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Nedertandse aardkundige monumenten

Een strandwal ats prehistorisch
grafveld in een Vinexwijk

Siadsar.heoloog Hhs K({x en geoloog

lelmer Clelerlnga deder eind ilren
n.gcnijg onderzoek 1n Ypenburg, een
V crlocaiic icn oosrc! ra! Den Haag.
Ddaf lag dc mccsi oosrclijkc slrandwal
v!! Ncdcrl.ld, tcvcns hcr oudstc cr1

een vrn de grootstc Frehistoische gmf-
velden lrn Vest Europr. Voof Koor
was her zaak de ar.heologs.he \ond
scn op re gnren en re tnrenrarseren
loor dc eraainaclincs alles zoudet

'cmiclcd. 
CLc'crhga wukic juisi

lchtef het zirarc matoiccl .an. FIct Dct
gegrlven aliureringsklndal lcrcrdc hcD

cen schitrcrend pfoficl op on dc gco
logis.he geschiedcnis vln dit gebied rc

Oostetijk
Dr. P.D. (rrin) luns€i1us, enerlfus
liooglcra.. gcomodblogic aan dc U!A,
is voorzutcf v.d hcl Pl.donn Aardtun
dlge Yrrarden (PAYr). Db. J.A.M.
(Hlnneke) \an den Ancker is lid vln de
\leikgroep (\('Av). Ze kunnen ri.h et
nog over opwinden. "Daar hg dal
prachiige dujnije ner dai p.achdge gral:
vcld. ccn aandocnliik sczjchi. Hei was

Luchtfoto vdn h"t veehtdat (oA k de veenis{ irren
d. De ofqar?,ten neandas zijn at tinsvale,iiq qeiqati'eent e, at'

lor.lbauwgtun.1in qebatk. D? be

vetlaten is gegaar dan bcel eh tivi.,noialoqi. en brjbeha,ende ldndsthipp?Lijke en etotasisthe

dc oudsre. mccst oosiclijL<c sr.rdiral
van Nederhnd, een open srandwals!y
ieem. Omdat e. gebou$d ging wofden,
lag de boel open Her was s.hlrLerend re
volgcn, mci prachilge sreile zand en
rccdhcll'qcn. Jc had hcr zo mooi kun
DeD nricsfcrcn. Zoicis Da.ki ccn wijk
!ee1 leukcr. gevafiecrdcr cn 1clcndiscr.
Mur er is nle$ vrn te.echt gckorncn.
Toen we een jaa. hte. terugks'amcn.
sionden er hdzenblokken bovenop."
Hcr is eeD ieleuciellend loorbeellt. Hel
bclangran hci landschap lrordi lang nier
door icdcrccn naaf waardc gcschar Hei
fcnorneeD AafdkuDdis N{oruncni bcsiaai
nog nrlf een ldeine ticr j!ar. Dc nccsic
provlncies hebben een inrcDtansltie ge-
maaki ran hnn $aa.delolle landschlppe-
lijl<c sructur€n. Aciieve lrollncies bezit
icn al aardkundige nonumenien
Utrcchi hccft o a. dc Grcbbcbcrg en Plan
trgc \! iilcn III, Brabant dc \i ijsisrondcn
UdeD en afselopen seprcnbcr is hcihoos
ste punt lan V'ieingen.ln de kop ran
Noord Holland, to1 ft.nument refhcren.
Visies oler her lends.hap, her gebruik
.fl'an als bron lan giondsi{fien, verln
dcrcr. Oudc afspmkcn siuten nu op
bcz\rarcn ran Dliuurbcschomjng c!
:td.dkundige instclliDgen zoals dc V'A\1t.
Vrn den Anckef geeft eeD roorbccld:
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"In de groeve van kalkzand
steenlabriek Boudewijn in
O$endrechr h dc Fonnatie
ven lcgclcn onisloten n een
oud SchcldcLlif, afgedekL door
deLzand. De groe\.e is nog in
o.iginele siaat. Dai is een
unlek monumeni, wani op dic
manier wordi cr njci niccr gc-
\ronnen.,C.llcs tonit hicr bij
clkaa.: ind!stdile !rcheologle,
gconorfokrgie en geologle. En
d.r moest volgens de oude
plrnnen di.hLgescho!en wor
den'met een leihe reliif cn
herbeplaniing ncr boJ."

oxidatie
rmiddcLs \ril Woensdrecht een
decllan de $,.rnd behotrden els

aardkundig nrnument en de
ve.laten gr{rere een recrcancrc
besremming geren. Maar ccn
deel is nici gctrocg. "Hcr enige
dai bcwaard blijft is het boven
sic Twcnte$'aDdje me! de p.d
zol. Dat $'!ndje is prlchLlg,"
rcrtelt Van den Ancker) "maar
het gaat om veel meer. Je bent

dc gfocve en het .eliei, dus hei
helc overrcht, k$lli. Er zou
sulfier nalr hei grondiraru
lekken door plticro:idaric als
de sro€lc hclcnaal opeD bleel
Hoc kan cf nu rets lcLLen urt

Ecn llndschap blljkr sinds d€
nolr i-ands.hap uit 1992 lan
her mlnisierle lan Landbouw,
Naiuur en Voedsclklral'rcir
(LNV) vler kdnw.ardcn te
bezjft cn: ccd bcleving$ud.de,
ccn ccologische F,]lrde, een
cuhuurhistorls.he $ !arde en
een aatdkundlge Faarde. Van
die llef heeli de ecologjschc
wlarde voin eekcCcn jn dc
Ecologlsch€ Hootdsiruct!!r.
De culiuurlisrofischc t!lt' van
hci landscliap is uitge{,erkt in
de nota Bch,edere uit 1999
(ninisreie !!n Ondeiwijs.
Cuhuur en \Yeienschap). Dc
aadkundlge waardc s cind
jaren neeentis. nog v6or de
nora Bclvida.c, opecpakt doo.
't cun KlarcDbefg rln LNtr'en
Caspcr van de \vatering, ioen

voorziircr r.n dc K ng Toege
past Fl'sische Geografie
(KTFG). Het prcefnunner
vln /ijn tijdschrlft'Aarde en
Mens', $es volledig eeirjjd aan
aardkundige iraardcn.
Mer dc KIFG als reldbereider
en hcr Plaiforn Aa.dkundige
W.ardcn Gpgeich! in 1996)
als officieel naats.h!tpeliik
Llrnkbord siaan de aerdkun
dige saliden elndelijk op dc
aardweienschappclijkc agcnda.
\\ar onbcsrij!cliik laat is.
want al in dc jaren zevenrig
vond de eerste Asrdkundige en
Natuumaardck.rtedng plaan
doo. de Bohle.kgroep van hei
roenmalige minlsrerie van
CRM. Uir die inveniarisauc is
de naiionale GE,A.-ob jcctcDlijst

provincics, dus niet hei Rijk,
aardkurdlg waltderolle geble
de. arngewezen heett.

vijf
Uii de vrijwjlliecs binDcn het
KTITG. dic iijdcns de \!eeL

van hei kndschap jn 1997
prblieksexcunies organisccr
den en icnioonsicUingcn op-
zcricn, is nl datzclfde jlaf de
\VA\I' ontstdrn. De s etkgroep
orgrniseert vel.ldlsctrssles m€r
terreinbeheerders, werl<i mcc
aan congiesen, heeli bijgcdn-
gen ean de oprjchiins vatr hct
nrerprclincraal overlcsorgaan
AafdkuDdige Y alrden (lPO
\I'A\I') cD stcunt plartselljke
be1!ngen.rgrnlsaries lmge
.ius: "Hei pladnin heeti een
andere lunciLe. Hcr probccn
zoleel DoscLijl< .ardwercD-
schappclijkc panijen o.r de
rafcL ic Laijsen met nrtuurorga
trisaties, natuureducatie lnstel
lingen en re.reade organisa
tles. G.ote verenlglngen zoals
Neiuurmonumcnictr cn Sralis-
bosbeheer s'oncn onzc vefga-
derinscn graag bij, maar rjn
nicr vaD plan de ka. net alrd
kuDdige \raarden te fekken.
Dar nroeten de aardweren
schapfes zelfdoen, rinden zij.
De !eranNoordelj jLhcid ligt

De Nieuwsbrief is een gezamenLiike uitgave van
het (oninkLijk Nedenands 6eoLosisch r ijrborw
kundig Genoots.hap l(NG[,lG], het N!!o
gebiedsbesruur voor aarde en levensweten
schappen (NWo ALW) en de Krlng van
Toegepaste Fys sche 6eograri€ (KTFG).
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nu dus bjJ ons. mci n!!re bij
dc KflG. dc Ncdcrlands€
BodcDrkuDdigc Vcrcnigins cD
het KNGNI(1."
Het plaLlb.m ls met succes nl
olerleg getreden met latulwe
rcnschappcliikc jrsiellingen,
sprcckt tnci nuaischappcliike
organisatics, poliiickc organcn
en bed.ijleD Er is ccn bclrxsi
rotuling nl gdng gerei dar hct
lands.hlp en de rrrdltundige
wa!rden bel!ngriik,ijn. Iunse
rius "Pas dln kD ie beleld
Drakcn. Ihaf ccn lan de gnror
ste problcncn js ioch wcl .cn
chforisch gebrck aan nicnscD,
budgel en djd. Dit s'crk moct
elndeliik uiL de vrijrvillige roeL
ltorden geirokken. Her nnlis
rcnc heeli de reranLwoordelijk
hc'd voor hci bclcid bij d.
p.oliDcic gclcsd. tsijhci nlnjs
ieric n,g ecn rnan vijfdrecn
\.!n het jra. aan !!rdLlndiee
raarden nlg besredcn BiJ de
prolln.ie is her nier veel berer.

