r€.
obje.t orieiLed inage nnalysis gal, Oostenriik. spanjc- -5je.hia,

:A. P.og.i n.ra (l n.rnviriirilito r wordi sirds r(oit roegcpasl ii Z*eden en N€n.ninc op or
ipenlo€ier: AlW, D 

'n 
v. EW) remote sensing ei hcr openr n e!- ideeen voor tqciilegreerde, m!l!'
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IltvIR5[r,t

Holiday on l<e! Aarde. lYu

Voor her rweede jaar heeft rel
proie.l Aarde.Nu (samenuJerk ngs.
verband Lussen de aardwelen-
s.happelijke opleidinsen in Nedcr
and) de prils loor !e beste
prolle wer(nuk(en over de Aarde

u tgeLoofd 0p 5 iuni maakt. Sa Le

Kroonenberg in Nnturalis bekeno
Pc ke leerllnsen e€n Expeditie naaf
llsLand hadden gc!vonnen. Een van
de nzenders liakle met eei geo o
gefnamer ecn cnleLop utr een 9ruk
iis. Uit die cnvelop kwam€n d.
vo gende namen t€ vooEchiin:

W lreLmlna.ol e8c. Cu emborg

De Heemganrd. ApeLdoorn

CoLlege Blau.apeL. Utrecht

Fl€t Aaken Park Ly(eum, Almere

Net Baken Fir( Ly.eum. ALher€

MlchieL N4aas, HaeevE !, Foofdio p

Iraaden v.n de R dder, flgcveld,

(alsbee[.o Lege, 0udefrater

(alsbeek colLege, wo€r.ien

Sinl Vllus CoLlcge. 8u5sum

Zii mo.hten mee met de Exped r e,

0rder lcidins van Roel Diik5ma

lvooni.hter;docent WUl, Lu.v
Kc6l€ns {voorlkhte do.ent UvA),

L4arije VLaar Gtudcnte Aardqeten.
khappei LlLll .n Bernd Aidewog
(!oorli.hterldocenr vrll- En zo

venrokken we op 5 augustus voo.
ae tiendaasse fiip. lrie kamFeerden

en rcden mel stoere iecp5 rond,

Gcen ri!ier was ons te dlepl feL
was genieten Sebiazen bii vrard€
beken, watetoaLl.n €n het sland

m.t de papegaa edu (efs fet was

al"ien bj N1lvatD (het'[luggen
mee/. dat zijn naam eer aan docl)
en op de lange dooGleek door hel
!nh€rbeigTame b nneiLan.l. w€ veF

Daas0cn ons over rre wocsle Leeg-

heid cr de.verdondererde seolo-
gi. en g€osGfie. OvcraLs.hool
voolbeelden: GLetsicrda en, spoel
zandvia(es lnlct voor ilets ls
!an!ua een lislands woordl),

se sels, gletsjerkrassen, touwl.va
en sprcidcnde .ont nenten, de foto
toeetelen klikke. dar rict een le!e
Lun s. D1aar, ,oaLs h.t €.ht it, zie ie
daai uileindeLijl todl r el op. Fet
uJas supenrcer en voor lsran0
!?arm {ln Nedcrldnd was het op dat
moment lv/ee keer zo vrarm, maar

13 gradcn is een stuk aangenam€r).
Bolcrd en vras het ecn aarta
oag.n waanziniig lrcLder \!aardoor
vrc de gisantis(he iiskappen van ler
alzagen opdoemcn. Nasrmate we
d.hrerb I lframen, rerden ,e aLL.cn

ncs manr irdrukwek(ender. De Lee.
Llngen, iu aLlem.aL eel9reiaa6
sludcnlen {uraatoan vrii veel aard

\!etcnschappe6lJ, liepen stralend
ron0 en genoren !an cLk mofrenr
Ecr camerateam !ar 0ouble2BV,
het pfodu.liebedritf dat veel voor

ian Dour!e (roeske,loel, probe€rde

on2e verbazing en gedr€vcnh€id

vaet te leggen voor een cross

medla (TV/DVD, inte.net) !roduct.
We kregen a Le kans om me(
enthousiasme le verleLlen over ons
vak, over wnt Aad\{eten9chJppen is

en over hcl 0nistaan van l)slnnd
(zodra er neer bekend is over uit
zendiirg, dan voLgt een bercht).
Vanat llslaid stuurden we namens
Aarde.N! ansiclrtkaaden aan alie
begeLeidend docenten van d€ inzen.
ders van dit cn vo s iaar Wrnt ia.
ook komerd jaarrLlen we weer
meer iiu.nd nsen, meer bckerdhe d

van Aardqerenschappen onder de

Fet projecl Aordc.Nu b€g nt Lande.

