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Afstandsbediening in optima forma

Het grote stingerende lint door de oceanen

Weddell Zee:
Neerwaarls

Kosd6 Oiae!.. Stroo,n

De Warme Golfstroom, die verantwoordeliik is voor het milde klimaat in

West-Europa, maakt deel uit van een w€reldwiid chculatiesyst€em in de
oaeanen. Kleine veranderingen in dit stromingspatroon, natuurtiik of
door menselijk ingriipen, kunnen echt€r grote invtoed hebben op het
klimaat en daarmee op onze samenleving.
Als ecn breed lint steekt de\{ra.ne Golf'
stroom van:tfFlo.ida schuln de Adan
tiscbe Oceaan over naarNoordwesF
Europa. Het warme lvalei zorgt ervooi
dar her blj ons viiftol iien graden behaagliikei is dan aan de orerkanr van dc
oceaan op dczelfde breedregrlad. I0ij
hcbbcn ecen ijsbergen iD de Noo.dzee eD
de Europese havens zijn rot rer in her
noo.den ijsvrij. DieTelfde slroom werd
doo. de walvlsvaardes ln de 18c eeuw
llstig ontweken op hun reis rerug naar de
'kolonieen', nu beier bel<end als dc
Verenisde Siatcn ran Ancrila, reNijl de
lakkcibotcn nog cigenwijs tege! de
stroom in pfobeerden te zeilen.

Zinkpunten
De Varme Golfsrroom staal niei alleen in
deze lereld. Hijmaakl deel urr van dc
Themo Haliene CircuLatic (THC), liet

{,ereldwijde paroon lan nefto zeeslromin
sen. In hei noordelijl<e deel vatr dc Arlandsche Oceaan duikt'onze' soLfsrroon order,
om in de diepe occaan tcrug re strolreD daar
hct zuiden largs de oostkust van Nooid-,
Middcn- e! Zuid-Amerika. Dart woidt het
ivater opgenomen ln de dlepe sroom iond
om de Zuldpool. Op rwee plaanen rvell dat
dlepe oceaanwater weer op uit de cncumAnt.rcticasroom om aan de oppcrlaltc df
de Adaniischc Occaan ofdc Pacifische
Occaan op rc gaaD. De Atlantische stroming
caat varafzuidelijk Afrika richtins de Cari
beD om daar als \vame Golfsroom weer de
Adantische O.eaan over re sreken. De Paci
fis.he siioom kruipr lia de rvestkust v.n
Zuld Amerika naar het noordcn, stcckr ter
hoogie van dc crcnaar de Stille Ocealn ovef
en pcrsi zich via de IndoDesische Afchipel de
Indische Oceaan iD. Dsar komt er diep waler
vaouit de Zuidpool bij en na een extra

rondje, dar ee! groot deel vaD de Ind;
sche OceaaD omvarj gsar de stroom ricb-

tins Zuid-Af.jka. Bij Krap de Goede
Hoop kan de sfoom lwee kanten op. Of
het water gaar in enome wen'els om

Aliika heen en sleeki

de AtLaniischc
Oceaan over, ofdc waicrnussa buigt af
naar hcr zuiden cn gaai terug de zuidelijke hdische Ocealn in. Een $ereld-

rondje themohaliene clrculatie duurt
tussen de dulzend en tweeduizend iaai.
De twee zinkpunlen in hel noordelijk
deel van de Adantische Oceaan, €€n bij
Labrador en i6n bij NooNescn, rormen
de moro. lan dczc wereldwijde lopeDde
band iD de oceanen. Op die twee plek
len same! duiLt ongeveer l5 Sleidrup
waret lan het opper{lak naar de oceaan
bodem. E€n Sverdrup srear voor €en
miljoen kubieke meter earer per secon
de, een hoeveelheid dic nicr mccr tc
bevatien is. Dr. Jan de Lceuir, directeur
vaD het Konioklijk Nedellands Instituut

voo. Onderzoek der Zee (NIOZ): "De

THC neeml

de helft van hel energie

fansport van de ropen naar de Noord

WW
pool voor ziin rekeDlng De
.onosfccr dc andcrc hclti. H€r
- hoe l<an hcr ool< andcri

$armere s,!le. lan de \vaDnc

Golfs|ftr.m

\ erdatuFt

nood. (iedurende deze periode
siroomde her $arer len de
golisiroan nuar ieis iiager dan
nu. DaI is loldocDdc. Dc gror.

onder

\!eg nalr Europa en re^vlrmt
d. ainosfter. Daardoor \rotuti

!rldoende ins!iratic !oor schitierende winLeruferelen die ln

di.htheld, wo.dt

Hei ilas gelroon zo koud.
riidcns dc echie, eroie lisiij
dcD is dc ihcrnohalicDc circu
laiie v.ijircl stil loDicn rc siaan.

hcr iratcr jn de golliroorn
srccds koudcr cn zouicfj wani
allcen zoci q'atcr rcrdampr.
Hel water kijgl ccn grcterc

d.n

^,!afder
hei onringende, o.rstronkelijk
koudere, weier en zinki."
Ilaar dc Varme Gotf-stoom is
nicr consrani. Dc stoomsncl
heid laricc.t, dc zinkpunicn
Lunnen un rrositie rc.andcrcn.
Het V'es1-Eu.oFese ltlindat is

dln.ok

meL de

\lirrrme Golf

sroom dm s.nommelngen

ondffh.rig \ran de iweede
hclft van dc 15r ceuw ioi hal
reNeec dc 19e ccuir iras hci
gemiddeld ecn iot nrcc g.adcn
kouder d,n

n!:

de Klcine

IJstijd. Dat ve.schil ltlinkt niet
lndn,k$ekkend, maa. is gr.ot
genoeg

!oor slienge !!inteFl

mislukrc oogsrc! cn hongers

deze ternrde geschilderd 2lin.

.!.hche

Hei kllmaei keni lele

beweglngen, ven lange asrono
rnische clcli ror korre rariaties
n1 dc hocrcclhcid zonnc .ncr
gic dic dc iafdc otrt!.ngi. Al
dic !a.iades $ed.cD ir oF liel
klindrt, dr! wec. eff.-cr heeft
op de zee{romingen, die reet
nlloed hebben op hei $eei.
De Lceuw probeeri her uir re
lcgsctr mct ccn loorbccld dichi
bij huis: "N'ijrcnncn dc
Noord-Atlanrischc OsciLlaiic
(NAO). Die heeft rc rnlkeD
mer de posilie van hel hoge
dntl<gebied bolen de Azoren
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nre Golfsroom

Drs. Th.Fl,lM. van Doorn (TNO.NlT6, Utrecht),

2tr

wesr

x'egend iresrenwnden. Siaan
hogc- cn iagcdrukg.bicd verder
uit elkaar cD zijn zc nnrdcl
exneenrj dan zal de \Iraunc
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G.lftroon hnrder o!gejragd
*otu]en. De lo.htige, $rrme

hoogtel is difcct gcrclatccfd
!an de hocrcel ene.sic die de

naar hci zuiden eD relster€n
Zuid-Eu.opa. V'ii kr',ecD da!
dc orc$'cgcDd ko!dc, drosc
hchr vlnuil het oosten eI een
srenge rlnrtcr. De NAO hccfi

Voor dle lormlng is een ste.l
ii.k deel tan her UV specrunr
trod'g. ts'i groic zonnc acijvi
re'r on$.ngi dc aardc mccf
energ'c. s!rcr ef rlrccr ozorl

een naLuu.llike

urrLie. \Irij

ziiien momenieel nr een
pcdod. rnci o!.^reg€nd
!rcsrcn\rnldcn cn zechie,

afd.

van.le 2on.btvlngt.

ungendrkr
meer

en

ot. oTon

e,!r.rl de larde
ls ituner\, net

als C()2 een broeikasgas. De

opllarming lan de

eatute

door

Een rergelijLb.fc wissclscr-

dc zon is h.i srulsl aaD de
cvclaar (dc zon schiiff daar

khg

innnc.s mnr of nccr loodrcchr

L.eedt

or Nnd

de

crcuar

in de Srllle O.eaan meL El
Nino. Eens in de dde ror reren
iaaf lvordr h.i Farer aan de
lrcsrkusr lan Zuid Alrerika,
tcf hoogrc ran PcNj lruncf

d.n norDia.l. Dic oplrarning
kan zl.h n)t orer duirenden
klltrnerer! nltsrekken. DiL
verschijnsel h!nsL rarnen meL