Steenwiik
F.r m.g d.D bc\rcging iDziitcn.
visies Lrlij!cn vd!k konzichiig
en sLe.k gebaseerd o! finan-

SieenFijk denkr aan sradsuiL
brcidilg, wordi een steden
bouq'kund'g buf cau lngescha
kcld. Uu ccn crquatc ondcr de
bevolltnrg blijLl dlt hct iand-
s.hrt on SreensiJL bcen zccf
gewalrdeerd \ordt. Her oude
landschap ls heerlijk om in re
waidelen of ie tlesen. \lee.
dan vaard om zulnig op ie
ziit1. Ilaar toctr hcr bureau mei
dric oDflicfpcD kltan. L<ozcn

'bruisend' Sreen$ij1. Een
srcoi \'lnkel.entrum op loop-
aLraid rekr dan io.h. Het zo

Scwaerde€rde nenfu s.hoon
lcrdwccn lcftcrljrk en figunrlijk
uir hci zichi. llci nicuwe land
schaF zll zich bcDerkcn loi ccn
klein ltunstmltig pdfkjc in dc
Ineu$e rijk, grcenslnn en en

VaD den,lnckei: "Pllnnenm!
kcrs dcnkcn dai Nededand een
blank lcl papjcr is. oDeeachi de
ordefgrond. Ef (ordi allccn
o! een teclnischc maDicr n!..
de boden gekeken: niel iI rer
men van lornen en lljner nr
dc ondergrcnd. Vroeger ser
dcn dc geornortirlogie en geo
losic noodgcdwongeD gebruikr
on hct land in tc richicn. Stei

le heuvels $e.dcn geen !kLcb,
dorpen lesiigden zi.h bij b..n
nen langs breoken. $ egen
lrcrdcD aangclegd op hoge
gfondcn. llcr landschap en de
geolog'c Draal<rcn dccl un laD
de cultlurhistoric. Ook n!
zouden de^ $a,.dcn Dlcdcbc-
palenlt noeren zlji on de k{!-
!ienen en hei k!nkrerinieke
Ncdulands. landschatpen ie
bchoudcn cn rurommeling

Manifest
Her plaLf.rm en de $.-rLgrcep
maken zi.h sre.k op veelgebic-
dcn. Ook binnen de divesi
tc'tcn probcr! ze aardlleren
scnappcrs mccr bcwusr ie
mrLen van hct bclang latr hcr
Nederllnds l.ndschappcli jk
bezlt. \IaLLe1ijk is d!r nict.
"De uni!e.iLeiLen !n1den d!t
hei ondeNery nier binnen hun
spccjaljsaiie !asr en dus hun
!craniwoordeliikheid Dlei is,"
legt Van dcn r\ncld uir. 'Hct
is 00L nocilijk on siudcnrcn rc
notive.cn. Ze LenDcD hct
Nede.landse hndsch,rF Dier
goed. Ze 2iin v.o. hun sludic
rne€r in hei buiienlend. Ze
liaddcD zclti nog nooli van
aa|(]kundjgc iraardcn cn
erfgoed gchoofd. Dci ic.irijl cr
college oler gcgeleD qordt. En
heel r.!gndrisch ndruu.lijk: als
hei geen studiepunten ople
lerq siaan ze nier in de .ij."

Maaf cr zii,l ook succc$e!.
Hel !latforDi hcefi DlccgcFcd<i
r!n dc bcoofdeling vaD dc
.on.eptrekst ldn en dc lobbr
loor de k.msr \an de Notr
kndijs. De bel{nie dli de
Noia d kamr.ligi er. Daar
irordl in icdo gcval in lasige
stcld ddr.a Lundigc L<waliici
ten tol de bdsisLrllitcitcn vrn
her llnds.b!! ho.en. En ro.ig
j!ar, riidens heL iubileuncon
gres ran her Kli,{G in (}.onln
gcn hccli de voorzliter lan het

M.nifcsr nogcn aanbjcd.n aan
m. SerrFc Rlaphorst, ran dc
ditectie N!luu. un hei rniDin
rerie lan LN'. Jungerlus: 'Her

manllesi benldtukt de s,!a.
dcn van hei landschap en on2e
ruartwoordchikhed on hei ie
bcwarcn roor rolgcDdc gcn€ra
ties. AdD dc cnc tini w.s hci
.nde(ekend doof dc lafdkur'
dige lnsL.llingen, l]!n de
endere kant do.r ve$rnre
oreanlsaiies zoah Nan,urmo
nurn.nicn, de aicheologen, de
Nraddcnvcrcnieins, Naluur €n
Ililicu. Ralpliobi zci in zijn
dankwoo.d d.t hijlici op dc
deu. ran nirlstcr Veemran zou

sLtand wekenn. vnj||etath ttiere itlandu berindot)i.h h Nede rn/1. Hetziiiatsadtdkrrtliqe wintden wadflaar
Ned.xdrd inkndnnat? nq he41. Hdpthtipkt!.ddennuifnnderTeethaaa.troakraate.ata1.rzijrde||dat.ien
van snliltartien nr ihletninanda tDp qt.te t.hralnetst..es is geptabeetd stuiPdndeh
nst te leq9ar, isttnr behe.thadi9 ant de ptatessen d.tielte hata?n.
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"Ats die bodem ies goed, die heele land ies goed!"
Ofiruet het belang van een nationaal geowetenschappetiik in

Nede.land bestaat uit veen,
moddcr, zand en grild. de
aatrgespoelde resten vad mil-
joenenjare{ sriitage van de
Alpen, de Ardenne! en al die
andere heuvels en b.rgen in
de landed oa ons heen. Na-
poleor gebruikte het al als een
casus bclti of temnnste een
argrment om Nederland te
bezetten: het was aangestibt
daieriaal uit het F.alse Riil<
en derhalve kwam hct Franl-
riiktoe. GelukEs is het met
de Nederlandse bodem niet zo

selopen als de ,rltosdsaata
IroJtt arzt of de Stee! vat
Rosettar Napoleon votrd het
niet n@ldevol genoeg om het
in te lader en te velslep.n

Maar die Nederlatrdse bodem
is toch var gaote waarde!IL
schreef net nel wat laatdun-
kend dat ze ditveen, modder,
zand en gdnd bestaat, maar
dat zijn wel de .tragers van
heel veel flncties die het leven
in dit vlatke lald tot op grote
hoogre bepalcn en nogelijk
makeD, debl( birvoorbeeld
maar ce ns aan de ef,ome
hocveelheid watd die zich via
de bodetu verpl@tst. En nu
piaat it alleen nog maar over
de bovef,ste honderdc'n he-
ters. Daaronder bevindt zich
een "berglandschap" van
horsren cn grabens, breuken
en plooi.n. Daar aiizen, statis
als dondeNolken, zoutdomes
naar het opperylak. En ja, dok
die lagen en de winning vat
grondstoffen uit al die afzet-
tingen bepaler stcrk hoe Ne-
derland er aan de oppe^lakte
uitziet cn hoele€l we natio-
naal tc besteden hebben. We
vergeten het wel eens maar
Nederldd is eef, sas-emLaat,
pardonr gas-konintniL Het is
gelitk trouwers een goed voor-
beeld. de waterhuishouding
van gtote delen van Groni!-
ser wordt geleideliik biige-
steld en hier en daar totaat
veiarderd .ls gevols vu de
bodemdalingschotel die ont-
staat door winDing van h€t
Groningenveld. Op kleinere
schaal doen zich vergelijkbare

ontwi*kelingen voor ir veel
dndere provincies, De boven-
gaond, de ondiepe ondergond
en de diepe ordergrond ziin
allemaal trauw v€rbonden met

Je zou dus deiken dat de di-
verse hinisteries die iets tc
zeggen hebben over de diepe
ondergrond, de oDdiepe on-
dergrond of het oppentak
allemaal eer Minister hebbe{
die 's dachts liet te woelenin
zijolhaar bcdjc en olerdag
met een zorgeliike rimpel op
het verder zo monte.e getaat
rondlopen, omdat zij zich af-
ragen of ze wel voldoerde
rekening houden mct de rol
van de bodeF, de ondergiond
van Nederland. Helaas, zij
maken zich *einig zorsen. Ik
zal het u maar verklappen: zc
ziin zich niet ofnauweliiks be-
wust vu de bergen onder hln
voeten, vad gasvoofrdet,
lan de kloppeDdc aders van
gondwaterstroden, van de
waarde van het veen, modde!'
zand en srind. Zii ziin, u
raadt het al, geef, Aa.dw€ten-

Betekent dat au dat er totaal
geen visie is over hoe je moet
ome3an met ile bodem als het
gaat om het inrichten van
Nederlard? Nee, zo is hetnu
ook wcer det. Eetrpaarjur
g€leden hwam VROM met een
heel bruift bale Lasenbenade-
ring. Deze beoad.ring - geiin-
troducee.d in dc Ruidtelijke
Verkenrilsen 2000 en de Yiif-
de Nota Ruidtelijke Ordedng
- deelt de ruimte op in dne
SsieLe planningslagen:
. De onderglof,d- ofbasis-

laag, gevomd door de
bodem en het wateri

. De netwerLlaag, gevomd
door de inliasttuctuu. voor
verke€r, vefioer etr wate!-

schil in dynamiek en kwets-
baarheid tussen dc lagen: tra-
ge dynamiek en gaote kwets-
baarheid in de basislaasr te-
selover de hoogsre dlmamiek
in de occupatielaag. Eea rase-
re laag bepaalt de mosclijkhe-
den €n bepe*irgen ir een ho-
gere laag. Dit verschil bepelt
de volgoldeliiLheid vm het
plannetr. Een duulzame
.uimtelijke ordenins richt
eerst de l.agdynamische
tagcn in die vooflaarden-
scheppend en -stell.rd ziin
voor de wensen €n bdangen
in de occupatielaag. Een mooi
idee. Ee! Grand Desisn dient
zich at aan, zou je zessen.
Toct buikt de praktiik weer-
ba$tiger dan de theo.ie-
Enezijds omdat ook bij
VROMhetwater en de bodem
voo.nameu jk beteefd worden
als oppervlalteverschiiiselen.
Men is zich er vaak nauwe-
lijks vdn bewust dat de
(on)diepe ond€asond vaak
h€el bepalend is voorwat er
uiteindetik aan het opp.alak
gebeurd en daarmec hoe dat
opperlak LaD worden in-
sericht. Anderziids ziin e.
sterLe econotuische k.achten
aan hetse*, die willetr
afgraven, aanlessen, bebou-
wen en investelea. Mad voor
een dluu ame inrichting lan
de B.V. Nederland is het
essentieel dat bij al die activi-
teiteD dc (on)diepe bodem itr
haar gcheel sordt meegeno-
acn in de ontwikkelins van
eer inteerale visie hoe wc
Nederland gaan irrichten.
Om met Ma.io, dc pizza-
specialist te spreken: 'Als die
bodem ies goed, die heele