Lik steeds beIender te uJorden.

Door medii aandacht, maar ook
publi.atics in vaktiids.hrincn
(NVOX, Geografe), mni nes ov€r de

maiLingLijsten van doccrren €i rloor
lnks van a ereigererommeerde

siies (kenn snet, vaklokalenl. De

sjte van Aardc.Nu r$!w.aarde.nu)
gerrl arge !pen iaar dr!r( bcTo.hr

lgen ddcLd honderd maal per dasl).
llei gcdrukre esmaterlaa rrat ii
no.time op. !e pdtdocume^ren die
lvc vetuoLgens op dc 5ire hebben
gezer rorden diuk sedownload. Een

teken daL het doeLvan he1 Droied.
Lee ingei cr dorEnten n dc naluur
proiieLen ('bEta ri.htingen) in aanra

king m.l Aardlvelens.happen ie
brengen, gehaaLd wordt.
Fet prolect wordt voor een groot
deel sefnancierd doo. de opleidin.
sen aan de TU, Ull. wU. UvA en

vu, maar dit laar mo.hlen wc van
vooruitzicnde bedrijved ecn dona
t e ontvafgen {SheLL, GcoDeLfr,

TNO N TG, Ecojob).0ok ontvigef
tle onlangs het berichi dal NWO,,

ALw het proiect op waarde schal
er een srftturce blldraSe Leven

!oor de komcnd€ raren. De rels is

net aG vorlg;aar opgezer net d€

zeer vakkundige huLp van Wilem
van BLiiderveen (www.ijslandspecia

Lisr.nl. s.hrijv€r v.n de Domlni(us
fe ssds lsLand), d e her proiect

een warm hart toedraagt.
A met nLls Aarde.Nu een pra.htige
samen!!erking I!s5en d€ 'conculle

8a s. uniek in Ned€nand En een
noo voorbeeld lroe lve eLlaar
kunnen heLpen Aardw€lens.happen
weer oF ,je kaart re krjsen n

NAMEN5 AAFO: NU,

BrRND ANDEwEc (VR rE L.rN vas rE rl

In5t.oom Aardweren-
schdppen groeit!
Na een aantaLiaren van daLend.
ir5troon n dr aafdwetenschapp€
llike opLe d nsen n Nedenand,
beginnen er dil iaar, bii elkaar
opget€ld, voor hel ec6t sinds

tilden zeLfs weer hcer eeBteraaE
ian een aar.lwclcrs.lrappel I (e

Hierbii eer over cht van dc ce6re

laa6 per opLe d n8 in dit iaar en

luss.n haakjes vor g jaar.

TU Delft, Technisch€ ))
aardwetens.happen (rt)
LJn veEiteit !in Ansterdan, 1s

Aardwetens.hnppen h,
LJn lersite r Utre(ht. 95
Aardwetens.happen (!ot
Vriie Unive6ite t, 4a
AardvJetenschaDpen (:l8l
Wageningen Un versite t, ll
Bod€n, Watcr & Atno5feer: ltrl

De bCta opleidingen in het.lge-
fieen trekken lreer vrat ann (omdat

hcr s€.ht saat mot d€ €.onomle?).
Daarmee rljst de vraag ofwji daf
niel nog lat sleviger in de plus

hadden moelcn ?tten. Lielst keL

.atuunlj(, maaf de aard0.tcnschap
peLiike opLe dinsen h€bb.n eet
exlra haidl.ap: ze hebb€n !e maken
frci de invoeriig van de Tweede