!an

cen !bDormale rerdellng

d. lLrchidruk boleD de Siille
Occaan cn dc Indischc Occaan

(lc Zuidclijkc Oscillaiic). Itci
hcefr tol gcrolg ddr er ccn
lndrr neenlagpll.oon nr dit
gebled onc|!er, heL heeft
inlloed op de lissiand en

heL

ke! z.lfs merkbaar zlln loi ver

bu'ic! dc i.olcn Maai ]jL
Nn'io docr nog mccf is uit
U0cchts cn \.-IOZ onduzock
gebleken. In de grctc solfn..om in de Iidische Ocedrn
draaien erorne llerlels

(te

,lgulhavlngenl mee mei een
doo6!cdc ran cnkclc horder
dcn kiloncic.s. Zond.r Li
\ino dr,licn enicr wcncls

!c.Jda.\dn de Indische
O.edrn de At1!nlische Occr!n
in. in een jlarmer ElNln.
luigen die \rerleis rfnaar her
zud.D in dc rlchilng lan de
Zxidpool. "Dc c11.cr.n ra! ]jl
\ino ziiD nici dircci nc.tbaar
iD her lrlrcf rond Kaap dc
G.ede Hoop", lldus Dc
I-eeuw. "Ze hebbcn eer lern!'
ging van een t.L a.derhalllaar.
Ln zo'n iaa onder wen'els
fjchdDs ,{daiijsch. 0 cea!n
rinLl jc twtr1ris, duiie iaar Laicr
rerug irij dc znil<punicr in dc
Ada,rlischc Oce!aD. Hei zijn

rll.m!al lelcco.rccrics.'
Ook dc hoger. luchrlagen
spclcn cctr bclaDerirk. rol in dc

rari.bilircit rin h.i tiimarr.
Dc lomring ran ozon in dc
st.rtusfeef tle atnrosfeer oF
enkeie rlenr!llen ltilonrete6

otl. Dle,Dgelijke opsdmring

r.rtle. f.o.

dar e. srefl.e

luchistronen, ietsreans,
onGiaan ln de ho.gsie lu.hl
lagcn lan d. annoste.r, dle de
lagcrc luchdaec! djr.cr bcin

rloedcn. VolgeDs rcccnt ordcrrock lar o.a. let K\\,lI is
gebleken dlL de N.o.d Alllnli
s.he Os.illaLie de normen in
de srarosleer ide Noordelijke

Haltrond Clsclllatie of NHO)
lolgi mct cc! lcrlraging lan

"D,t

is een

n!r!!rlijk

proces

sd.rrbij de hocrcelheid zonne-

arrde.nt\'!ngt
lldus
De Leeun "Itaar door rne.se
l1'kc aciivlrc'ien, de CIiK s, is
dc ozonla.g r$sioord. Dai
bcteLeDr d.t dc lcnpcraiuurg.aif int i'!n ereDllf Dd.f pool
energie dle de

loor

\e

de lariatie 7.rqL,"

nderd is en d!1

kh

hoo'r da.. ook bij) zijD vcF
eDigd in POGO (Pll1lcrshiF
nr fie Observrti.n ofthc Glo
bll ().ean) om !h kar!l$a(r
op re reden richturg toliriek.
Lr is .cn grooi rneeerogram
na orn dc iFcc zhkpunicn in
de Ailaniischc Occlal ic
monitoren. \1ad. Dc Lccuw
denkl $.h dnt her lne. !itcil
drliike 1.sse eindje tou$ in de

e. de

Gof diaansc klimaaikloo!
hoger zii. "Dc zon siari a.D dc
b!sis !d. !l1e kliDldatvadaiie.

En on cll]llc ort$.!rfen.

noeLen \e aan her d rdjerltr
de ozon ln de sffar6fee. ttek

kcn. Daar zir waarschlinlljk de

"Developments in Production Geology"

o.r,aak lan ,ijn daL.le jel
sreanx hoogj er daarmee de
1.\o.rd,{daniische Osciliaile
lagu in dc annonacr !l ulizon
dcrlijk l.trg loor dic n.ftc,
nrildc wnncrs ni Nrcsi-Eufop.

t4 Novehbet 2oo3, Depofthent ofEatth S.iences, Grond Lectute

zo.gen. De.rens lijkt llgnifi.anL un$e,ls re rijn .p !a.de.

1l.oo

aof€e and reg slEtioi

1l.lo

W€L.ome

De mondiale rerDer!tur
siijgr !rel, door broelkesgassen
cn door ozonatbraak. '
On dic schiitrbaar oDonr\rar
bafc GorLliaansc knc,op van
golfstrcmcD, Lljmral, atnoF

ften\ uit elLur
i! ulrgebreid .nder

fee.. ron en {le
re kriigen,

fheotte kst flool, Budopestlaon 4, Uithof, uttetht

Progran

l.ngzanc.hand !an ordiuied.
Er irordr \rcrcldwijd ondcrock

KNGI,'IG ALbert Oos(

(channan Evert van det Gtoafl)

11.t5

Lu. a van Geuns ReseNoir [,lodeLLiig on a Fie d 5caLe

1410 lon Noad 0ut.rap

zoek naar hei klimeai.odig.
,{ls e.6re is her nodlg om meer

ic lrcicn ic kom.n ovcr d.
nat!urlijlc variabiLiicn ran hcr
klin.at. Pas dan is hct nogclijk onr in re schllren wat de
nnloed ran de hens ls en h,)e
groor dle nr de roekomsi kln
zijn. Ool< de polldek is dalr zo

b! chalrman

Kee5 van der

uslng

5tudies

Zwan

ErpLorat on s.a e resetoolr

lD Stratigraph.

Staring l€zing
15.45 (oen Weber

predi.ti.n

FoMard l\4odeLing.

Forty years

oi Produ.tlon GeoLog! Resear.h

Award c€r€monies: Van waterschoot van der Gracht
Penning and Escher Prize

gcdadD. Dc grctc occanografische irst,tlrcn (het ).JIOZ
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Tijd voor Actie: redt het Artis Geologisch Museum!
lt mct de4 scttreeuwmde
lop uw aandacht heb Aeto*.lclr, tunt u dit verhaal ftt zo
goed even uidezen e! meeNu

doen. Dc aorige teer ha.l ik u
beloofd om dieper in te g8atr

berev€ni5 voor ions etr ood.

Eet Artis Caologisch Moseum
is vorig raias krs otrcieel
ingescheven id het mucum.
r.siste! vsn de geliikaaFige
stichting all€ nauw selieerd ls

cchter ev€n Eoeten w6chte4

en de Nealeflandse Mu6eumveredging. En tercht, sant

*a$t, danr6 er h@q cr is
s€rk a.n de wi.rerl

het muse|E met haa 300.000
obiecteu Eclt tienduizenaien

op dc reorgmisatie. Dat zal

Wat k er aan de hand?
Attis heeft sinds de oprlchtirg
van hct Artis cologisch Mure-

rF i!

vd

bezo.ktrs pcr

ia{!

Oo& h€t

educad€ve aspect voor lagcle
school en mtddelbare school
staat hoog ln het vadd.ll

dc
Subfaculteit Geoloeie cd Geo-

nast hulp bij werkstuLken,

&slca rsn de U'iversiteit wtr
Amsterdan onder haar hoede.
r! 2002 heeft zii deze.olecd€
zelfs in eigerdom gekregen er
belooft deze t€ beheren. Het
A!$ Geotosisch MuseM

wo.dt gcmiddeld

19t90

de coUectie

vffielingcn d
alag eeu

excursies

riiwel elk
Euseuol€ sEeEver.