Tot nogtoe heeft dit onvol-
doende addacht gekr€ger:
hoewel het gekwaak vdn de
looruitgans al luider klinlt,
kunnen we alat helaas niet
zeggen over een conslsrene
inrichtingsvisie die over vere
decennid tot meer dan een
eeuw hiikt. Ziin biivoorbeeld
uitgebreide investedrgen in
de Randstad log w€l zimig
als we rekering houden met

steeds sterk€rc zoute grond-
waterstromen en v€rzilting
wann.er de zeespi€gel stij cl?
Is hetnu wel slim om glas-
tuinbouw met haa. ondoor-
driigbare, waterafvoer tegen-
gaande glasoppeFlak tu net
te concelrrcrcn in een diep-
Iigg€nd gebied: het putje vao
Nederland? In hoelefte blok-
keEn *ii de groddwaterstro-
mcn tuet al ons ondergronds
bouwen en wat ziin de gcvor-
een? Moeten RWS er \:ROM
riet nauwer sahenwerLen en
de ondererord nog beter

Dit was oot de s..ekkirg van
het artilel dat Michiel vm
der llellen, Ge! de Lange en
Rob !d der Krost i$tuurden
naar het NRC, n.dens de
comounicatie-eaoep van het
KNGMG, naar aaileiding van
de Nota Ruimte. Via deze
grdep kunnen stukker van lc-
den over het maatschappelijk
belang van Aardwetetschap-
pen uitgeb.acht worden
(bdeven via Secietaris
KNGMG) . lvij streven daa!'
bii wel n.ar een zoreaa,rdise
argumentatie en correctheid,

onder alle leden, ohd.t *ij er
ons vaf, bewust ziin dat zoiets
of,doenlijk is. Per geval wordt
beLeLen ofer een discussie-
avold o.i,d. wordt geolgani-
seeid. Het is dus een
persoonuik stukj €n meestal
niet de xeergave van de
menif,g van KNGMG als
geheel. Wel wilen we het
belang van Aardweaenschap-
pen voor de maatschappij
duidelijk uitdrasen en ondcr
de a.ndacht brengen. Nu zult
u misschien zesse': 'ik heb
niets gelezen ir hct NRC!'
Dat klopt! het was vooa ons
de ee.ste kcer en hoewel de

$oep het stul op verzoekva!
d€ kratrt in een later stadiuh
mg eenteer aad de actuali-
teit had aatrgepast, is het
door de dlnahieL die ftldten
nu eedmaal.igen is er niet
ingekom€n. D.t i6 immer,
maar niet h6€1 ers jmmer:
wiihcbben er ers veel van

De occupatielaag, gevodd
door de ruimteliiLe we€r-
das van meoselijkc Activi-
teiten zoals wonen, wdken

De essetrtie lan de l€senbe-
nadedng liet hem in het ver-
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stituut

Momenteet viiden er veelontwikkelingen rond het Nederlands

lnnituut voor Toegepaste Geowetenschappen INo- A/dtional 5eolognol
slrrey plaats. De hoofdbesturen van het (NGMG en KNAG hebben

gemeend daarcver aan'de politiek'een brief te moeten schijvei,
waain zii hun bezo€dheid over deze ontwikketingen tot uitdrukking

brensen. Vanzelfsprckend heeft de Nieuwsbriefals iaak om haar Aard-

wetenschappeujke achlerban van dit schdjve. op de hoogle te stellen.

geleerd. Bijvoorbeeld: wees
qoeg, wees to-the-point en

En helaas zijn we a]$cer
bezig det een volsend stukl
ofhet in de tr.nt kodt wect
ik nog niet, tuaar het gaat
wel naar de miristers. Wat
is er aan de haf,d? De Raad
va! Bestuur van TNO wil
met ingang van 1 ja.ua.i
2005 het N€derla{ds lnsti-
tuut roor Toegepaste
Geowetenschappen TNO
(TNO-NITG) opheffen en
de werkeenheden op laten
gaan ir het zogenoemde
TNo-kemgebi€d!'(Ruimte
en Int:astructuur'r. Daar-
nee verdwiint het door de
regering in 1997 speciaal it
het leven geroepen nationa-
le kennis- en infomatiecen-
tf um Yoor geowetenschap-
pcn. Namens hetKNGMG
&insen wii! als Hoofdbe-
sruur, er bii de Nederldrdsc
politiek en overheid op aan
het niet zover te laten
komen. Het NITG fungeert
imme.s als een he.kerbaar
tbcaal puot voo! de Neder-
lands€ geoweterschappe!
en haar beocfenaars. Dc
status lan dit instituut,
vooftgekomen lit de Fjjks
Geologische Dienst, straalt
afop het vakgebied. Haar
natiorale en internationale
contacten en activiteiter er
databehcer bieden *tra
mogelijkrteden aan onze
achterban, zo*el individuen
als prilate bedaijven en
inste[ingen. Daahaasr is
de inte$ale bef,adering vd
1NO-NI_rG, waa.bij van
het oppeFlak tot de diepe
bodetu aues wordt mecge-
nomen, van vitaal belang
voor de B.V. Ned€rlmd.
Aleen zo hou je de bodem
goed. want: Als die bodem
ies goedj die heele land ies

\u: l)c lcdc. rcn dc !isI. Ktuncrcomrnisies !oor EZ. VRO\I, V&\Ir, LN\:. OC&\I', BiZ,

Gerchte Dan€s en Hercn,
Behoud lu NITG !..r Nedefland cn d. gdo('cr.nschafrrcn l \O wil fcr I iaDu.n 2005 h{ Neder
LlDds InsLiruur v..r ToegeFrste GeoFetens.halipen I NO (r\O-Nrr(;) ophc in c. dc ondodclcn
f.ien opgaan ln een bre&1 srnenwerkingsefbrn.i Runnrc cn Inftar.ucnLul.
Dn insiituur rverd nog maar korl -seleden 

(1997) bij Regernrgsbesl r en mer inremminsrnn dc l\rc.d.
l<cmcr opgcrjchl r1a c.! tiEi. lan de Rijks Geologlsche Diens en T\O GnNlwrier en Ge. cnerg,.
(2c Kamc.. l'196 199i,2.1129,nr 1l) \1.r d e opheffirs kotrrt een eind iin 1{r 0 jdu zeifstaDdi-qh€id en
herLenbaafheid un h$ Nri,on!!l (icowcrcnscha!Fclijk K.lnis cn hlbrnarle.enuun in \ederhnd.
$'ii, ond.rgetkenden, lnrdcn dit ccn sl.chi. onrirrLk.ling loor dc gcolr.r.lschapper in \-e.led.nd en
een Le.rtuor risi.o \oor Nededud uarf h{ saf om.en reilis b.h.cf c. ticlcid ,ncr b.ir.kkirg ror dc
ondersond Een eD ander is \oor on5 onbegijpelijk en onunlar.dbrar.

(,'br.qry,t.lrli. sczl.n dc irncrde ran her RegeringlbelluiL. Elk zidrelfrespe.tereDd hDd, mn de LSA rr
Burh,n, b.schiti orcf c.! nadonrlc s.olosische diers. TNO NITG fungeen, saften met de ge.weren
\chaprenl'ti. Ll'sc,pl'ncs lan dc Unrrcsitcil UNcht. hcr I<NllI en het zu\:il als her hisL.lhdLiepunl
rau de \edrd,!dte s(ncrenschirricn. Hair Ll,rcbcnLcn (,nrcf )narionolc conr.cre! er .cdriieno-
z.fgen ror leel sfin .1T\ (xr indiri.lu€n, bcdrijlcn cn insrcll,ngc.. OoL maarschaFpi,cn rh Sh.ll er
NAII. die foor de n.Lionlle e.ononje bullengeFo.n lel,ngdjlt ziin. lr,ftcrcn h,.r d,r.cr cn n,dnccr l'an.

Qrdrr.rldarnr, ond.I hci .lichtbewo onde Nderlind l oor een opLimddl belei.l en behee. ran ha,.
o.dc.gfo.d blir.ngcroo! alh.*.lii\ is r.n deskudige a.lfiezen oref o.r. \eili.rheid. gnDdr rif en
milicu. In h,,r ru,die. opTcl is h.r NITG b1r uilstck ln !I.aI deze rll Ie rer!ullen. nnhe* zii bundelr
onder;en d,lt rlle lenod,gd. Lcnnis ncr bcr b.h.cf ra. dc narolal. drmbank.! o!'er de o.dergrlnit.
ID 1u,r ,dliercn i\ dja.me. .1e i.iegralc bcnadcnns lan d. ondcnjne. saNnhing russ.r ordersrord en
olpenhkj zowel onshore rl! oflshofe. rr{enschrrpelijL gclrra n,rsd
Eer goed loorbeeld is de relenre \Ixdddrsds $udie nur nilicr efte.ren, ia belnrgc.. .rr.Nlakrc-
diling, zandhorg.r. diik!'erl.ging dr Nrscfslag, N.a.bijTNO \ITG i1elen xc.urxxt een g.,\r Mninl
ldi'icz.n !1rb.achr sin all. bcrokkcno rar Y:.ddenrefeniglng LoL E.fnonisdre Z.keD De bodem lrn
hci d,chrticw..ndc 'Glncn,i'icr' \.(l..lind zil rol m.I gas. Dc D.V. Nederlard zil duron ook h de
k,mendc decennia b.ho.tic bl,J!c. no!dcn aa. dc.gcliik. jnrcgnlc, omUrankeliike addezen Olk\oor
een \eilig lehe.r en beleid rond r.dcmdal,ng. d. ond.rsrondsc o!slag raD gcrorrlljk atual e. CO, er de
$ndns rrD guiu rrf, dardolic cn zn,1tfceh l\O-\llGc.ncss.nritlc.ol.IlcrdcoFhdtiDgr.r
het nsLik,ut z.1 ook de srmenhxns en suenu efknrg in'setr de dildse ltcnnisd,!,sics rro.dc. aans.risi
Lcn rddd uiteqrr.llen dreieL bii ]oo iene .eor.sdDisddes in 2006 200?. Dit is een cNsiige rin,lag.r
Llc onitninkclljl<h.id !'an gczosh.bben.le .driezen olef de ge!.lgen r.r irsreFen in de .ndergrDd:
N.dcnind n,as c.n dc.s.lijk mico Di.i ncmcn.