Fase. AlLeen L€cn ns€n mel €ei
Natuur pronel lN3iuur & Gezoidhe d

of Natuur & Technlek, de lasrge-
Legde '!akkenpakkett€n' op v\i0J
mogen instromen. Hiemee i5 de

r0!te via d€ enthousirst€ aardrjks
<undc do.enl v jv/eLafs€sLoten,

aanseziei het vak aarrlrirIskundc
niet ln de genoefrde profielen 7il.
oaarom hebben de aardwetcn.
schappelijke opleidingen h.t proje(t
Aarde.Nu opgezet, om Leraren ln de

natuuMeienschappeLiik€ vakken te

€nthousiasd€ren voo. her vakge.
bicd. En zo te ?iei niet zonder

knsEs l.lwl ttfg ldeuwsbrief september 2ool l L2



su(esl Er s weer een stjgende Liii
waar te nem€.. n t€tenstelLint tor
de algemene trend bide cchn5che
univeEileten, vedoort de opLeid ng
Techn s.he AafdweienschaFpen een

NAMIN5 ANRDE.NU, B€RND ANOI{E6
(ANDB@CEO.VU,NL)

oerbacterian uit de:€e
dateren klimaatomitan-
d ighed€ n
(uit NWO Ond e ooek sbe tiehe n,

Promovendus Rienk 5milrenberg
heefl vastgestcld dar molecllate
fest€n van oerbncterien goede

huLFmiddehn zijn b j het dareren
van afz€tllngen op de zeeboden,
De orgaos.h geochem cus w.s dc
ee6te dle kooletofdaterirg op
moLe.uLa r nivcau tocpaste om de

ouder.lom van sed menlen le bepa-
Len. De NW0-pfomovendus voe.de
zijn ondezoek ur biher KoilnkLjk
Nedenands nsl luut voor 0nder

Koolstofdalerlng van moLcculaire

fossielen va. tlereLdwijd voorko.
nende oerbacteidn (c.ena.achae-

ota) is cen goede aanvullende dale-
.ingsmethod€ voor ma ene
sedimenlen. 0ir onldekte oBanisch

seo.h€miru5 Rienk Smitrenberg
ujdens /in promolie-onderock aai
het N OZ. PaLeoklinitologen gebrui

ken marlcnc sedimenten ah arch e.

ven voor vroegere klimaatomslan-
d gheden. De technek om het ge-

haLte aan koo stol14 op rirolecuLair

nveau te bepaLen was a Dekend.
Deze te.hn ek werd €chrer nog n ct
eerder toegepast om daadwfike lk
dateringen uil re !oercn. De nieuwe

datcringsmethode kan vooG lan
pa5 komen biisedimenlen waa.
weinis olseen kalksleletjes oi inge.
v?aaide zaadies en turiiSies in te
vinden ziin. oeze organische ve,bin
dingen waren rol nu roe dc voor
naamste bon voor koolsrofdarering.
Dc ondc?oeker ve€eLeek de kooL-

stofleeft:ld van oerba.terian in

sedimentmonsters van de boaem
vai een caiadees iord met de

leenijd van het s€diment. Eerdcr

hadden andere otrdePoekers de
jaarliiks afgezette Lagen gete d,

Hierdoor was d€ ouderdom van de
monsterr exa.t bekend. Fronovei-
dus Sniltenberg vergeLeek de?€
leeftijd met die van moleculaire
fossielen van C.enarchaeota, een

soon oerbacteie, die in de mon-

ste6 danwezig war€n- Beide leeftij.
den kwamen voor alle monsle6

De seleste fossieLen komen vaa[ in

hoge concenl.alies in de zeebodcm
voor. Bovendien kunn€n deze zo
g€naamde blomarkcrs reLatief sneL

geisoLeefd worden uit d€ .ampLexe

mix van orsanis.he retten n sed.
menr. Deze twee e sens.happen
van de nole.uLalre kooLstofdate.

ngsnethode naken het moteLiik
on reLatierdunne Lagen scd mcni
uit boorkernen uit dc Teebo!em te
dateren. PaLeokLimatolos€n gebru.
ken deze k€rnen om t€ onderzoe
ken weike klimaatveranderingen e.
in de afselopen dui2enden en tien
duizenden iaren hebben pladisge