De r€gisbatie in het museuE"

ftgister h nlet allee! cer

eikedtng iln het be16og van
hel museum maar geeft ook

vor6t ale sdEtel tGser hct
Plarctartun E het UvA
Zoolostsch Museld iu Ards,

toegeg tot div6€ subsidi+

Het g€heel is, 3aden met de

worilct heten want met eea

levend. dier.n en de botanlsche ksssen, €en indringende

bezetttng van 2,2 pe.sonen

Dat dit

bcleilt is mag en

stond het mNeumgebeuren al

onder grote d.rut. U E ik
dentetr wel e€n6 dat wii tdd
serten, maar dat i! phal,a's
versele*en met deze ftoe-

woidt. De angst dlt ccn belangdik deer %n dc adtrettJngstFcht va! hct Mus|n
verloreE gaat en alat het

sers. Je zou dEDk n al.t zo'n
inzet wel bcloond wordt, dat
Aostsdam trot8 zou zijn op
dit biizondele deel vaD Altis,

draagvlal voo! €rl het besrrp
van Aardwetenschappen wee!
verder atueemt ltikt .ten ooL
gctrodd. ook abingt zich de
waag op ofhet M$elD ziin
plaats iD het rcgists latr be-

t'',f

het ziin ruwe

Artis zlfh€€ft ecn

rddje v.n

tiid{-.

tiii

arg op

de a{grond
sebaluceerd cn de buikaid

h€t

troldt hard &ng€trotkd.
Toe! dan ool het vorise hoofd
Ja! W€mel met pensioe!
ging,

$ed

be3lo.ed om de

houdd

{ ofd.

l]veg

trzF

subsidi€s nos wel openbliift?

Oui wat gaan we doen?
hoo{dbstua ve KNGMG

Het

8aat em

briefschriiEtr l@.re

vacat@ liet mect op te vulteni eeD bezetting ed 1,2 fte
lesteelt nu nog. Dat is mis-

ddc be6ol&e!€!: Anis, Amsteld:@ e' ile UvA en es

schie! nog 8cno.g voor wat
snelle tentoonstellingen, ma6r

dc bezuif,iging nog €en6 stevig
te heroveNegm.
d€

onvoldoerde om de colectie

ADsterdatre Stedc@gd
dreist €€n r@ hlar iuwere! re

en de activitelten op IEil te
houdd, de h€t tloppdde
hart voden van, d. motor
ziin achtd, de .d!€tiev€

verdieping wsanooa het
Museum iutst veel seplezen

/,1

t

alringedd beroep op ze doetr

oq

ltrns:

verli@, teNijl

d.zc met

e4

beetie Do€ite en Soede w
behouden le worden.
En ooL u als leden en nietleden waas ik om in bewegins

1,r,1

ilieuw Europeei <onsortium voor ocean drilling
Na 5u..€svoLLe onderhandeLingen

m€t de Vs en lapan is dee nam€
van het European Consortium for
ocean Drilling (EC0R0) aan het
l.tegrated 0ccan Drillins Program
me (loDP) Teker gesteld. Nog voof
het elnd van her jaar, vermoedelllk
16 de.embe., zulLen de deeLnemende Landen hun handlckenlns

zeiten onder €en Metoorandum oi

Nedenand ls in ECORD vertegen
woordigd va NWo en voor het
ee6te half iaar s Raymond sclror
no voorzlter van de ECoRD Coun
.il. Bijde Vrije Univc.siteit is mini
mdal voor een iaar een tcien.e
omce gehlisvesr en veryutt
l€roen Xenter het voorzitterschap
van de ECORD Science 5uppon
Advsory camn ttee (ES5Aa).
Penvoerende 0rgan sale is lret

kngmg lalwl ktfg lnieuwsbrief november 2ool l.r

Europa zalvia ECORD de inliast.u.
14iss on 5pecl. PLat
forms lev€ren. VoLgend iaar zaLeen
borng in de Arctlsche oceaan net
0ndeEteuning van een ijsbreker
ve€( internationale aandacht rrek.
kcn. De British Geologicnl sury€v
7al namens ECORD dergcliike
op€raties codrdiner€n, ECOR0 zal
zich presenteren op de AGll in San
Fran.scoivan 17-19 maa( 2oo4
wordt €r een 'open scien(e'bjeen.
kom5t gepLand in B.€men. Nadere
informatie is le vinden oO

ru!r voor

ii.rbij aoN iK NN6 d,r\'*nt tioq ttt 1'1 tt1 A tu t
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ben niet geLgeworden... Ili
weet dat het moeizame tiideD

'$et

ziin! maar iuist in moeilijke
tiidetr is het belangrii( od op
d. br.s te springen voor wat
kwetsbad is... Daadaast zijn
ool rijwilisers van harte
weltom, Momenteel wordt
getracht een committee te
vormen! dat bij voldoerde
animo e& Sti.hting vd
Vriendcn Latr woider (reacties tunnen rooralsnog naar
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Vai 7o tot 22 rovemb€r zn de ESf
ln Anst€rdan de eerrte Progranl
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f.r:n bijeei(.ri5t
sere.r v.o: hei ilt jaar ge

s. en.e

.rsan

5tarre ELIR0[4arg ns progran]ma.
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De Neilenandse (r ng Aafd5. MaterlaLcn NKAM ho!dt ln november een l.1a
jaa65fmposrrm ln hct TC tc Ens.hede met aL5 thenra ' Minetul tuplatatian

Dotun: ta.nsda] 26 rovember 2.o1.
Plddlsi nternati!naL ist rule ior Geo lnf.rnntion 5. en.e and Eatrr
0bservat on, Ta, HergeLo!e5tfaat 99, 75rr AE Ens.hcdc.

san.nre

k ne tussen NederLrnd en
oF nel l€re r van ie
o.eaf .sEf e. Dlze n.sel lkheld
F

;r[r]'r

voor biLateraLe 5anei,e.(iig ls
net nane bedoeLd !oor r/er(beroe(en ei dergeLjle. Ll (rnt !la
hct 6ehi.d Aard cn Lelens{erel

naaL

gennai.ierile oiilerdeLei tot
nenn te brengei. AL. pr.ie.t.n

s.happ.n IALWI eer subsldieaan

z!

Le" de r.v!e pass.r.r waaibil
uan sonnrlec r.eds eer;t€ resuLra

\..

t 4detetnbet 2.o)
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tcn

vir !aart..hten n 4dde Land
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sldievnod!aardei en aanwargror.
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Daar komr hij cr lchrer d'r een
middclbu!r schooldiploma roch
zijn voorJelen heelr. \ter dar
diploma op zlk Rlondschool
beslu't hij, als bijlicrcnnrindg is, om

ncr ccn runluuind

Colloq!!ni docruff, gcokigie ie
0mweg

DaL $as het duldclijk \'al. i\l
tijdens dc cxcursic nr de cersre

i{eek lan dc studie de
Unn cFitcit lrtr Amsrerdam
(toen nog de Gemeenre

Unne$irei,

hechme veel

belans !^n !€ldlvcrk - blcck d.r

hij een goede kcuzc ecdaan
had. "\Vc ellrgcn mcr Tonr
Roep. HarD ltondccl cn Di.k
Bc.is Diar hcr srrand." \,enelt

hii. "V.liepcu uD vijk aan
Zee niar IJrnuiden. Dan zic ic
!rrrndaans rs. longsborc
.urenq rrar.r gcbcun als cr
een

sr.kdatn in

zcc

ligt

Jc

hebi dc duincn.tr jc Tiet de
ribbcls ordcr ic vocten. Her
lcukstc Fls kndtels zoeken.
Iede. lijirlg, ureL Lien rnaD dus
\lilh.ndetd. Dic ehscD \rc

::.r

derefinnrerc| op linkF cn

rechrsdraai.nd. L)rr blcck nier
Frccics 50-j0 tc rijn. Hcr 41
\rcl rncl srhnringcn rc maken
hcbben, n)!ar hel \fis
-qchad
zo bc!.niglrg vrn $at ik
'r
$ ilde." Die (c fondc.ing is

no.li Neggcgaon. llcl ( !s hcr
begin lan cc! gforc intcresse in
dc g.o1og'c lxn N.ddldnd.
BI ioch m.xh Risfers Tinr
:tudic niet !l Hijh.d d.er
gocLle rcden.n roor. dat lnrdr
hijnog sLe.ds. llii\r!s \ar
oud.r dan d. fc:ir en i nidd.ls

D. n1.c5r. studcnren
dcdctr D dic rij,l hng rlerhun
srutlici rjcD irif \rs Seen
uluondcrug. E. drrr bNCll)iiseen zin 1n.
Orn \ildc hij Dicr n.t!f her I'urcnlend.
Zijr io!\ \ferl(e Lrij de
crsu.iisbiblF
'urn
,'rhrelt eD {ndeerde s.scbicdcnis
$cl
geirou$d.