\\rij ,chien de l NO pl,n. en roor ofh cliins rln b.r \ l l c daarcm olbcgnjpclijk .! on.er!..ntb.d dr
lerzoekcn u $xpter re ondehemcn dc samcnh,ng .n d. z.llitcndrgc losiI1c ran d1t innrruur. zoalr u d.I
.!k in 1997 deed. Le *rdrbor.seD !..r de tuelt.msl

Hei KoninLlijL Ncdc.l!nLls G..loe,scn \{,rnbourkundrg Gcnoolschap. HeI I<orinklijl Nede.laniL!
A,rddjLsltundis (icn..rsch!!, Kfing !oof l ocsc!asrc Flsisch. Gcogratlc. H.r Pl.dorm Aaftlkundige
Vrdardcn, Her Nedcrhnd\ \atidmnl (innmiftcc IAH (lnr.mrrio.!l  ssoclario. oi llldr!g.ologisrsl
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Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen

Toen zakte het kwik twee graden beneden alle tekens

*"!ri ;r ' "-

"Voor dc scslDe m.n was h.i ali'td
slccht \rccr: re n!(, re koud, rc droos. rc
heel. Hij keek met ccn oog laar de luchr
cn nrel her andcrc Daar zijD akker. To!
Dn de kotns! lan dc ar.dappel. ro rond
de {reng. $jntcr cn dc 'n
l; 10, $as gra n basi$oedsel. Dar is ccn
k\reEbaaf gc$ns, lriesr snel kapoi, is ge-
voclig roor.cn nltre zonei. Dc mcnscn
lcclilen r.,)ndurend in anssi !oof een

'BesLoten water'
Buisman is ccn !rn dc rvejnige schrijlcrs
die zich bczighoudt met d
en hcrNccr. D!.r komt lerandcrtug in.
llaar er stond t()t yoor korl Dicrs oy.r her
\Lee. in d. geschiedcrisboclcn. O,)k rurn-
lcn kw^men nicr nnn bod..lllecn de Srff
Elislberhsvl{rcd uit 1.121 sraar.yeral lrc-
s.hrelen. jin dio is z$arr.rerdrelor.
TneeaDzclcntig dorlen zouden rijn ovor'
stroond. nrct ticnduizend, zelL hondcnl-
dtrizcDd dodcn. De Biesbosch zou h ccn
Dacht ontsrudn zijn. H.t is erolendeel\
lcgendc De r.rmnr.e !!n dc Bicsbo\ch
heeft $.1 lijtiis jnlr gcduu.d. er rjn
sle.his t$intig ofdcrtig d()rren !r12wol-
gen. ljcn contcnrp'fdine bron spr.ckt
over r..duizcnd doden. Dei klnkt waur-
scli,dijkcr. \{!ur j!. men dachl dat hcr
ccn godsoordeel\ras. Dordrcchi lud ruzie
nct }coba vrn Beiercn, haarwcitigc
!o6dn..tk slrrimaklc dc slld door her
\vdrer folledig gclsolccrd en re.loor Al

O!€r hc rccr van loff de zevenri.nd!
.cuir, dc c.rste rhelIomerers wcrdcn tucn
orlsikkcld. zijr seen 'hardc' instrumcn-
telc scge\eD\. AllecD lia bcschrijlende
bronnen krn cen rcmtrFloordc in\ch$ting

gemaakr *orden boc srreng.en rdnrer $as
ofhoe nar e.n looriaar. Kon de $eksclui!
$ekenlang D1.r v0ren wesens 'beslor.!
irarer', dan moct het een srenge irintcr
ee\rccst zijr. Hld de Ldlenaar's irnncrs
ccD laar $eken geen inkonstcn, dan 1.rg

de d er di.hL. Had hij zcxrc$ geen t.lgel-
den geind. dxn {as hcr cen d.o!.e zoner
gcNeesl mer l.gc $rrersrund.n. De k$ali-
Len lan dc Nijn. dc prijs \oor zulel cn
graanj allcD..l ziin het pro\jes, indircci.
aan\rijzjnecn, oler heL weer
Vancf ,]c zevcnrienlte.cuir koncn c.
stceds nrer. gegevcus bcschiltbdlf. De
kooprda.dil en dc mn|Lllc .ukci dagelijks
nrtities olerh* N0!|. AaI ldnd noieert hct
Hoogherniaadscbnf Ri jnland in Z\LancD'
burg tuss.n r\nrskrdxm en Haarlcm)
$eerscsc\cns. Er srden in dczc tijd pcrn!
di.kcn opg.richr {her jaarbock llcrcurius
lrnaf l6)0. de \':dcrlindsche Jaa.boeken
vuaf l?.1t. her *cekblad de KonsL .Il
Lcrterbode vanaf 17SU) net lue moselijk0
behng\reklcnd0 infonnutle, lerordeninE0n
Legen bedcl..rs. Ffl'blcmen met drinkcndc
jon-sercn. n!.r ook het $eer staar cr iD. En
erkomcn insrrum<nrgegerens. \taar'hurd'
zijn dic nog allcrrnnlsr.

Eeneden aLle tekens
Cdlileo Galll.i \ros dc ec.ste die al ln 1593
een rhennom.r$ beduchr, de drermoscoop
Her was ccD rcchroDurnde bujs gc!!ld
neiwaicf. Dc buis $.s aan dc oDderklnr
opcD cD srcnd in een bak D.r Farer. Aln

dc bor.nkan'ar .cn atgcslor.n bol die
gcruld rvas ner lucbt. Hoc lrrmerher Nas.
hoc meer de luch! ir de boluiuette en ho.
l.ger hei wircr dc b(is k
Preci.s ongckccrd uur de modemc drcr
]nomcrc$. Nicol.res linszoon lan \i .sse-
nrcr, ans in Atr)slerdamj had cen rhemo-
scooF en hield rh ccrslc in -\cderland
russen 1622 en lo30 dc tcmperrluurbij.
Hij $ ilde een rcfcrcntic\i!,rde inloereD:
srord het rvarcr hger drn $as het'zomcr'.
srond hct hogcr dun $rs her \int.r-. llii
nocndc dat temt€rimenf. tsuisnan: "Her
kon d!s lchftlen grAdcD borcD tcnrFcru-
lncnr,iji. Wli renrlcfnmcnt \rrs. slNrd
nergens brschrelcn. lk loDd llter een
Duits boek \raann Otto \an G.l.i.ke.
natuurondezockcr eD burg
\h.gdcnburg, de eerste nrchnoist in dc
herLt als lcmpcDment .aDr."
llonderd jarr l.rte. is hcl Dog steeds moei
lijk onr ccn N^arde toc Ic k
{a.ne dlg ofecn l<oudc $.nrlern!.hi.
Jos[s E.khardi, lontmccsler ran de Do-
meiren lan dc Pfjrs un orlnie ln Brcda.
beschrliti laD 1708 ror l7{1 dagclijks hct
\eer. Hij notcerr de rem|
luchtficmoneter, nraar nicmaDd $ccr
\rat yoor schrdl hij gcbruikl hceft. Buis-
mln: '\e kennen dc gcgerens rl honderd
juar, nlar we kun'lch cr niets nee.'
Zelis nren dc ihcun(lreter zich verd.r
ontwikkcld h.d. blcel er n.g lang oncnig-
h€id orcr de schdrlverdeliDg. \ran !cgd-
ticrc gciallcn hield nier)and iD dic djd.

kngmg Ltfg lnieu*sbrief oktober 2oo4 l6



Fabrenheit beFsrlde in diezelfde periode
het lbs.lute nulpunt met een nleDgsel van
lvarer, ljs en keukenzout. Hlj kwan op
18' Celsius. Eulsman glundenr "Maar

dan komen de srenge s'inrers van 1709
cn 1740. HcI was \ nachts kouder dan
die miD lchrticn. Er koncn waarncnin-
gen 'drt het kwik zakte tor twee gradcn
beneden alle tekens'. Je ziet die $'eeF
amareuis mel gekomde Lenen rs n,rchts
naast de ihemometer zirten. Er gebeurt
jcis wat helemaal niei mogeli,k was."

Bruin water en boomstammen
Steeds trekt BuiMan de lczcf dc vad$-
landse geschiedenis nl door de droge
cljlers re doonpekken met lethllen. Anek-
doies dai naar Peiei op Telel een zware
siorm meemaakie loen de OosI Indlavloor
nct icruggckccrd iras, ecn kone rerhande
ling over de l<oolkunst nl dc l\riddclccu
rveni ofhet huislrcudboel dat ecn bcjaardc
edelmsn ,ond 1.100 sch.eefloof zijD !ijf-
denjarlge vrous'. "Ie hebt lnders geen idee
meer ofje in de djd van Thoibe.ke zlt or
bjiJacoba van Beleien," zesl de oud
doccni. dic weet hoe je derljs onsedurige
leeflinger bij dc lcs noci houdcn.
Overstroningen maken een belancriik
deel uit vaD het epos ove. het weer. Zc
zijn van llle tijden. Alin de Middeleeu-
wen reallseerden Duitse monnlken Tich
dai de mens ervoor een groor deel zelf
vcranNoodelijk voor was en door onr
bossirlg zorsdc roor bodcmerosic.'we
doeD het zelf, de bossen hicLdcn hcr watcr
vrst'! sch.even zij.'Hele b
drelen voorblj, het wate. was bruiDge-
kleu.d van de aa.de'.
Buisman: "De ]\{iddeleeurse economie
drccfop hour. Hour was nodig om hui
zcn! schcpctrj bruggcn cn wagens Ie bou
\reD. Het werd gcbfuil<t als br.ndstot
Tijdens de overstforniDs vaD 1342, dc
grootlte nl historische tijd, spoeiden zelfs
honderden bruggen en $atemoleis weg.
Dei was een ramp. De watemolens zorg
dcn voor de energievoorziening. Daai
wud hci houi gezaagd, werden de s'apens
geslepen en graan gcDalcn. ln Duitsland
irerd toen al veel aan he.bebossing sc-
daan.In streken waar ijzerer$ ge$'oDre!
\yerd, verdwenen de bossen volledig. Dat
is in Engeland, Belgie en L.tha.ingen
gebeurd, njei ln Dulisland"