Daarnaast onldekte de onde?oeker
0oor anaryse van een s.ara aan
molcculaire fos5ielen van landplan.

ten, alsen en baclerlan onder
andere dat de ee6te door de

moderne mens veroonaakte m Licu.

verandeiingen al met€en tiidcns
het begin !an de industrbe revoLu.

lle optraden. Nij deed d t onder
uoek aan vierhanderd lot du zend

ianr oud€ s€d menten van Noorse

Nadere inrofmatie bijlr. Rienk

5nittenberg (inmldd.ls werkznam
aan het t\,lassachus€tt5 Instute fo.
Tcchnology, U5A. afdeling AEPS),

c mail: smitten@nioz.nl
of dr. n.ldap Sinninghe Damst€
(Koninklijk Nl0Z, aldeLing MBT),

e mail: damste@nioz.nl.

Rienk Smltt€nberg promoveerde op

1t s€ptember aan de univ€rs teit
ltr€.ht met aL5 promorar prof. dr.

zandgolven onder
ze€rpieAel hinderen
offshore"activiteiten
(U it N WO On d ezo e ksbern htun,

Ciliel technotoos Attila N€meih van

de Unive6iteiL Tsente heelt met
subsidie van de Technologiestich-
ling sTW de dyndmiek van zandgol-
ven in kaan gebracht. zandgolven

op dc Tcebodem vormen een na

luu ijke viiand voo. vaarseulen en

ondeEeese oLi€piipleidinsei- Ze zijn
een maat kleiner dan zandbank€n

en velpLaatsen zch veeLsneLler.

AttiLa N€n€th is ef n gcsLaagd te

beschrijvon hoe zafdso ven ln

ondcp zeewaterzi.h n de Loop

vin de jaren ontw k(eLen. zjn
rekenkundige mo!eLLen Laten zien

op we ke tern jn een zandgoLfeen
serieuze veranderlng zaL onder
8aan. Hil kan zowel veranderingen
in positi€. hoogle nl5 in vorm voo.
spellen. 0aardoor kunnen de oUe

ma.lschaPPijen beter plannen

w.nneer 2ij ondereese pijpleidin
gen moelen conLroleren, en kunnen
baggeraars de verandeingen if
vaargeulen beter voo.zien.
Het b€5chri;ven van veranderingen
van ccn 2anderige ze€bod€m is

biizonder insevrik(-"1d. D t onder
zoek vormt e€n beLangrijke stap ln

de richtlng van e€n echt voorspel
Lend modeL, dat Laat zien hoe de

boderir met daarop zandgoLvcn er
over een aantaLlaar ut zalzl€n.
Een zandgoLf wordt ln stand sehou
den d0or hel simenspeLtussen de

walerbeweging van het getii en de

zeebodem. De hoogle 5tabiliseert
zich op tien tot dertig procent van
d€ walerdiepte. De znfdgolven
verplarlsen zich in de richring van

de nctto 2ee5troom. ze kom€n voor
in zeean m€i een diepte van tien
ror vijftig meter, maar alleen onder
bepaalde (ondilies van de water
beweging €n d€ zeebodem.
lMel een lengte van enkele honder
oen .net€ls, en .en verpraar5 ns
!an tlcn t0t twintig meter p€r laar
7 in zandgoLven de beLansrirkste

bedre g ng roor oLiepllpLeldingen

d e ir de zeebodem zlin begfalen.
De leid nSen k!nn€n bLoot komen
1e Liggen, en hoeweLze zo sterk
zln dal e€n vsnct geen seri€uze
kans maakt om een leidins re Laten

brcken, durft niemand dil risi.o te
nemen. Een leidins die ove. tiental

len meters bLoot zou komen te
I ssen. zou bovendien onder zijn
eigen gewichl en door turbuentie
kunnen b€?wjk€n Ddaron noeten
d€ oLiemaatschdpp ien de onder
ieese hid ncen nu nos jaarLijks

.ontroLeren, Waar de Le dlng boven
d€ bodem u lsleekt, wordt deze

2andgolven in d€ buun van v.ar
ge!Len vormen een p.ooreen voor
de scheepvnarl. De roppen van de
Tandgolven wo.den seggebasserd,
maar de structuur kan zich in een
periode van viif tot lien jaar weer