Fold<e Rispens: een geoloog

bij Economische Zaken

lis

Aardwetenschappers vind je ovelal. Ook bii EcoroBische Zaken. Saai is het niet, al klinkt Ez
ir eeFte instantie niet avontuufliik. Fokk€ Rispens is geoloog en werkt bij dit ministerie. Hij
houdt zkh bezis mei saswinning in biede rir, van ecoromische en politieke b€lansen tot de
consequ€nties van het gebruik van fosslele brandstoffen voor mens en miUeu. Hii begeleidt
proiecten om de !itstoot van CO2 te beperken. En hiizat op de eerste rij bii her crisisdebat
over de Waddenzee. En dat voor iemand die ra drie jaar HBS schoon genoeg van school had.

de roen r)oc
jonge Rispcns ein,l ixren zerig $ nr s .r
hij s ilde. School $ as he! duid.lijk nie r.
De NooRlt)ostNder, $aar hij opefoci(l{,
o.k rie!. Lcuk om buircn rc spclcn hcr de

llcr durnle clrn \oordrL

buurkiDdcru. nr..r nier geschikr on r.
srappcn of uir r. s$ n. lls hij achfti.n is.
cnrcki hij Dir de to ld€r \r.a! a]l.cD
S.h.klhd dcor€nr borcn hci l.ndschuf

\

en gaar

ot klrr.rs woncn in j\mslc.dlrn

kDsDs jalwl

tifg lnieuwsbrief

rl-rrcsludeerdi. r_a ..o .rcu'sie nur Jc
Rirks G.olo.eiscbc Dicn\r ,lRCDl $llici
rccrt l<rsp.nr bij hct l.bo|rr,rium daar en

$'ddt Nangcnom.n Een uitgclez.n kans
loor h.Dr onr in d. ge.logic rc bli'r.n. .cn
intc.nc orlcidnlg re lolqcn.n ccn bci!!l
Putjes

R;t.Ds ca.riafc rc oofr \rr rnindrr
rcchdiinis d.n.lic \rn de geDrddeld.'
kcu.is oteesiu.rrerJe rds ct.nschapLr.r.
I{ij t.gin' rlr aisisknr bij lrcr labonrorium. \edlept 2i.h draf in (lc srurnr.llcn

-

Seen e.hie

tr.rgc!. nurr $cl sl|lctur.el

rn sedlm.niolosisch buii.n8.\vo,r b.el

november 2oo3

end. Hij rct ncr trijzondcr rccl plczjcr een
elekironenmlctuscoop iD, dic er ciecnlijt
\ras voor de deLernfirae van nannop-

larkio!, om

de morlblogie en oppc4,lakre besLuderen
zo hct alzciingynllieu len het sedl

rcsrn'ciuur lan zandkorels

o.r

Hlhe.q.ege de jr.er t.chrig gaai tds!cns
mei een s.hip mee onr o.dcMock ic docn
naar iurbldleien (.haotir.he r!rdF!kLcitcn dic als een lawire dr conLnlentdle hclliDg afgcglcdcn zi,n en nu ot ltrlzenden
ecrcrs dicptc ISg.n). De onderzoel<sr.arg
klinkt rerlsscnd Zoudcn dic zanden aar
de loet var de coDlinenralc hclling gc
schikr zijn om ho.g rlid actiefafill in op
1c slaan. f(lntl! iaar geleden echter
q'ocddc de discusie o!er ke.nene.sic en
seschikic opna.stnogeliinreden !.or ho.g
.!dio.cricfrnal jn all. hevighent. Hei niee
dat een dergclijk instibicl mjlicu ook maer
o\eNoger is. L1ink r.ecnd cD is ook snel

RisFcns: iccn fourc'
ondcrzoekslraag kan o! een arder gebicd

roleien. llaa.

indl

loor ctrormc resultaien 2o.gei. \-u

rilr

hei dc HSL, dc B.rLnvelljn ofheL klinaar
onde.zock dic ook andcre specialisarles
een cno.!rc zci roofuit gcvcn. :
Na her hb.rlllniunr cD dc clckrro!.nlrl
oos.oot stlpt Rlspens olef.aar dc afdc
liDg Olle en Gls. Hii *il 'nieu$e leldcD
aanboror', zrrn kemis !e.bR]en. Hij!e.dicpt z'ch $.cf .c6i ah a$isienL. het
duutr wli Iangcr zord.r diplorna) !r reser
\on €.sneenngcn scr$nisch. lnterpreiadr.

Hi, rnldr

he1 nrtcrcssaDr,

ni

js

looral

geboed doo. de ,nddtscha!pclijkc rcLcvan
d. lan de,e indusuie. Hij orJc.holdr cd1'
racicn !r.i oliemarc.hrttiien dic rc4rlichr
ziin hun ilcfi.ou\r.iijke) gejrelens orer de

ontrlikkcling !.n sas!cld.n en ftudu.de
un de RGD Ic gcror.l:D iD dr. v.rbm

dingrfuctie r.i.dt lijziin sricl bnrn.! dc
aardrrerrn!.hrrrFen "Mijn srcfkc krri ljgi
roch bij de.onrmunicrric. Ik lrocr nici
all.c! ln een kamenje onder^relt docn."

Bonanza
Zelfs in cen ecbicd dir van onder ioi bo
ven geb.ord cn 'b.scisDickr is. Lornen
nog sreedi vrnussingcn !oor. Dir was c!

r hei lanrekkelijltr !!n dczc indusric.
Il.l n nog sieeds een beelic Bonarz..
vordslc! lan de gm(e \rn het 51,)chtcron'cld zullcn cr njcr neer konen, mut
!enas!ngcnbl'J!.nmogclijk. Rispensl

"Her \'!\ \plucDd iocn dc N,A,\! in de
(nnden I-!ne gnrg borcn. dc dicpc lrog
naasr hei (jhningen\.e1d. Hcr lras hci
b.g!r laD een nieurv.onceFr nicr sidcscal. hci tunoDeer dar o.k f..m!des als
dc Tcn Bocr ccn r.seffoir kunnen begren

re. er.idichicnj waedoor eer leel
hnge.c glslelom ontsiaat. '
In 1996 ftlakr Rispcns dc o!.rsiap len de
RGD (lie laLer her TNO gel!sccrd is ioi
hci \1-l G) nlar beL nhiltc.ie raD Econonnsch Zaken. Dalr ls hij rlt bele sDicde!rcrkcr !n.dcl !eren6,oo.deliik\o,,r

de e.onomls.he. ndrtschaFFelijkc c!
milleuiechnis.he consequentics raD g.slrinnjDg en her gebiuiL vln n)ssicle bflndsioffcn. V'anr hei irlnnen en gebruiken
esan is njci zond.r bczwaren. (nonnrgen

Noo.d- en Vcst-Ncdcrland kennen

^kt.
li.hre utdberinscn gefchiccrd

aan gas

iunning. Het gebNik vrn nrssielc bflndsrotiin zorgt !o.r uitsL.ot lrn het b.ocil<rseas CO2 en milleugroepen loe.en dcric
oni bo.jnecn in en gasrlnning dL nlluu.
gcb'eden ic voorkotncD. Ilaar de olle en
srsindustric is bclangriik roor Nederland.
"E.ononls.he Zrkcn ltil dar hcr acriviici

iennlrean.r
lcgi Rrspers

de

Noo.dzee hoog

rli. "\i'li

blijir.'

denken dat

Nedcr

land Dog sieeds lnieressanL is \oor nieu$-

komcrs. Groi. wereld$iide ma!ls.hap
gaan mogcliik naar gebieder waar
nog enomlc lc,ndsrcD scdean kuDnen wor
den. Il.1!r er rt Dog siccds gas hicr. ]-r
ziin in Nede.lhd nreer drn drichondcfd
g.svelden bekend en dar.lai is Je hclft iD
p.oducijc Klenere maas.bltpijei kunncn gcbicdcn orcrnemen lan de'gnDr
gruttcb cn lijcr hun gcld gaan lerdienen.
Je moet da.f iD srurcn Vanafdc rond{
vln SlochrercD cind j.fcn vijliig lor haller
$ege de ja.en nesenlig bocfde dc orcftcid
niers ie doen. Nu ziri c. Lrelcidrnalircgclcn nodig orn deze indusLrle geron,l re

lrjcn

Moddergat
EZ bepe.k rich Dici !11!cn ioi hci ln siand
houden yan de olie-industfic. Op wcs naa.
een s!menlerins mer cc. on!urruriclijkcJ
schonc en !enige rnersiebron ('susui!!ble
cndgi) probeeri.le olelneld nrer subsi
dies dc nilic!-cfccicn ran lossiele branlt