Breed
Een histo.isch geograafkan net bromctr
werken. Hlj wee! welke bronnen hij kan
iaadplegen en hoe hij emee on doet
gaan. Een hlslorisch geograafdie ook nog
'ieu'methei weerheett, doer meer. Hlj

biedt andcrc vakgcbicdcn ccn schal aan
informatie aa! dic andcrs vcrborccn blijft.
Bulsman Lrijgt vaak vEge! taD gerealo-
gen, die wel weten dat een familie weg-
feki ulr een sreek) malr er niet achter
kumen komen !anneer pr.ies. Als de
!eerSegevens een stormvloed ofeen ex
lrccm drogc zoncr laren zjen mei een
nishkte oogsr. dan is dc lans eroor dai dc
ranllie in dat jaar zijn fonuin elders js

Maai ook vanuiL de A,rtdwetenschappei
l<omen vragen. "Ei zou in l6?2 een be
ioemde dubbele Lage eb geweesr zijn",
vcrlch tsuisman. "Precies op hei momeni
dar de ErgeLsc! li$ aan Land wildcn.
Ri jkswate.staat was daariD gcinterc$cod.
Dle eb was e.lnde.drad, nlaf wel een
jaar latei. Rijkswaterstaat had die informa-
rie zelfnoolr gevonden. Een hlsrorl.us
wel, die tent zi,n bronnen. Het siond
gc!oon in dc Hollannche r\'tercurius, mai
dc dalum. Zo gaat hci vaak. Er is een
partij rnet belangsrelling, naar niei dc
vrkkennis en een paftij met de vakkennis,
maar nieL de belangstelling. Die nroeren
gaan samenwerken. Dan kom je lerder."

Tiendaags
Buisnun lc$ dc Laatste hand aan de illus
traties voor deel 5. Hcr was gccn gcmaklc-
lijk deel orn te schrijvetl net de oDtwilkc-
llng lan insttumenten en een reeks ran
veldslagen waarher wee. een g.ore rolin

speeldc. Dccl 6 wordt rvar dai bereft mak
kelijkef. \vel zij! er dc siornvlocdcn van
l7?5'l?76 en I E25, de Franscn dic dc
bevroren dyieten oyeft.etLer en zo Ncdcf-
land binnenlallen en de tiend,rsgse veld-
iochr iegen Belgie. Deel r-, het laatste deel
zal dc Nccde hellt van de negentiende
ccuw cn dc Nniissic eeuir beschrjjven.
Daadn koneD i! iedo gcval dc Zuideuee
raftp van 1916) de wlrersnoodramp van
1953 en n.]tuurlijk beide wereldoorlogen
aen bod. En dan? "lvlisschien welp.omo-
reien. Vrle weel Ntaa. dan moet de ge-
zoDdheid hei rlel ioelaren. Volgend jaar

Vertaalbureau Thema Geologica
Re ax, en aat het vetalen van uw doc!menten

specia istl Veriaa burea! Tlrema
ceo oglca vertaa t Uw geologisch of ander
natuurweienschappelijk docunrent website of
rappo vanu t hei Enge s naar het Nedenands of

Ais beed gd verta ef kan ik ook de vertal ng
verzorgen van documenten zoals dip orna s en

Drs. Thea van de Craaff-Trouwborst
Sir Winston Churchilllaan 1009a
2286 AD Rijswijk
telefoon en fax: 0174 - 29A O22
e-mail: themageo@xs4all. n I

www.themageo.nl
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Geoheritage and Tourism van het 3zst" Internationate Geolol
ceoparks als mod€rn

De intcresse voor geotoerisme

eroeir ove:aL in Erropn ver!.hij
n€n geaLog sche vrand€ r.!res.
Europa heeft inhlddeLs zeveit ei
door Unesco . kerde Geopar(s. Nir

aanaj, re var re€ds bestaand.
parien eroeien de bezoe!c4.ir-
taLlen mer meer lni 5oin- In

Noord lerldna n€Lpen geoioeri5li
s.he projecten begrip tussen de
b€voLIiigs- grocpen t€ kweIen. n

ah na trordl rct d€e Geopark5

!oon!arend opsepakt. i (ortc tiid
/ jf hrer dchr door !nes.o erkBnde

ei 85 nirionale seoparken aange
yczen En vral denkt u v.n een

Ceopark r,laddenze., HoLLand5

veenseb ei, 5aa en stuwwaLLen,

heuveLer lcnalsenLand aG ondcr
rleeLvar c.n *ere drvijd ioerisiisch

Platfo.m op be2oek
P m Jungeriusj voorltter van lreL

PLatform Aafd(ur,lise Waar.lei en

oidergelekcide, coard nator tan
de Werkgrocp Aa.dku.dige Waif
den hadden meedere doeLcn voor
ogen. We wilden een indr!k kriigen
van de situatie rond 6.ohefltage,
aard[und ge wnrden. in Eu.opa.

Er de NederLaidse 5 ruat e pres€n

teren. 0ie Ncd.rands PLariom
Aardlrnnige !1raarden aansLuit.n
bij Europese o8anisaties, om i.
komen lol Europese lreqcving op

het geb ed !in CeDheritage and

GeoilversitV. Silen net BeLeii.
Ponugn, 5panje en E.gelrn.
hebben we mel a€re e.'kg.oep
..n biidrase geLeve,d aar het

opnemen van (c ond€rw€rpen
Ge.he tage cf Gconiv€Bity n .le
ELI 5olL 5trat.gy. D e SoiLSrrateg\r

5 inmiddcLs ge.eed en zaLb trfcn
afzienbnrc t id in het Europecs
P.rlcment wordei b€5proken.

Verbreding van het
publieke dr.aSvlak
Tot on,e verbaT ng bleken ervijt
eymposia gc ild aai GeoherlLigc
aid Tourism. Vrii!.jel alLe lezingcn
trokkcn tusren de r5o en 2oo be

langsteLlinsen. Daamee beh.orde
dit ondeilverO tot di toF.s van lret
.ansres. We kondcr n et andeG
dan.onnarcrcn dai ef sprake e

var een w.rcltiriide trenl om
geoloeie ecn breder naatsch!ppe-
li,k dnragvlnk re geven.

Patri.k &l.Keever vnn dc GeoLogical

5uruey of Norlhem r. and Li.htte

to€ "lot voor (orl wisr n !nai(
van het bestaan van onze Geo og

sche Dienn. N! b€ll€r ze ofs
dagelijks om ioerl.ris.he kar'lma
lerianLcn ander intormatie. wc
hebbcn €n.fm aan good{il en

bekendheid gewonnen." D€ze

geoLosie.he dlensr l! EFn van de

partjen dle het p oje.t trekt on de

klst van Noord len.nd mer ziln
bazaltzuilcn.ls 6eopark toeristisch
te ont4ikkelen. 0il $ordt uitgc

voerd in community pro'e.ls.
Copp€r Coast bii Wat€rford hecft al

Geopark ttatut. Voor deze proje.
ten rveruen ne erei medcfinan.€-
r ne lit Europes€ foidsen. n hel
prolect in Noord- cfLand wordt ook

seprobeerd de samenwerklng
tussen de ivnliscrende be!oLkings
gro€pen te stimuLeren. lM.Keevcr:
'lrat er met de eerste s!bsidle van

Pea.e g€lden is gedaan s po5ir er

bcoordeeLd. rir dd.Ls is de

lweedetub5idebnien.

McKeever is ook adief in hel Euro

een of neerdere Leden var fet 6e
nooti.hap. De pennirs w.rdt ult
gereikl lljdefs hct St..ingsympo
srum op I ma.ir 2oo5 op oe

Fierbijqordt een oproep gedaan

kandidaten voor de Vaf 1,!rt€.

s.hoot van der Gra.lrtpennirs te

nom neren. Voorgle cr graag nd e

nen blj het (NG^46. r...v. CaroLine

Sramhuis, p,r TNO.NliG, Postbus
aoo15. :1508 TA Uiruchl.

De Escherprijs voor de
beste af rtud6erscriptie
van 2OO4
5iudenien in de.ardvreienschap
pen 

'rorden 
uitg.nodisd hun aistu

Dt. stttw)hAlcdar 5?netonsnr PtaGEA, Aeeftvaar een tol14 znaleer arel
ziLhtvdr 6Eohetta9pond rauEn in En0eland

pese Geopalks Nctwerk. Geopalks
.ombineren gcologie, een mooi ot
9pectaculan landschaF en een

toerist sch e..nomlsche u tlrerklng
if eer sr€rke Lii( nrct cuiuu.hsto
r c en .uLtu!r. \,^lie hct ir l atief
feemt voor de oDri.hl ng van een

Geopark verschik van iand tot land.
Sons ligt hq voono!w bij e€n aL

bestnrnd pa.k, soms bileen par.l

.uLlere organlsar e /oaLs een
grocve eisenaar of unv.Eteit,
soms bjde GeoLogische 0 enst.
Er zlin inmlddels !c6.h Llende

soorLen Geopa s: nationale, Euro
pese en door de lJnes(o €rkende

deersoFties n te (ieien als kand

KNG/MG prijs, gerocnd naar,le
L€idse fooglerlnr ALg€mene Geolo.
gie prof€ssor B. 6. Es.her i1385.
1967), wordt s nds 1994 iaarlijks
to€gekcnd voor de bene aar'lw.
teisdrappeLijke scriptl€ ges.hreven

door een aai een NcdcrLandse

uiiv€rsiteit verbondcn srrdenl. De

winnaar krijgt nnnsr een oolkonde
en een jaar lidmaarschap van hel
KNGIMG tevens, dankzilde llnan.
c dLe steun lan She L, een g.Ld

Dadrag van 25do eur0, En 1€ns !tte
krllst hll ofzileen u rnodisins tot
her i.h jven v.n c.n wet€nschap
pelijk artikel voor her'Netherlands

van wat6rs(hoot van
der Grachtpenning
D€ Vad Wate.schoot van der Grachl
penning eo'dr door het Hootdbc.
stuur van hd KNGMG toegekend
aan cen peGoon ofpersonan de
zi.h op erenschappelljk of onder
w skund g gebed voor de Aa'dvre.