Nadere intomatic bij lr. Atrila
Namelh (UT, Fa.LrLteit Consrru

ercnde Technlsche i!etenschap
penl, e.ma L A,A,Nefleth@

De pramol e heen ,o jun plaats
gevonden. Pronrotoron \rarcn
prof.dr 5.llM.H. luLscher en

prot.dr.ir. N.l. de V.erd.

zand"rlibmodel voor-
rp€lt €ff€<t€n openen
Haringvlietrluizen
(U it NOW Onde eoek sbe i.hte n.

slv.onder7oek aan de 'IU oelh
heelt aangeloond d:l de vaak
gebruikle vuistregel'hoe langzamer
h€l slroomt, hoe neer slib lang
ni.r alrijd bruikbaar is. Naan de
stroom5n€Lhe d bcpa cn aLl.rei
aidere fa.toren of de boden
zanderg of s bfijk is. Dere k€nns
komt ondermeer van pas bij de
dis.ussie rondom de openneLLing
van de flar ngvletsLuizen [1ath]is
van Leddei pr0noveerde 0p 16

septemb€f 0p 0e7e resu taten.
0nd€rzoekers van de Technls.h€
universiteit Delil hebben een
modeL ontwikkeld d:r tegeLijkertijd
d€ beweging be.ekenl van zowel
zand als slib in getiidegebieden

zoalr de Waddenzee en de Wester
s.helde. Eesraande modellcn hiel
den @kening mer Ol alleen zand df

De ondetzoeker5 ontdekten dal de
vaak toegepasle vu stregeL ho€
angzaner het stroomt, hoe meer
sLib iraar beperkt houdbaar ls. Fet
zaid.sLlbnrode aat z €n dat cr
pLekken ziin n getiidegeb edel
waar we nig sLib voorkomt omdat
het water er te hard stroomt. Daar
naast kunnen sLibarme gebieden

onrstaan ondat er Seei sLib meer
in h€l water z t, Andere redenen

The Netherlands

{;
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Dll/flflsil't (vfiill/fit,6)

@
,rn de stcrke onwocLing van de
bDdem door F/s 5che of bioLogls.he
oo2akcn of ontw kkeLingen in de

r.ht.nlggende p.ri!de.
Dc ondetzoekers le5tten her nieu
v?e zand.slibmodeL onderme€r voor
hei setijd.gebled tuss.n de WnaL

€i de fairgvLetsLulTer. De modef
berekeninsen bLekcn soed ovcre€n
le k.nrn met dc gemeten b.7in
Ing var zand en s b ii dc nerode
na de .anlee !.n de sLri/cn Deze

s !izen riin ln 19lo voornimeliik
aanseLeSd om reL a.hterana te
tescnemen teSei slormvLoeden
Als gevolg hietoan verdween rrei
getil grorendeeLs Lr i net achterLls
gerdc geb ed.0ok is daar leel
znnd en. aldan nier vetouild, tlib

De onde?oekeG vetrra.hien dai
hel nod. in de lockomi gebruikr

kai wofden.m efi..ten van men

eeLlk lrsripen ln getrdewateren te
voorspcllen. De rccenie discurs€

il, d lll l/ /'l hl !"r I tfi I [,] li f h I

24 okrober 2003, ontmoetingsdaA N€d€rlandse
KwartairSemeenschap

Nederlandse Kwaftalr order.e<.rs aLoude NQLlA.NcderLand nr€t eer
zlin acllef op ve e reseach irontcf. ontmo€t igsdag !oor de Ncd€r
E.hter enlge vorm van geieen landse (wanangemeenrchap oo
schapp€lrke organlsatie, ontmoe- vr idag 24 o[tober 2oo'] ln de
t ngspLallorn or presentntie n:ar T nbergenTa! van hcr Triprenhu s
builen loe onibr€ekt. Van diverse van de KNAw. (lovcniersb!rgwnl
kanren is ne flen5eLilkhcid seu r 2t, Amsterdan.
om da:rrln verardering re brengen. Wim Westerhoff, TNo N TG, Prnce
Daaroff is hel initiatiet genomcn ionla.n 6, l9o8 TA Ulrearrt_ e mail
an eei d.oistaft te maken !rn het !v weslerhofi@n is.tn..i

ro.ooao lo h.Wekomc ind.orf€c
lo.loro 4! rr 'saLLe Kroorenberg, .ha r Ea(h and C mate aoun.lL
ro.45.I.']o h Ilarinc nnd continenlal .Limate .hang€ ai th€ Lird Ptcis:o.