Deze ronrer g!xt olicma.tschappii Gaz d.
fr!n.. lls ttuefde CO. dic 'rijLonr bij
de zuirernrg rrn hel sern,d!cccrdc g.s
drfccr ierugtomten nr her.esc.!or Shcll
Iroki aa! €.n projecl on de C()2 die r.ij
lioDn bijhxr rallinad.rlren in Perrrls narr
her \\rcsrldDd tc tr.nspo.rcrcn rvaar het ah
\oeding!stof in dc k!sscntuiDboult

Ilaar rut die rljd rullen sc hcr DlocrcD
doen lrei lbsiele b.!ndstoffen cir uirsioor
!atr kooldloxide. bodem!erz!kkhg. ad.dbcridgcD cn acijes van nilietrbeNegingen.
Dc ore.hctu bcniddch iusscD gedupeer
den en indusrfic. Er zijr onalhank€l1jke
.ommissies,nn lasr tc srellcr ofschrdc

aln geb.trren d.o. g!$ridniDg rcrcof
zlaki kan ziir. Eri! een .ndeyoek gelrccn dai de eenr penlne ontltenile fcl.tjc ru$cn ondiepe, li.hie !atulbe!n1gen
en g!sprcduciic bcvcsiigde. \'laar

ge$rir

nnrg heeft hct nicr aliijd gcda.n. Rispens

"NITG heclt yoor EZ

grooi ondcr
zoek gedaan nMr de bodeDdahrg mndon
eeD

Grou\r in lriesland. ElfPenolud, n!
't oiil lina ljli, boon daar sinlls de trchtigcr jarcn. gcliikijrdlg mei een gr.orschr
ligc ru'1rcd<avcling.

lijk dai nier de glsdnning m!!r dc nicuwc
iraidhuishouding de s.huldige $ as."
Dc ovcrhcjd siimuleeri de ptuducde rlD
Lleinc easrcldcD om zo efilci.nt mogelijk
otu re gun Drcr dc Ncdcrlandse gasvoo.
raden. D!t glar niet aliijd clcn ecmakke
lljk, want drL beleLenr onder andcrc bor.n
in kireisbare gebleden als de U'addcnzcc
ctr dc Bjesbosch. Dan blliken de nilicubc\tcging cn dc polirlek ls'ee ma.htige te
geDstantlcrs. In 1996ljep her niei bo.en
..nlenrnt roor dc Waddcnz.e at'. Eerdere
tegeringcn haddcn !1 roczcegingcn gedaan
!ooi gassinning, Lrljroorbecld bij IJacscns
l\rodderyai, iFee do.pjes dlc geaDnd icscd dc \iaddenzeedlik leunen. De iNAM
na!krc ccn uiigcbrelde srudie o\.er de rls;
co's. Lanscn cn mogelirl,h€der lan meL
n.]me Lrodend.line jn dji eebied Beleids
nredeserlters rrn EZ bcgclciddcn deze
sitrdle en zlLen ro middeD nl dc discussi.

Het ninlsre.ie rrn I-dndbou$' was cr ool<
b'ibcirokk.n: de \Vaddenree is ee. olficiccl rogcl cn habjiargebled. Rlspen!:
"\re hcbbcD dri nici goed aangefakt. Her
sds voor gcologcn ccn rcchnsch pro

bleen. K!n er bij!oorbccld ljqu.facile
opiredell in diikcn door trillinecn? Maer
her werd een emod('lele disc!ssic. D!n
kan re d€ boon ln n.r je feitcn Dic zijD
dicr mccf b.langrijk."
Torent e
HeL p,niticke spcl achicr dc hcl. discusi€
!ond R;pens buirengeq'oon bocicnd.
Ihrsier Pronl \h VRO,U sloDd srcrk
rn.i de nnlierbe$'eging !.hle.;cb cn Lon
dc rcsr raD Iuropa laie. zien hoe serleu!

\_cdcrlaDd omsing mer naruufl!!arden.
Sr!drsscc.e1.|is F!bcr !rn Landbouw hed
dle sreun niel. "PfoDk irildc op ccn be
taeld monenr dll het NAM{!!por door
zes orath!nkelijke $erenschlrrFcrs bcoor
dc.ld nNesr Forden. Dle res nrocsrer dar
r.ppon in ce! lreekerd do.r1\erken en
hun ncnjng gcrcn. \'ljlwarer meet of
nrinder posuicf, m.ar ccn malkie hei meL
de qNnd gelijL. En dai gafl,ronk dc kans
orn 'zl. je tr.1' te rcggcn. EigcnlijL moci
ied€re belel.tsnrederrer'lte. ooir ccD crisis
dcblr hebben meegemlaLt Ddr is zo
sprnncDd. Ook tiusfferend. Ik heb op her
luiic ratl nljn siocl gereren. Ik ben ^1ft
ercnrJcs in hcl rorcnijc geweesi.r:
Sall h,)ei_t een bclcidstunctjc dujdclijk nlei
Le,iin. Rispens docr zijD lrcrk mci vc.l
plezier. (;el&kig heeft hij s.el rijd on nici
ccn groep lrienden Le gun klinnnen iD dc
Scliotsc bug.D en lls loorbe.elding dlar
op Hr.flcn6 bcro.ndsie duin. 'her Kopje
l'aD BtocncDdail'op .n afre fieisen. Hli
leesr g.rag litcmluuf, biograllcan en reis

lerhll.n. \Iisschien dlr d!.f ccD nicu\re
ce(iare llgL re $!.h1en: "Ilt JeDk cf wcl
ccrs orer om in een boek*inkel re gd.n
wcfkcD waer rnaar wenig klanren komen

Dalruii bleek duide
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Nl€uw Besteur UGV
Corlnne iI.A. Fnassen, Praescs

R.l. lvlulder. Ac(essor P.imus

Maanje M. Boon. Ac.eslor

Dt. A.H. H€inek€n P.ize
Every other year lhe Royal N€rher
Lands Academy

of Ans and Scien

.es (Konif[|]rke Nederandse Aka
demie van Wetenschapp€n. (NAW)
awirds the Dr. A.H Heineken Priz€

ror EnvironmentaL 5.lenc€s. This
prze s ollered by ihe ALfrcd lle ie
ken Fondsen Fouidation.nd
rewards outslanding scientifi c

achievements n the fe d of en
! ronhentaL resea(h. and n parll
.ular to ihose individuals who hav€
made a major conrribution rowards
the mprov€mcnt oi the relation
beiwe€n man and his €fvronment

wllhin the field olthe natu.al, tech
nicalor 5o.ial sciences. ll is pan of

for additionaL nformal on on the
tieineken Prizes 2oo4 and for
nominations formt, eee:
httF //www. kn aw.

i

/heineken

p

rlzes

les already p.ov de amp e oppol1!.
nity lbr scientific discussions
ahons spec alitts in the individual
dii. pllnes, the NAC coifcr€n.es
ain to provid€ a tr!e nterdis.ipli
nary torum for young researchel9
to present rh€lr resuhs ii a way
tliat s ac.ess bLe to a broad
Durins the upcomins conteren.e
same emphass wLLbe gv€n to
blogeoLogv. Afrer severaL de.ades of
mator developments within biology
and gcology il is time ro intensiry
the interacti0n between these two
dis.ipl nes ii order to lufther our
knorvledge of proc€sses lhdt deter
mine lhe fundoning o' our planer.
A better match ns ofspatia anl
time scales between bloLosV and
SeoLogy will signifi.antly improve
palaeo envnonoentdl and palaeocli.
nati. reconstru.tions, This will
lr.fease our ude6ta didg of
present da! and tuture chanses in
lhe envtonnent, th€ clinale and
biodi!erslty, and therebV an under
standlns of Planel En h.
Another obie(live of NAC / is, as
usual.lo slres5 the rclevance oI
Ea h Sciences to saclety both n

the sho{ afd the Long tcrm. hFro.

GEA
5tichting GEA is b€reikbaa. op
itcfnet.nder littp://www,

Vll - Planet Earth:
|(ickint and Alive?
NAC

Nc.lc.lands Anrd{ete!schappeliit CongEs, 5 & 6 Atr! :00.1 Thc NAa.onferci.es br ng tog€ther
nll rields of rescar.h within the
Ea h Sciences, ranging lron seo
ogy and gcophyslcs to oceanogra
phy, cLimal.Logy and b ogeoLogy.
Since resea(h schools .nd irstil!

ving scientists understandins of
the lundioning of lhc Earih is onc
thlng, apF V ng the new resuLts for
the beneit olthe soclely ls nnol
hcr. H€nce. a spe.ial session is
planned lhat wiladdress r fevr hot
top.s reLated to env ronmental,
cLinati. rnd economlc probLeds.