tens.happen n NcderLand uIzon
denirk veraiensiclljk h€€ft'hebben

Op welens(happelijk gebied knn de
WVD6 penn ns lvorden tocgekeid
ran ienard die een ult7onderllike,
irternrtionaaL er<ende b idrage aan
de Aardweleis.h.ppen heeft SeLe-
v€ra. 0e Dcrsoor of w€t€ns.happc
liike on.j.^.r.rp€n moeten een dui

dellik€ koppeLing met Ncdenand

bi€d kan de VWVDG pennins ror
den toegekcnd aan iemand die .cn
uiizondenijkc biidrase heeft gelc

verd aan da maars(happeLijk.
waard.rirs van de aardN.ten
schapF€n of Aard,!et€ns.happers
ir NerlerLand, 0p ondetulskundig
g€bied kan de VwVDc pennins

eorden loegc(cnd aan iemand dic
een ui12ondcn jke bljdrage hPerr
geleverd aan aaf dwetens.hnppeLiik
ondeRij. of kennlsveEpr.id ns n

Fet Hoofdbestuur kent de van
wareB.hoot van dcr Gra.htpennng
ioe op basis van vooddcht van
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ische Congres, Florence

Geoparkt. ch na heeft iir kote tiid
a.ht !net.o G€.parks en 85 natio.
naLe Geoparks ingerrht. S nds de

aanwijzing aLs Unes.. Geopa.I s

rret tocrsme er m€t zest g pro.ent
to€gerom.n. Voor de nationale
parken is er een groei van het be

zoek met lo% en van if[omsten
net 5o%. Il dden 21!:e €euN ver
,tacht China 5o Unet.o G€opark5,

2ro nat onale en 75o provinciaL€

nmiddeLs zijn er zeventien door
llnes.o erlende 6eopa.ks ln
Europa (http://www europeangeo
parks.ors/ en httpt/pe6o.!Ena
doo.f r,/resgeoi/esen.himLl.

Itali€, een netw€rk van
teo-wandelinA€n
0ok eastLand ltaLid aat zi.h nl€t
onbetLlsd oF hEt gebied van geo.

toerieme. 
^1et 

sponsoring van hct
n nGte e van .uLtuuf heeft e€n
groep !n vers re ren een prosram
ma opgestart. Er worden routes
verkcnd, ge.ontroleerd op waideL
ve Lishe d zoaLs de lans op vaLLen

de rolsbLok[e] en de fosieke €lsen
die de io.hl tteLt. Daarna wo.den
de r.utes genarkeerd. van nfoima.
ue voorien en i de Lokae t.eri5tl
s.he voorieningen ngebed. Fierap
volgt ond€rzoek naar het gebtuiI
van de roules. Bil Sardin d llggen
zelfs twee ondetuateFgeoherltage
roules: 6En v.or b€ginnerde .n
6en voor gevorderde duik€rs. Ee6t
s er een io.ht Lanst de landvor

nen op het Laidr daaha volst een

begeLelde duiktocht, waai vrardt
getoond hoe deze vormen zijn ver
arderd en door pLanten €n vssen

Kaarten en pu ntlo.aties
SLowakje werkl het thena anders
u t. Fet ontwik(elt to-"rstie.h
g.oLog s.he wandelkaarten. Daarbii
vaLl ons op rroc anders de lnrorma
t e.uLtuur Fer and is. Zoy/el in
ItaLd aLs SLowakje Lij[i er pub ek
draag!Lak te zili vo.r e€n !vet,"n

3chapp-4Lii( uitLec net ve€l t€lst. n

Nedenand, GriekenLand en lerLand
vraagt het pubLie( om slnpele fs!
r€n en vrelnig tekst. [,lon ior]ng en

evaLuatie beperIen zi.h nog tot
bezoeIe6.antalLe ] en inkornsten.
De aand:ch( .on.entreert z.h meer
op puntLocaties net rossielEn el
blizondere structuren dan op utes

0ok n ontvrikkeLingsLanden ls er
veeL beLanCst.LLing voor de ontw (
IeLins van seotoersme. lrlen hoopt
rle geolog e. seomorfo ogie en
Landschappen zo ve Lis te ste Len

en aan de ec.nomie bil te dras€n.
Veel sites worden h er bedrelsd
door vandaLisme, .onme( aLe

veuamelaa6 cn fossiehnlage6.
Lok.aL i5 er nog een te ger ng

De PA!! is nu onrl€rdeeLvai twee
Europcse organisaties. Het Neder

Ir een aud fon in Ftotente ||erl eind dulustts heL 32te tnt?tndtianat? Geata

9is.he constes s?haLden. De Taaa deetnene6 tit alte unhaeken van ,t?

||ereld ktegen d in neq"n doqen j9 ropi.at synpasio er 24 5eretut synpasia

lourna olGeo5.ences. De p isuit
r€iling wordt ge.omb neerd met
het 51ar ngsymposium, dat dit jaar

op n maart 2oo5 op de Uithofln
Utrecht seh.ud€n wordt.
Scripties dlenen een seolass.h,
geolr/s s.h, geo.hen sch, hVdrol.
gisch ot lysls.h geogransch onder
werp te belrandeLen. Bil de beoor
dellng zal iir de eerste pLnals geLet

worden op dE weters.happellike
nhoud: de orBinaLitelt, het veF
nleuwend (ankter en het weten
s.happeLlk en anaLVtis.h n veau.
!oor tundamenteLe ondetuerpen
zln orginaLileit en hypothesevor
m rs de belangri'Gte.riteria. Bil

een toesepast ondefrerp kijkt de

jury voora naar het vern euwend
en probleemopLos5enn karakter. B i
oideiwerpen d e s€ba5eerd zijn op
een interdlscplna re aanpak gaat

het om geformuleerde nnovatieve
ideein d e het gevolg ziin !ai deze

Bij d€ beoorde lng zaL ver.ler speci
feI worden sekeken naar: de
saneivattins {held€rheld, vol ed g.

h€ld, bondighe d), de wetens.hap
peLijke lnhoud (du deLiikheid van
vraagsteLllng, heLderheid vai be

loog, s.lre ding tus3en observaUes
en nrerpr€t.ties, luistheid vnn
interpretatles en het .otre.t refer€
ren aan en nlegreren van wefk van
anderenl, de rondusies (de reale

andse modeL P atform Aardkundige
Waarden werd door dc deeLnemers
ah ianrevenswaardis beschouwd.
Da rerd zeLfs een sLot.ondus e.

Een pLatiorm waaraan behiLve
aaf.lwetens.happers ook te(e nei
geraren en.oeneero€E, en organl
sall€5 op het gebied van natuur en

Landr.hap, edu(atie cn recrentie

Onze biidrase ann het.ongres was
een anaLVse van aardwetens.haP
peLjk€ inlornatie op wandeLinsen.
Fet gaat le ver deze anaLyse hler te

Fresenleref. De .ondusie zaL u niei
verbazen: v€eL wandeLingen, maa.

tussen rondusies en vraagste Ling

en de vaLdlteit van .ondusies), en

tot sLot speelt ook de presentatie

een .oL {s.hrijrStijL, kwaLite i en

relevantle van de fgurenl.
De s.rlpr e mag zoweL iir het Ned€[
Landr als in het Eng€s ges.hreven

ziin en d edt, versezeLd van een
(ort begeLe dend s.hrijven van dE

5.ripilebegeLelder, u terL jk 1 januar

2oo5 in tweevord ngediend te
worden b i lret KNGN'lG, t.a.v. aaro
Lne Stamlru s. p/a TNo N TG, Post
bus 3oo15, t5.8 TA Lltrecht.

Meer nfomate it te vnden op de

website van het (NGMG

www.kngmg.nl/; .llck op geioot
schap en dan onde6.heidingen).

we niS v.or het pubLlek begrijpe
lljke en zi.htbare aardIundige
intormatie. Net aLs hel ontbreken
van €en nand van TNO N TG

temldden van de r€eG van Euro
pese geoLogsclre diensten en de
mag€re Nederandse present e in
de K!varta r seoLogische symposia
van d L coigres, een ondetuerp
waann ons Land toi voor kort nog

exceLLe€rde, L jki d t exemplar s.h
voor de positie van en daarmee
hEt draagvLak voor de Aardweten
srhappen n N€derLand.
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Orkaan lvan

De Ensco 64, in Nede andse wateren beter

bekend als de Peircd 64, heeft in de Gotfvan

Mexico zwarc schade opgelopen door orkaan

lvan. PeBoonlijke ongetukken deden zich niet

voor. 8et is ros niet duidetijk of het boor'

eiland gesloopt of gerepaGerd gaat worden.

De Penrcd 64 heeft tussen l9tj en 1993 veel
putten geboord voor Placid InternationalOil
Ltd. (nu Gaz de France Produclion Nederland

bv.) in de K- en L-blokken op de Noordzee.

Gebouwd in 19Zl door Mamthon Le

Touneau, clydebank, UK, kon het booreiland
gebruikt worden tot een waterdiepte tot 350
voet (ruim 1oo meter. Na een verbouwins in

2oo2 kon er tot lo,ooo voet (fuim 1o,ooo

meter) diep geboord worden.