cene trans tion: insishls rrom lpid b onarke.s bv Enr.
5.hefuB, Mar n. Geos.ien.cs. Llnl!ers ry .f Breh.n

r1.1o 12.15 h The h!fran entrv oi the Ne rNorld reLaied to . male
(hanse, ov Dale Guthric. Univ€reity of Alaska, Fairbanks

1r ro r4.1t h Snon rcporr oilhc XVr NQLJA.orsr€ss Reno: maii tol) rs
anC highlighis, thc i€w elru.iure of INQUA and ,rcsenra.
tion of NQUA Ncdenand, pLans, obiectiv€e an( stru.t:re,
dis.uss on

z.'r ra.15 n Noio.ene (eniury-s(ale C0? dynamics r€constructed by
rr.malaL fr.q!en.y ana ysir, by Lcfny (ouw.nb€rs (PhDl,

Lltre.ht Urveu 1v

1415.12.55 n On rhe rcLaiion b.ileen Anhr.ti..€a .c and Sourh
!lenern Afri.an. frare durirs ihe LarcQua.renary,
b! lan Berend 5tuut. Re5ei dr aentrc 0.ean Nlargln5,
lJriver!rrv of 3rene.

rodd het to€konstige beheer !an
de Harinsvlietsluizen is hieruan een
goed voorbeeLd. Rirkswaterstaat
ovefueegL om oc s u zen lreer op
ecn kier le zctlen on hi.rmee le
sltual e van !oof !t/o gedeeLteLijk

ie he15t.LLen. Het ni.uwe :and.sLib
modeL kirn anbloorcen Seven op
ne ve6chilLende vrasen de blj de

ze ovcrweg ng rijzen. 2uLLcn v€rvuil
de sliblagen, drc nu veilig ondar
ecn ai( pakkct s.hoon slib €n zand
ggen vrlkomen en het n reu

aantasr€nr zo ja, !!nar konl her
vetuuilde tlib dan tcre.hli En op
(eL(e term ji ,uLl.n !e6ndcrlnsen
in hcl ero5!ere.h p aatevirden?

[4e€. ]nformatle bll r. [4ithijs van
Ledd€a lTUD. nnr dde s werkzaam
bi; Royal Naskoniig, Nijmegen),

promor € 16 seprember. Promotor
pror. dr. ir. F.l. de Vrenn.

sTict{Ttt\i6 l)|l, 5Ci'IIJRMAfiINFONDS

flet Besluur !an dE Stl.hl ng Dr

5..irrmrnrtonds roeot bii deze

eesadigd€: op voof een subsidie

b I Noo(rur bedocid voor Nedcr
landse eeologen, r.neirde hen i.
naar le neLLen onderoe< lc d.en
ii en me1 betrckkirg tot Prc.ambr'
sche gebi€dei in lgypte cn eLde6
n de rereLd. Ook komen n€r(

Taamheden n rret (ad.r vai ond.r

hourl en beurerl ng !an de geolog.
5.he vcrzameLrg !an nllen Dr
H.fY1.t 5.iiirja^n ln aanmerki.g

n DrircEe kom.i de kostPr van
het vela$€rk cn eventuecl d € van
lret aboratorlumon.:erToek vooi
tub!id e n ianTer(ing rlet Fonds
neenl c.hter rn Seei gevaisalaris
K!sIei cn so.a€ Lasren van pe.1.
iee loor ziji re(.n rs. Tot op

,e(crc h.ogre <in wer( op
.ortradbas s frorden aarbesteed,
Dc loorkeur vin hel Eesruur sanl
ult naaf sub!tentieLe pfobLeemge

r.hte ond.Doe(sprol..tei. De

goed g.nonveero€ danvraag,
vergcTe d !ai d. nod ge biiLasen,
dle rt een se5D..lf.eerde beerorlng
ie b.vaiten. Subsidie van .ongres
bezoek kan sL..hts biihoe€ uitroi
oer rg Loegc(erd (orocn.