Ihis sessioi will targct a conbina.
tion ot reFre5entati!es tom minis.
tries, Loca authortes, and othcr
srakeholders as well as the sclenli
fi. .ommunity in an artempt ro
highlight son€ itsues that are

Chaiman Programme Comrnltt€e

een schuln€ wand op een draaend
plarform De bak bevatte k€anwater

Protessor Dr. LW. de Leeuw

en kleine

5

lanuary

3 March

2oo4

2oo4

dendline

dcadllne

Contact organisation NAC 7

Plrore +11 loj70 1440694
e maii steenbruggen@nwo.nL
DetaiLed infomarion (an be found
on rhe NAC-vrebriie {!rww.nac7,nl)

Opgeblazen onderwate.golven
(U it N WO O nd e Eo e k s be tkhte

n

Onde(atergoLven in e€n argeslo
len bekken kunnen in |reorie
eiden tot biizondere patronen
waar golfenerg e Sccon.entreerd is
Dat dii ook in de praktijk mogcLiik
is, con(ludeert NW0.promovcndus
Astrd lManders u I haar ondctroe(
a.n hel Konlnk ik NederLands nsu
tuut voor Onderzoek der zee, 0e
energiecon.entratie bcpaah waar
watenneneiig kan optredei. Dit ls
belanc, ik voor de !oedseLverdellng
en de grote occaancn ubtie.
Promovendus Askid fMand.E
on'lerz0cht !!eLke vootuaarden er
nodrS waien om palronen waar de
golven 7i.h conc€ntrcren, zogenaamde solfaantfekkers, te laten
ontstaan n een gclaasde vloclstot
De rysis.h oc€anografe ontdckre
dat de aanvreTigheid van hcllende
uranden voLdoende v/as. Ve olg€ns
besluder.ide zjde voorspeLde goLfaantekkers n een L.bor.tor umop
stelling. ook obseryeerde zij onder
(atergoven d e door het get i op
genckt worden ln de zeestraat tus
scn Mozambiqle en lMa.llgns.ar0nde'satergolven ot inlerne golven
beslaan in geLaaBde vLoeirtoffen.
Flet oDpervlak van de vLoeistol

bew€cgi nieL tetu jl binnen in de
vloeisrof solflrewcgingen plailttvin

I

den van lagen mct veEchiLL.nd€
zoutcof (entratrcs ol tempcrituren.
Door de herhaaLde v/eerknatsing
van .ulke golv€n aan de s.h!ine
zJwanocn !an een gcsLoten waleF
be<ker kunnen n th€.rie go tuan
De h/si5ch ocennogrrie nam de
vooGpelde aantrekkers fladr in het
aboratoriurn. De oid€roeker ge
bruikte een rechlhoekige bak met

kngms lalwl

ttfs lDieuwsbrief

november 2ool I

bollerjes.

^vevende
d!1vlak werd
bcLi.nt en

E

Een

nret een

camera gefLmd Uir de boLLctlesbe
weging bepnalde een conpurer de
sneLh€den in her waier. 6ollaankek
(els zijn hierin te herkenren aan
hogcre snelheden van de bolletjes.
Om uir te vinden ofook in de
oceaan inwend ge goLven die door
her getjopgcwekt worden bij
zonder gecorcentreerd raken,
besludeerde de onde?oeker de
zeestraat iussen [4oTambique en
lvladagas.ar, Een netwerk van
5troommeters hceft hier ruim
anderhalf jaar slroomsn€lhcden
gemeten. De zogenaamde iiterne
get jd€n wcrden onregelnat s ster
ke. en zwdkker. Er ziin echter lreL
ptekken waar de ifterne getijden
geniddeld sterker zirn dan eldc6.

int.me solven vcelal
sreile hellingcn. rret ondero€k vad
Fromovendus Man.le6 gccft meer
inzi(ht ii rle energieverdeling n
iatuunijke bekkens. wraf eneBie
gc.0n.entreerd rankt, kan nenging
pLaatsv nden van water fiet vcr
schl ende elgers.happen. Dit ls !an
belaig voor de verdeling van voe
dingsstoffcn, en uiteindcljk ook voor
de groots.rrnlige o.eaa xnculaue.
schaal van

Mccr informari€ bij dr. Astrid

tlanders (NlO2, Fysisch€
0ceanogralc),
e.ma

tel

o222 369412,

L: manders@nioz.nL

Prorioiie 1j oktobe. aan de Univcr

t Utre.hf, Fromotoren
prof. dr.I.l. D!lstermaat en
9Lte

Beeldbewerking too nt
zowel bomen als bos
(N WO Onde

aoe ksberi.hten

sTW pronovenda G€nnra P eLLa
ortwikkelde cen rie!r!e rnelhode
om beelden le bexerken. llel de2€
methode ziln o€er detdlLs zichtbaaf
bli€en Laserc resoL!te van het
oorsp.onkelilke bceld: zoweL het
bos als de aizonde ijke bomcn zijn
5.herF. 0ok voesde de onderz.ek
ster va. het Centrud loorwsIuide €n lnforn.ti.a {CW) fret de

nieulre mclhode ve6chilleide
alb€eLdingen van hetzeLfde obje.l
samen t.t een ged€lalLLeed totaal
Wiskundige Gcmma Piella onivrik'
ke de een nicuwe re.hni.k om
beeLden t. verwerken. De prodo
venda gebruikl€ een lriskundig€

0ewer( ng metogenoenroe

lrav.

eei t nus evenveel uitvrijkins

naar

(udde, waar opnamete.hn eken
veEchilcnde aspe.ten van h€t
m€nseLilI Lichnam lonen Ecn
..mb nat€ van €en aTs.an en €en
[rlRlscai vai de he6€nen b]!oor
lreeLd maad zolveL het heGenweef
seLaLs d€ botten zi.htbaar.

lroven aLs naar beneden. De v/ave
eis zijn e.hier n€t one ndig en
aLLe bersen en dalen hebben een
andere lroogte en brccdtc. Dcz.
esens.hnpp€n zorger dai a€n b..
w€rk ns tes€ jk€rtird eine en sro
le oblecten z rhtbaar kan maIen.
Zo , e je nr eei bL ( roweL het he e
bo5 aLs de afzonderLijke bonen.
Voor een leeomvattend begrp !an
€en scene moet jc hcm op veeL
vers.hiLende 5.ha en b€kjkef. As
le bjviorbeed eei b.s van vecf
beIiikt, ze re eetst aLC€n maar e€n
groen vLa(. ALs je di.hterbijkont,

tin g s<helpdieren

z€ je de bomen.

lN WO A n d e tzae k s b e I nhte n

ALs

je nog verder

[4e.r ]nfornrati. bii dr. Gemma
Pl€ a, teL. o2o 5924214,. mai:

Llnive6lte r van Aneteftlan,

promotor prot.

dr P w.

llemker

Stiiting zeewatertemperaluur remt voortplan2

3

inToomt, zie ie zeLfs de bLad€ren en

d.

ba5t. We1[e inrornatie ie

!]t

een plaatle haat, hargt d!s afvan
de e.haa waarop l€ klkt. Zoge
naamde mL tiresoLui e 1€.hn eken
zoaLs

rle !an promoveida

F

eLLa

maken de.!e(aiLs in beeLden op
aLe ni!eaus teg€ jk r.htbaar.
De ond.roekster paste de b€
slasrde wave ette.lrn ekcn aan.
SteLdat een bee d sLadde geb eden
belal d e ses.heiden vrard€n door
stukken rege natige Iromne li]nen.
standaa.d rnve ets 2lln goed n
het isoleren van de begln en e nd
punten van de krommen, maar nl€t
ir het herkcnncn van d," vLoeiende
llrn etuan Promov€ndi PieLLa
zorsde dat de vraveLete de geom€
trG.he lnrornalie !an het te bewer
ken 5lgnaaL benutten. llerd.or
werden n attreeL.ilngen nret een
Lag. resoLutle zeLfs de kLelnne
deta G s.h.rp Ti.htbarr
oot sebru kte de uJi5kundge haar
vernieuwde te.hniek om vers.hl
lende beeLden !an hetzeLfde !bl€.t
samen te voegen tot 6an gedetalL
Leerde atbeeLding. Di is onder
andere !an b€lang in de genees