In 1993 is het booreitaid overgestoken naar

de Gotf van Mexico waar het bii diverse

otiemaatschappijen dienst heeft sedaan. Het

booreiland werd t€n tijde van de orkaai
gebruikl door Ensco Intemational.

li't lilt)'l t':ltillt l)irltl

Symposium "Geo-hazards and resources of the Nethertand

Op 2l s.Ftember i. von,l in het
Audi.rum van TNo N TG een

slmpos unr p aars oler (e aarnse
r t.o e ei iatuunilke be5taans

bronnen op de Nedenandse ArtiL
Lei, georganise€rd door lan !ar
Flnte {(NAW) en Ceet Laban (TN0

NIC). Aanl€ldirg tot hel sympo

sllm uas het ve6.h lnen brde
KNAW van r€t bork fol.dnology
afSdbd.hd St Eustatius, Na hern
Lesse/,4nliller" van John RooboL

en ALan Smith (, e ne bockbcspre
k ng eLders n de N euwsbrieil,

Mount Scenery en Qrill
De auteurs waren de eregasten op

het sympos um ei verzorgden oo<

de ker,role in het o.hiendprogram.
na, dat geheeLln het te(en vrn de

!uL(anoLog e noid. ALin 1976 be

ri.htte lohn Roobolde toermallse
Rljks GcoLogi5.he D enst dat de

!uLkanen oF Saba en St. Eustatus
niet u teedoofd maar sLapend

vraren ei du5 weer tot ultbaEung
kunnei konren. Vanaf dat momcnt
hebben lohn Roobo .n ALan 5mith,
be d.n geoLoog cn aRomnis uit

WaLes, de actleve vuLkan.n van ons
(on n(rij< uitvo.rig en (v!Lkanol.
gls.h. pctrolog s.h en geo.hemie.h)

Dat heeft uite nde j[ seLe d tot de
publ.ar e van ret fiaa e n euwe

standaardrerk over.e g€oLoe e

!an beide eiLanden, nadat.erder
n 198i/1982, n opdra.ht van de

RGD. door hcr..n rapporr !,at
opgcsic d orer de vuLkan !.he
gcurer n hur l€l,,ol€. b rge
w.ord do.r ander aidere de

cevoLma.ht sde Mlii5ler !an de

NederLanrl5e AntilLen, wedcn hul
voornaam3te bevindlng.n nog

eens op e.n rieezet. De be ans

rijGte.orcLusles Naren opn euw

de a.tl€v€ itarut van f,4ount

5.€n€r\' (saba) en de Qu LL (st.

Eustat utl en de vuLkai s.he rs.o
kaa ei, !vaarbij het geh€L€ eiland
Saba ii de hoogste categori. (v€ry

high hozatd) \atd\ iBedeeld.
te iL5t. Eustntils voor d €kwa

tot dezeLfde .ateg.r e w.rdt geie

hoosn€ (rrgh hazdrdl. 0ndanG
dat nu bijna to laar ls v€rtreken

sinds de €erstc vraars.lruw ng en

herhaa deLlik net de wetenschap
peLijk. rapporten n de hand op de

vuLlari5.r€ sevaren ls ge0ezen,

v ndt er nog needs geen adequate
vrLkaaimonitoring op de N.dcr

De gevolgen vaf de erp olieve
u tbarstilgen van eiardenbo!g
vuL[anen kvr'am€n aan de orde ]n

sramna ([rlanfred van Befgen,

Unlve6iteit Lltre.htl, m.t daarln
onder meer de re..ntc (1995 lor
hedenl .ruptie van de Soufriare

fi G vu kaan op het d .ht b j rle

NederLrndse AntlLlen geLegen

e land N\oirseffat n het danrop
voLgende !erhaaL (Ronnlc van

overmeeren, INO.N 16l $erd
llont5effal vcrder a s !oorb€eLd
genom.n on d€ vets.h Lende

kds lDicuwsbrief oktobel2oo4 I t0
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Nieuwe website voor
2eetaand onderzoek
0p 6 oktober s net de verzendlng
van een ee6te eL€(ron sclre

nleuwsbr et e€n n euvre webs te
voor u eegaano onocrToeK geLan

.eerd. De slte bi€dt informal e er
n[5 op hel seb]€d v.n zeeond€r

zoek b nnen het NWo.0F de pro

srafrma site kai men de Laatste

nieuwsbieibe(il(en en, ch aan

meLden voor (omende nieu\!sbrl€
ven waar n reLevante subslni. op-
roepen en even€menten word€n
aangek.nd sd. Teselirk ie op de

tte een door de Comnssie N4arie

ne facilteiten aan ALW aansebo
dei coi.ept beieidspLan Zeeon

derzoek n NederLand,2oo5 2o1o"
gepubllceerd. Alvoren3 ALW het
beLeldsp an zaL vaststeLLen zaL het
eeEt nog voor .ommenlaar vrorden
voorse €sd aan de BeLedsadves

n iet voorlaar !an 2oo5 zaL samen

net en bll het (onii jk N 0Z eei
nallonaaL symposium worden geor
ganis€erd ,raar het derinltief
be eidsplan 7aL !rorden gepresen

w!vw.nwo il/zeesaan!onder.ek

@AGG
Prof Brandsmaweg 'l5A

le +31 23 53226,15 or
+31 527 652141

.io@ass .

AGG & As$ciates, specialisrs in near surfa.e geothysics

f Geophysical instrunents (GeoDicsr XIount Soprisj s,rle$

f Gcophysicai and scolo-Eical adljcc
J LoS8 ng of l'\. ... dbo-.hol . In p . ,ron: gcoLu$

ID coopcration *ith ENRES Intcrn.tional:
I AmLrsjs ard inrcrpr.rarion ofborchoLc logs (warcr qualiqj

georoS,rl

I (lt.lol-og hydro !3.0 sotisare tor borehole anal,!s( and

ENRES rr,rrrrurerrowrr,

3712 AP Hu s tef Heide

Te +31-30-693'1922

techn e(en toe te ll.hten die !oor
vulkannbewaking bes.h kbanr ziln.
De meeste modenre geodetische

monitoringstcchf leken makcn
gebr! k van sale Lieten er de mo

se jkhed€n daarlan w€rden be

spro(en n de derde Leziig (Feter

fet ocht€ndprogranma lrerd aige

sLotei door de o!erhandiging dool
5aLornon Krooncnbcrg lnam.ns dc
kNAWJ !an het eer5ie exenpLaar
van het b.eI aan de GevoLma.h

1 sd€ 4 njster van de NederLandse

AntiLei {rle heer P.R.J Conenei
.lal, d e vervolgens nzilntoe
spraak nogmaaLs de tot nog toe
teLeurste Lenne geschiedenis samen
vatte van ale !e.geefse a.tivlte ten
om le [omen tot een sder]uate
vulkaanbewa[ins van Saba €n St.

lustal us ei een oproep deed aai
aLLe part lei on dit alsnog gereal

H€r middagprogranma, d.t han

deLd€ over de natuurLlke best.ans
bronnen en seheel narien setiit

iJas, derd geopend door GeloL

ma.ht gde l,llnister van Aruba

lme!rouw A.A. Tromp.Yatragarayl,
d e dire.i het beiang van de Ex.l!

Nedenandse AntiLLen en Afuba
beiadfukte Dit was ook het thema
van de tfree hierop !oLgende !oor
drachten.lan van !inte ((NAWI
gataan dat er veelwerk gedaan

zone5, die ca,6o'b van lret
K.ninIriiI uitmaken en nu nos

srotendeeLt terd i,cd9,ila zijn, te

verkennen en n ddeLs geoLog 5che

Fred 5oon3 van het leaherlords
lnstitute farthe La|| afthe seo ran
de LlniveE te t Lltre.ht defn eerde

de martleme z.n€s van rer KoninI
rlk in het aarlb s.h sebied en saf
aai waar oler de begrenz igen i.g
odrlerhanrleL.l noet wordeo. RoLi

Bnk lN 0Z) toonde !etoolgen5
rraaie bc.Ld.n van de korarLr ffcn

ronrl c!ra!ao, die behorer iot de

neest lraardevoLle raruurLijIe eLe

menten van de Nederlandse Antil
Len 0nze' koGalr ffen (unnen

zeker tot de mooiste en gezondste

riflen vrn hct Carlbis.h gcbicd gc.

rekend vrorden, naar voondure rde
waakzaamheid en onde.zoeI is

nodls om z€ voarafbGak te behoe

lan AppeLnan van de Hydrogral
s.he Dlenst van de Koninklljke
Nlnrine let !ervoLgens zien wat de

voonopige p annen ziln voor eef
neet.ampagne in de West met EEn

var hun ond€rzoe[ss.hep€n, d e

gepLand staat voar 2006 Cees

Laban ONo N TG) sloot de n drlag
aimet een overz cht lan eerdel
door N TG uitgevo€rd mnrien
ondcrock rond dc Ant Le r en de
pLanfcn voor hel ut te voeref

seo osls.h onderzoek tirdens d€

.ru s€ in 20o6. Geofvssche neln
gen en m.nttername ! a bor ngen

moetei u telndeljk gedetailLeerde

kaalten opleveren, die voor veLe

doeL.elnden (zoaLs dc wlnnlns van
giondstoffen, naar ook hEl beheer
van koraa rlff€nl sebruiIt Iunnen

n de korte af5luitende ds.useie
!vezen lohi RooboLei ALan Snith

nog op een onoerzeese acreve
!! kaan d re.t ten NW van 5aba,
de Luymes Ban[, waarov€r !r iwEl
niers be[end r €n lraarover lraar
devaLe informatie t jdens de cruite
verameLd zou (unnen lvofden. Ei
met dit belangrij( geachte vuLenl
s.ne oncerzoe( op zee wero een

cxirr !erLrand rangebra.rrt tussef
ne twee sterk ve15.hiLende onder
werpen van dit symposlum. Fet is
te verua.hten dat, zek€r sezien de

door de beide GevoLnachtigrle
M nlste6 getoonde beLangneLLng,

dit slmposium het belang van en

de (po i ekel aanda.ht loor geo.

logisch ordErzoeI i] het caribi
5.h€ de€ van hei K.nlnkrllk ten

RoNNTE vAN ovERMEEREN

TNO NITG
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Glaciale Excursie Sedimentologische Kring, ro-rz september
Van 10 rol 12 seplember ging de
5€d nentoLogische Kring op excur
sc raar Noordw€sr Dursland om
de drchitectuur en structuren van
ran!gla.iale sedihenten te best!-
deed, Speciale aandacht was er
voor de schaal en het voorkomen
van glaciale sedimentlichamen en
glaciteclonische srructuEn, mei
boe ende ds.u$l€s onde, andere
over hun reservoirpotent eeL (voor

water, oLie ei sasl. De ercurs€
g€o€aniseerd door Kenneth Riis
diik en Sand6 Pass.hier - nond
ook open voor leden van de Pelro
leum Geologis.he Kring.