Een (genuNm€n) aanv,aastunru-
Ler voor 5ubs d e c bli de s{fcli
.it vni de sli.hiing !er\rijgbaar.
Deze noer, !oLLedlg lngevuLo .n
voor en van de nodlse bliLas€f.
v66r l januari 2oo4 ii viituoud
Bordei ing.L.vefd bii rlc 5e.retars
!an de Sldrtiis: Df ChirLes E.5

Arps. Nniionaai Nat!Lrrh sio sdr
X4useum I NATURAL 5 Poslbus

951l, 2l.o RA Le d€i

aan SherLd.( Holmes d e Warsof
vraagt: "HoiJ d. lou cxpLa n the
bark ng ol the dog? . Waarop
Watson aNiqoordt: The Cog didn t
bdrk " Pre.jteL,,' Watson', zcei

0pt"0551N6 (7lE F/\filNA ro)EX{:[JfrtSIEP[JU Ifit

De.Lou vir dere DuzzeLis dat
geei TichzeLi resporiereldc spe.ia
list i.ls aan €eD i.der voagr over
zlin €igen vak. De echte spe.iaLisl
TaLop vrag.n L. rt atr0girt ait
woorden om d! deliik te maken
rat vo0r Fathel sch. eek de vra.
genneLLer t. !e Drofessor s ius
een pdlconioloog cr De lut.laere

nlet, d e is zoaLs Later b kt e€r
geo.hen n. Ma(Ea h! mei z ln
loDpe ie dc mlneraLoog.0r. Van dcr
Tekst lulteraard van de !Lll is d.
serlicftoloos h.r'z ln hlgh stard
deposlrs. Ro.qucfo.t is de stru.ru
reLe grolaog m.t zln surfa.€ de
gLissenrert'. D. bezorgd. Cato d

Combiis duldelii( de ingciieurs

seoLoog. Dr. Trenor nel haaf aard
be,rlngcf doet in geofys (a. Dr.

Obs(Li houdt.i.h net ol€vclden
bezig en arianTi Fanoso moet een

e.onomis.he geoLoog zijn met rili
interetse in mijnbou!.,. ienslorte it
diaf Dr f,4inlrunura, .lie haan
n els zegt en dus dc nog ontbrc.
kende vul.anoioog moer zijn. oenk

kngmq lalwl krf8 lnieuEsbrief ,"prer oe )ooJ I I.l



14.ss 1s.15 h The 3 2 (a evenr, b! Ane wieEma (PhDl, Fre€ un leEity ot

15.r5 r5.15 h Pro.ess based nodel ng oi the response ot the R ver &laa5

dur ng the Last GLacial ntergla.lai Trans tlon. what .an we

Learn frorn numerl.aL models? by Patrl.k B.saart, Free

Llnivers ty ot Amrterdam

16.0o i6 45 h [1S n .ompare.] to the present ntergLaciaL, by Marie

France Loutre, Catho c Lliiverslty of Louvain, BeLg um

16.49 h aLosing ot th€ meeting and receptlon

I november 2001, Nederlands<h Natuur- en
c€neeskundig Congres (systeem Aarde)

fei tVmF05 un v idt PLaats van

1. oo tor 16.oo uur in de.oLlege
,aaL van ART 5 te Amsterdnm.

Prot.dr. G.J Boeks.hoten: mpact:

Proldr. D. Kroon 65 m Li.en raar

Naar aanLe d ns vai het eympos um

ve6.hjnt eei aahier Eio weten
s.happen en lrlantschappij, get teLd

SYSTEEM A"ARDE, onder feda.tie
van prof.dr F N.A. Priem. el
prof.dr. C I van der Zwaan, waarin
naast bijdragen van bovenge
n.emde sprek€rs, ooI bi]dragen
zln opsenomen vai Froidr. G.l.

van der Zwaan (Fet slsteem Aardel
en prof.dr. P.l. Crutzen (het Anthro-

ava Lab c for optimunr r.s€r!o r

managemert, the P.!du.l on geol.

ei5r is p ayins an mportant roLe.

lD resetuoir nodeLllng uslng
roph rtlcated integrated compuier
programs has become an ntegra
parl ot the produ.tion geoLogist 5

too klt TlresE tooLs are now ln.re
aslrgLy aFpl€d al aLlttases ofthe
fieLd f€.v.Le at the capabiLt\' to
.!inraln nodeLs with lD se smic

The fi6t three presentatlons wL
.o!er !anous aspeds or r€5efro r

Call for Abskacts and PapeE.