De ond€rzoek€rs
De opwarmlng

vai het Nede aidse

k mrat remt de voortpiantng

van

het no,neti., d€n vrn de beLans
rirksie s.heLpdie15oorten var dc
Waddenzee. Dl bLijh ut de.€nrla
Laise net ngen van watertempera
tuur, aLgen en bodendieren. We
tens.hap!eE van het (onlikLjk

Nedenands nnlt!ut voor 0nder
zoek der Zc. prbLic€ren der€ resuL

tarer ln het tlrds.hrift LlmnoLogy
and O.ean.graplry, uitgegeven
door de Aneri.an So.l€tv 0r Llm
noLogy And 0ceanosGphy.
De arSelopen iwlnilg jaar is le
!oorlaaisremperaruur ner gem o
deld o,ll graden aeLsius perjanr

geslegen Deue stilgirrg heell het

m.ment van voorlpLanl ng var het
ionnetje mei meer dan rvr'ee lve
kei vervroegd, oitdekten onder
zoek€tr van lret NWolnstituut
(onln( jl N 0Z Herdoorwerdde
perode tussen lr€t nonrent van
voortp anting.n ne piek in de
alsenbLoei ste€ds langer. Dit Leldde
v/aaBrhlrnllrk tot een verlraasde €l
geredu.eerde ontw k[eLiis van de
LaNen doar v.elselgebre[.

de

v.ren gei.roven De vraal van
sahaLen op ne

nan

j.nse

plrats!inden. Dit h€efr niet aLLeen
cor5equcnties voor de bod€mdie
ren maar ook voor blrvoorbe.ld
Bovendlen naakt deze ontvrl[k€
het e.os\'sLeem in de toekomst
ertra (detsbaar voor andere !er
storingen, bijvoorbeeLd door de

lng

s.heLpdieren

erdoor toe. Het gevoLg van
dere ontwik(eLlngen is dat er
steeds mind€r nonnetles overLe!ei
De I jd waarif het laa en gebeut,
h

ofeen jaar.en go.d ge
b.ortejaar s. om aL5 zvrenmende
Latue zoveeLm!B€ jk van de voor
jaarsbLoeivan de asen te profite
ren, noet er n el te vroeg gepaa d

Deze re.ente

ortuikk.Llngcf in de

Waddenzee passen lr het w€reLd
frjde beeLd van eroLosis.h€ eff€.
ten van kLlmaatveEnder ng op ia

bepaaLl

worden. T€ Laat paalen betekent
dat de Laru.n door jonge opgroei
€nae garnaLen !pgegeren wor!en.
Nl€t aLleer ronnelres mair ook
andere s.heLpdiersoorte r ve'-onen
eei verLaagd voortpLant n3ssu..et
bij hoge watenenpenluren. Een
verdere opwarming lan het kLimaat

za darrom Leiden tot

Lagere

s.lr€lpdl€rbestanden in dc wad.
d€nzee. Daardoor zuLen grote
ve6.huiv nsen ln dit €.osysteem

nelter Een.onbiratienn

.r

oxd€lten dai

hogerc vratertempe.atuur n €t
alLeen de voorLpLant ng vervroesde.
Ool het monent waarop de loige
garnalen in grote getale !anuit de
NoordT.e de Wandeizee binnefko
mer ls meer dan vierNe(en naar

een Cr stan (links)

?en MRtsLdn tnidtten) t?vet ?er tonpteet beetd opvan dp h?6enen tte.ht5)

kngmg I alw I ktfs lnieuwsbricf iovember 2ool e

H€t N 0Z ondc.7o.k ls rnede geti.

nar.ierd var!il het NWO.prlor.
teitspr.gGmma Surtai rabLe Llse
aif aoisetuat on of Marine Liv nB

Reso(rei,

d€ NederLaMls Duitse

samenwerl ng {NEBRoal en R jks
lratcrstaat lR jks nstituut vool

Nadere nformatie bir: dr. ir. (atja
Ph Lippart ((onin rk N 02, Afd€ nB
l,4ar en€ E.aLog el, teL. .222
169561, e mail katja@nioz.nL
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0e 0nd€rgrond van llededtnd
E,FJ. de Mulder €.s.
N|T(;-TNA 3/9 t!,, ( 33.92
NederLand heeft

bng moelen wach

ten op een overichtswerk van de
geologie van de onde.grond, Voor
ons ligt nu een kloek boek in lull
coLo!r dat als sluitsteen van de
vler ns van hel GeoLLrstrum 2002/

2ool door het Ned€rlands nstluui
voor ToeseFasle Geowetcnschap.
pen TNO werd sepubLiceerd. Een
lan de doetstelLingen van her ceo
Lustrum was om de geologie van
ons land een bred€re bekendheid
te v€rschaffen. De vijf auteurs,
allen seoloos of georysicus bijhet
NITG , jn daar n uitstekerd ge.
sLaagd.

rlet boek s rikellik sclLLut

treerd met loto!, kaarren, diasran
mcn en geoLogische profeLen. die
naa5t de tekst een uilglekend
beeld tonen van het ondeBrondse
berglandschap in ons vlakke land.
Het is overisens opvauend dat
g€en enkeLe seismi.che sectie
wordt getoond. De tlenduDenden
k LoreteE seorysisch ondeEoek
hebben to.h iuist aLs n geen ander
land rer wereLd dc ond€€rond voor
ois tranepa..nt gemaakt. wi€ zou
niel vol bewondering kiiken naar
een seismis.h profiel van een Toutkoepel in Groningen ofvan otrze
enige (rustende) vulkaaa in de
Waddenzee onde. he( 2u dwaL

fet boek is opgebauwd ult drie
delen. fet ee6le dee 'Duutraam
gebru k en beheervan de onder
grond' geefl naarl gegevens over
grondwater en bouwgrondslofien
e€n ovezi.hl van de delfstolten,
die zo n beldngiik aandeelvomen
in onze e.oromie. 0e schatkst van
NederLand AardsaeLand werd ln
2oo2 net 15o m ljard Euro gcspekt
door de ontginn ng van deze bo.
dems.hatten.0ok bl jkt ons Land
een der grootsle zoulproducenlen
re. wereld te zijn- Dar miinbouw
activileiten soms bodem bewegi.
gen len sevolse hebban. heen bij
de nedia en de bevolking vadk tot
emot oneLe rea.lles geLeid. In dil
hooidstuk worden deze gevaren tot
hun julste propodies terugge.
bra.ht. Ook de vooddurende ansst
voor aantasting van 0nze natuurge
bieden, zoals waddcn?ee, Bi€s
bos.h en Ov€rijselse Wieden,
worden in seolosisch peBpectief
veel minder bedreigend,
n deel2 Geschiedenis van de
o rdergrond' krljgen naast nense
ike pro.e$en dk d€ roekomsr
van ons L.nd beinvlo€d€n ook de
bj het pubLi€k vank onbekende

naruu like g€oLogisch€ proce$ei
de aandacht. Bjde geda.hte dat
de dynam sche Waddenz€e over
5oo jaar welLkht geheeL uaL zijn
verdronken, vall de sevreesde 0n.
heGtelbare schade van een
geringe bodemdaling ten sevolse
van aardgaswinning die ove gens

door her zandde!ende systeem !an
de setiidenwerking sneL zaL worden
gecompenseerd . voled g ln het

Dat eeoogen over to.ooo jaai een
nleuwe ijstiid vetuachtei, zal w€l
niemnnd verontrusten. Bij de ver
melding op p. 246 dal de 1oo.ooo.
jaar cyclut !an de excentriciteit van
de aardbaan om de zof, ongeveer
Soo.ooo jaar Seed€n b€gon, moet
echte.0pSemerkl worden dal de2e

!e

onderwerpen. 0ok 0P de uifge
breide rererenrle ist {twiitig bLad
zjdenl G weL eG aan te merken.

0mdat e. seen verwlzlng€n ln de
tekel etaan, is deze lijsl vrijwel onbruikbaar Wil nen b.v. iels meer
weien over een Interes9ant onder
we.p, crondwater en geologische
processe", dat koft wordt bespro
ken n een kader op p.275, dan
zoLr dat een onbesonner roekactie
n de Ljsi vereisen. Hoewel zo n
Ljst natuurljk noolt voLLedig kan
ziin, ontbreken loch een aantal
belang'ijke pubticaties zoals 6eo'
logy of oit ond 6os undet the
lvelrerldds (met d€ verhelderende

synopsir) van h€t KNGMG, en het
proerschrift van

farm

Fr

kken,

waarin neotectonis.he pro(essen in
Noord.0ost NederLand word-.n

aarnges.h edenis heen pLaatsse-

vonden, du5 wai dat betreft is er
niets nielws onder de zon.
De paleogeografische kaaften in dit
hoofdstuk verdienen e€n ap.rte
vermeldins, zii iLlust€ren duid€liik
de enorme verande isen die ons
Land in tijd €n oLaats hebben on.
DeeL

I

gfond'

De opbouw van de onder
5 volgens d€ auteuf vooraL

gerkhl op de professionele gebruiker Ondanls het kadenje stratig.a'
lie z.l het bii de meeste leze6 dan
ook weLvoor enige vetuafting zo.
sen vanwego d€ stortvloed van
nratigrafis.he namen. Blj profese oneLe sebruiker denk lk ook aan on.
ze toekonstiSe aardwetenschap'
pe6, de sludenten seoLosi€ of
technische aardweteis.happen. Bij
hun opleidinS heeii Lange lijd de
behoette aan e€n tekslboek over
de ondergrond bertaan. In dat op.
zicht heefi d i deeL nog welenlge
tekonkomingen, Zo worden ei
slechts twee van de verh€lderende
clrronoslratigraiisch€ d asrammen
geroond, dl€ van het cadoon ei
van her OnderTertiair (ligs. 152 en
rz2) Diagrammen van het voor de
aardsaswinning zo belangiike
Perm en Mesozoicum worden hi€r
node gemist, Ook een v€rklaring
van de v00rk0rnens van kooLwat€.
stoffen nret belrLrlp van een besrav ngsdiagraro zoLr in een kader niet
mitsiaan hebb€n. Het beLangrijke
oliemoedef gesleente de Posidonia
shale wodt nier als zodanig ver
meld. Misschien kan er nog eens
€en goedkope studente.€ditie in
papeback van dit pra.htise boek
vertchllnen waarin lets meer op
deze aspect€n van de io€gepaste
seaLoge kan woiden ngegaan.
Fet onibreken van een register be.
noellijkt het opzoeken van bepaal.

bineerd zou weLllcht de brulkbaar
heid en gsz ns bcvorder€n.
ntussen kunnen de gelnteress€er
d€ leek, waaronder de ambtenarcn
van EZ en VROM, onze volksver
legenwoordige15, de niddelbare
srholieren en de ene€iejournalis
ren verh€ugd en dankbaar zijn voor
het initiatiefvan TN0.NITG dat
resuheerde in deze ultgave, die
v€eL onbegrip over onze boeienne
ondergrond zal kunnen w€snemen,
FR'E(

VAN VT€N

'De ondergrond van Nederland
waatuan hel ee.ste exemplaar op
19 september 2oo3 is overhandigd
aan de staatssecrelarls van 6eeL
van VF0M is nu uitverko.hl. vanaf
ranuariroo4 ?ai het boek worden
u

tses€ven doof woters Noordhofi

Men heeft hie. kennelijk op iwee
gedachten gehinkt wat betreft de
doelgroep voor het boek. 0e alte.
men€ le2er heeft seen behoehe
a.n deze litputtende lijst en zou
gcd end zljn met ee. kode llist van
aanbevoLen geoLogische Literatuu'i
de srudent en profession€ e gebfLr

en kiijsl het een nieuw |SBN
nummer dat nu nog niet bekend is.
0e publicatie is dan te *oop voor
€ 42,40 (excl. eventuele verzend.
kosten) bii de bo€khandel or bij
Nat!ur en Boek n Natu.alis,

ker verdienen e.hter veNiizingen
in de teksl. OpspLirsing van de Liist

TeL:

voor deel

I

en deel 2 en

I

Antwoordnunmer 1043o,

o/1568769ri fax 07rt687666,

e maiL: natuurenboek@

gecom.

hLlf-i'ttl13,

Stdringsymposium (NG^4G in

PG(.meetlng. The ledure wil be
given by Peter Ros€nkranz (EBN)
with the titLe Econonk screening
oiteria and fiscal regines on iulure
resetues in the Nethedands,'

neuzen van de Geologische Atlas
van d€ Diepe Ondergrond van Ne
de and. oaarnaast is de ontwikke
llng van het geohydrolosis.h infoF
matiesysteem REG S ZeeLand in een
ver gevorderd stad urn voof aan
meldins en/or nl .htingen: TN0
NITG, Han9 Ho0ghart, teL. olo
2564477, j.hooghan@nitg-tno.nl

GAIA algemene ledenvelgadering.

Middagbijeenkomst Zeeland in de
d eple, g€organiseerd door het
Nederlands Instituut voor Toege.

info: vlw.vrouw€n,net/gaia

pasle GeowetenschapP€n TN0, n
samenwerking met de pfovincie
Zeeland over de seologie van
Zeeland en het zuidelijk deel van
Zuid'Holland en her wesrelijk deel
van Noofd Brabant. De bijeenkomst
beginl om r4-oo u (ontvangst o.n
n het Provinc ehuis van
13,1o
Zeehnd, Abd j 9, lMlddeLb!rg,
AanLed ns s her sereedkomen van
KaadbLad Xl l,,l ddeLbu€ . Breskens
en Kaanbbd Xll RoosendaaL.Ter

Nalaarssymposium Nederlandse
Kr ng Aardse l,4ateriaLen, TC,
Enschede. Info: Iimo Nijland. tgny.
land@xs4all,nl kie pagina 5)

!)
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Ja.rliikse biieenkomst van de Slich
tlns GeoLog5ch Instituut ln Amster
dam, Oosterkerk aan de KLelne

w ttenburge|straat 1 te Am5terdam.

@

@

r

Viering t.iaar bestaan van GAIA,
ntoi www,vrouwen,neVgaia
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hliexu. .!dtun,

Het zevend€ Nedenands Aardwe.
tenschappeLljk Congres Vr. (2ie

pagina 8J.

Chemin des Cheveuils
Bal, B 52/3,
3 4ooo LiEse rel. +32 4 3669334,
fax +32 4 1669126, Robed,Cha ie@

2l-28 nrgustus 2001

http://€urope.eu.inVwated

32nd Internatonal Geological

walerframewo /index,en.html

ConSress Symposium, Florence,

ulg.a..be (www.e!ren8eo2oo4

taty. CaLLfor Abnreds see:
httpr//www.32igc.ors/home.htm

European Union ot Geosciences
(St,asbours conference):

o18)

Mosasaur meet ng. Natuurhislorlsch
Mu5eum rMaaslricht, De Bosquet.
pLein 6. 62rKJ Maasnicht. [4€er
infordalie op www.nhmnaast.

FacuLteit Aardw€t€nschappen van

(www.geo.!u.nL).

onde. nieuws

€n

sil!hting Weten: www.welen.nl
Nathan E. Carpenter, Pa eoPubLica
u0ns, www,Pa{eop!os.com

agenda een ovezicht van cong.es'
sen, rynpora, promones er..

wW.ralw.vu.nUnieuws/indei-nl.

Facllteii voor Aarde en Levens
wetenschappen van de vrije
Universft eit Amsrerdam:

|ffi.nm.se/hiShlavindex.htln

Bt Eufnceo 2oo4. Euopean
Regional IAEG Confercnce, Liage

Intemational Palynologicl CongEss,

(Belgiumj. Topicr Protsssional Prdct.
ces and Engineedng Geolodcal
iMethods in Euopean InfEttlcruE
Proiecis, Contact SecRtatiai EurEnGeo 2@4. do Robed Chanier, Depar
lenenl G€onac, Unive|sity ol LiEge,

Gran.da,spain. Fi6t <n.ubr and
pre r€sistdtion: EUROCONGRESS,
Avda. Constitu.ion 18 bq.4 8ajo,
E 13or Ganada. Far oo 14

982094@, e mail euocontrcsq

ww.watenand.net\nhv
ww.oeltajdmuse!m.nl
ww.seo.uu.nvnsv/gac/gachtm

Price ofdean water: The EU Wat€r

eurocongres-es, http:r4nw- jlipc.org
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Op 12 september 2oo3 plomo.
v€ede te Gfoningen de heer j.M.l.
Vergoossen op het pfoefschrift
'Fish mkrofosriLs from the Upper
Siludan ov-.d Sanditone Forma

tion, Sklne, Southeh Sweden.
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