Abstrads are nvil.d for oraland
post.r prescntations on progrers,

resulrs, methods, appli.at ans, and

n€vr research i slobaland .ont nen

tal(aLe asressneiG oi n.nfueL

n neraL rcsoure5 ro pro! oe map3,

databases, a$essmeaG, and other
inlomauon and res.a(h in aid of
grouring ratlo ral and internalional
effons for resoutr€, and, e.onom i,
and env ronmentaL plani ng aid
de.Gioimaking. Abnrads are due

laiuary 10, 2oo4. For subnrlttaL

derals, down oad the se.ord Cncu ar

5tud edag Aarde op S.ho.L, seor
gif seerd door het KNGAG en de

RAK, Tinbergenuaa, Trippeihu s,
(Loven rrsburswal, Annerrlam.

6th P.troLeum GeoLosy ao rfere r.€
in Lordon, Nortlr West EuroFe &

Global Perspe.ti!es, orsan zed b\'
The GeolosnaL So.lety oi London,
rhe PEsGB, aful the nniiute oi
Pe0oLeum. Qu€en ELizabcth

Confer€n.e Centr., Wcstnrirster,
London nlo: http:,i/wNvr.seo so..
o.g.!!t€mpLat€..f mlname=61h
PeiroLeum GeoLosy aonfereice

GAA Nex!er(d ner in restaurant dc

ParapLu in Den Faag. Aanvarg: 19.o
uur. nfo.n oDgave, w,\!.!rou!!en.
net/eaia, g3ia@vr.u(En n€t

FG( 0rtober neeting. nlo:

mod€ Lins. FnaLLy, K.en Weber !viL

sive an ovetu ew oi h s erpe en.-.
and adventures in produ.tion
geology. lle wiLLtaLk about tlre
good oLd dnls n lhe sxties, his
years wlth 5he L, and hls lme a5

Frof€5so.lr pr.du.1 on seol.sV at

rhe TU De ft. Atho!8h he was

.ever robbed, or kidnapped and

oiLy oi.e aftesterl, you wlLL nnd

that the proles5lon ot produ.tion
geologst.an be onc Long seri.s of

at: http://w\{w.t2lg..org/home,htm,
Proceedings Vo{une. Present€rs

aL5o are en..u.aged 1o prepare up

to 4, A4 size pages by l\4arh 1,

2o.4, lor a proceed ngs !oLume. A

Llmited number ot.olor iLLustration5
permitted on specirLr.quest. t
you lntend to subnrit a !ap€r for
rhe pro.e€d ng5 vo ume, PLeate
notli, .ne or the faLLaw ns ronve
ne6 Pr or to lanuatu 1o, 2oo4:
Dni eL aassad d..assard@brgm.ir,
Andor Llps a.Lips@brgrn.fr, or loe
B,skey ibriskcy@usgs.gov.

ontmoet nsrdas voor de Nede andse
(wafta €eneeis.hap li de T iber
genraallai de (NAW re AFsterdam

Inro: $l m Westenroff, e ma L

(.wcst.rhoff@iitg.tro rL (Zie ook
Aankond gingen in dit nummer.)

Zesde laarLijkse sVnposi!m !an de

Vei ng Me nesz 0nrlerzoec.hooL
!oor Geodynani.a, T! DeLl1.

lnio: www.Reo.uu.nL/sympo5lum

ret Nederandr.h Natuur ei
Geiees[!nd]g Congres. {Zle oo(
A:nkondlglngen ln nlt nummer.l

$t niernatio raL conr.re r.e 5u5rain

able DeveLopm€nl & Jvlanagement
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