Ticn'gLac a €'lefhebbers vertrok.
ker vanafhet TN0 N IG gebouw

naar DuiL!Land. Eetrt werd groeve
NttilLenbeck nabij fameLn beTocht,
een schitterend voodeeld van ee.
kameleras. Kame'lerassen zi jn
grove ?and en grindhoudende

heuveLs, g€varmd d.o, sLachLe
smeLlwareraEett nsen die t!ssen,

en op, ijslkhamen zijn aisezet. Na

het sfreLten van het ijs, vormen
deze ai?€ttlng€n heuveLs. llet
t€ms, !a, 30 m d k[e. grotuandige

en g.indigc.lzettinsen. afsezel
tussen het Saale landijs en de
noordrnnd van hel Mittelgebirge,
bra.ht di€cr discussies op gang.

Christ€lHartkamp en Even van de
Gnail gaven een boeiende uteg
over de geLii<enis met skciaLe
Carbon sche afze(ingen n oman.
De voLgende g.oeve nabij Brelingen
bevatte gestuwde Ruvio glaciale

afzeningen, In de groevewanden

rvas een aanlal dekblada.hlige
struduren {'nappes ) en plooiingen

waar te nemen Hlenussen zaten

Maastflcht cn kLeieh die hadden

sediend dls d6coLLement tjdeis de
stuu,ing en !oo. veel problem€n
hadden gezo.gd, Het eten in cast.
hof llenneicke was prima.

De volgende dag werd een groevc

nabij Bo zenburg in de voomalge
DDR bezocht. Nlcr waren voofna.

ltl, liill\,ltI|l|l[t il,tltri fl{1 l! /illi

meest p alsibeLe oofsprong was

Een groeve nabij Duss n was lr€t
voLSende €x.urs ep!nt na 0€n
'omelef stop in Boizenburg. Hier
waren hele mooie sandur (grool.
s(haligc glaciale ivierylikre) ahel
tinten waar te nemen. ner een
La.Lrstriene sequentje {net graal.

sang) erbovenop. AL€s werd aige.
5 oien doof e€n tiLmet Srote
granielen. De ahrezighcid lan

0e voorkeur van het Bestlu. gaat

uil naar subsranriEle probleemge

ichte onderzoeksprdieclen, 0e
goed gemotiveerde aanvraag. ver
sezeLd van de nodige biiLagcn,
dient een gespeciti.eerdc begf oti rs
te bevatten. 5ubsidie van congres
bezoek kan sLechls bii hoge litzon
dering toesekend worden.
Een (genummerd) aanvraagromu-
lier voor subsidie is bii de sec.eta.
ris van de Sti.hting verkriigbaar,
D I r oet, volLedig lngevu d en

voon en van de nodlge b jlasen,

vA6tl ionuori 2ao5 tn \iltuaur
worden inselev€rd bij de sec.etaris

Nationaal Natuurhistorisch i !seum
/ NATURALIs

Postbus 95rl,2too RA Leiden

melijk prcglac aLe aizett ngen te
zlen, waaronder aizett ngen met
schitierend€ rlbb€ structuren,

€€vormd onder la!ustriene rondi
ties. De discussie spltste zich hier
vooral toe op parallel gelami

neerde stru.luren het plooiingen

en srote boudins ('worsf in het
Fransl. Na een verhitte discussie
werd ulteindelljk ge!oncludeerd dat
(0p deze plaats aLthars) nrensie!e
s!bglacjale horlzontaLe she:ring de

Subsidie-aanvraag 2OO5
Het Besluur van d€ Stichting Dr
schtrmannronds roept bii deze
gegadigden op voof een subsidie

De subsldie k bijvoofkeur bedo€|l
v00r Nedenandse geolog€n, ten
einde hen in staat te stellen onder
zoek le doen met berrekking tot de
evolulie van de Aarde in het Pre.

cambium (Hadaercun, Archaeltum

n princip€ komen de kosien van

veLdwer( en evertuee die van

bijbehoi€nd Laboratori!monderzoek
voor subsidie in aanme.king- Het
Fonds neemt echler in geen geval

salariskosten en sociale lasten van
peEoneel voor zljn rekening. Tot
op z€kere hoogie kan werk op.on
tractbasis worden aanbesteed.
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defrrna: e onder nrre tlLL sugge
r..r.le dir !!. h.r t. ma(ei
hadiler n.t.en roit L ofdan[s

tisLhe gLarale dds. ZeLfs Dl.k !ar
der lr!aterei ei Saidr; Pa!sLhier
(,ram.n, .nra.c een Los drudje
.nd.r d. nrotoriap, s a!onn5 .an
of cn7. tr.c.l. o!cna.ftigspLe(,
iore Ll:re den L_d.r'nibi
!dt rgen D€ vlr!.r.ieLr;i oIerl

De Liatsie Lag (!rcei rflee c.h1
bil eL€ar geLegen groe\'.5 iab l

',\r.ip.Loh b.zo.ht. De eeEte
eror.t Br.c!. rconoe een .4. ,o rl

dik pniIe] nwiai .. i ij!-iblr.
afzeti nBer bede[l d..r..n t:
laf oigeleer j meter. De tL-ir n

tieLe aLelr igei lnret nanre .irse
!1er(t materraL!ai ile iornrarle
!ii Fn5.rre.lel. ete' sed rente.

!rite , atTettirg.n .lc nair bov.n
loe !te.di neer geuLend en i.ht.
.rI Srovr_ !vefd€:. De dis.uste
5pil!le r:rh nel i:fre loe .P de

ooEprong lai .e D!!eiLgseide
r LL. De rrp s.he afvr!: ghe. ,ran

..fornat.srru.tu:e: .l re.t onder
de t L s!gs.r.erd. d.t f.t aLs .en
r.M Lfiolderet..m'l ra5, rfg.
zet rn Lste r et

dei ldor lrel and jt. 0ok h er

Lieren de subgLa.iaLe tlLaanhan
ge'! n!i nei ng norei
i de Lratste groe!e !ii le er.ur

5lc, nirxlcr dai cen klLoneter !an
d...trt.. ur.s..i tL to 7le. met
ze€r gr.re :..5r_!.t!r-.n er araar

nraler aa 10.5:e rke fl! errrzefi i
gei !ai [1 dde P.]!to.ene oLder
doi j. De ertrenre . eioinatle
mace aeze groere totai ande6
.n 5!gg.r.cm. dat r. rl.r dulde

i n.t slbsa.ac d.fom.t. tc
m;ter hidden. n t.gcr5te Lirgiot

|,)

'".,.[,J,i1;

,-p.rn-,,pr r', oeiedineirrlrtis.he kritq trtt.i. D, de ttuqtarr qlatir.drnith. brctk?n rn iijr rrt ?r ker tini

I"-t

tl
. ji fi

Oprichti n gssym posi um Paleobiologische Krin g

Paleobiological re5 ea r< h
in the low countries:
past, present and tut u re
li!.;/id ll,rl alNal ,\lfc. ,r
,,1dtrlarri. ir,T; r l,'a:. {:rr,l,r_l

BeraLvr oe orEanism.i, 5..k fet
.Mletotk idar hen onderrev g

aan !o!rldu efule evoLul e De

iieure PaLeob oLogl3.he (rlng s!eLl
i haar oprl.h: ngs5tipo5 um fet

le pareob o oee.cftraaL, riar. i

za pLiatslinden bi, r[0 N TG Bei
9oeG.hoter zaL een hislorl!.h
rid.r s.h.r5.n .n ..n bo.(je oper
d.€n r er aLLeer.!er ho. d.
paLeab o ose d€ afeeLoper.e!!rel
n NederLand w€rd beoeferd, Faar
oo( h.e cat Nerd beLeefd door de

bulteNraCrt. Be( vai .er l!,aan

Saai r 0p re'bearg lan.-. n:.
gGt e lussen se.Logje en b. ozie
ei aat r ei i.e .le:e oit\.iitkeLns
i ne NederLan..se onderroeG5lu
etie venoopt. linm,, Va. tterbee.(
7aLd. Ec gl!ih. onderoe(situatie
t.q.r..: .lrt hor.l.n,.n it.n
zien t.t Ne ke p.sltie!e resu tat.n
eer g€,rtegreerce paLeob o.g s.he

Fet !tmpo!i!i raLiordei algeiLo

ten op het Departenen: Aafdr!eten
5.happ.n lLltre.ht) met eei Le, ng

!ii Nl.s EL.rcde. van lr.t Am.ri
.-r i!'l!se!n .f Nitu n H:l!ry n

5tephei l.r'r' G.uLd de srordLesser
!an de pur.tuated equ Li.r atheor e

7aL i Tirr 1., ig ifgaan op de lraag
riair.n rl.uxc !ootr.n ontstaan
ra r r€e .!de !ii5i.tr'.n,..n !raag
d e ie evoLrr e..L.s e 5 nds Datrlir.

eserlrI Lrks r€eh late] ilgBer.

tun a . d..Lr.n.r5 lin h.t slfr t. (rnnen rten , en aan .oLLega'!

me! te nener om zri ofFaar,€r[

Het programma:
0rlargn ne:loffieer r codles

0pen ig ei reLl.r nirer5 Pa eo rio og s.h. Kr rg ilaf Nr r Lra nl
([GtrG lA ]! nr5tl en rNo N TG 1n5.:, rr-.b rk

1J ro Lp;rg i,4r 8oe(::hnkn irrliiLral: P.LerhnLoeiirt eNetr:riid:
. r s .r ol rfi.. ii iL 

" 
L !ri,,.:"

114t L.: rA 3.rt r drr zi.ii llLll: ts.!{rfL,,.!n, hrNp'hp,rfdr
a.ase of 5uftes!fu ev.Ltrt oi"
L?: rg I nm,,, iai tt? !ee.k tK.lll: Ne, dr,r. rpnrit: i ri:.BritlJ
Dr eob o o:'.: ,e5ea1 in Be g un"

:h. F!l!r. rf irrLL dail! lh.ra'
Af5L!itride brtrr

Paleontologisch of pal€obiologisch gelhteresseerden zijn van harte welkoml
Io.g.nR gratis !oor Leden, ! eu'o !oor n et Leden.

AaincdirssyrFosum v.rp .ht, va www.bo.ur.il/-paLaeo/

llmbg,ole ".1!,e riiLe5 f.lre.se rAn,e,.ir rrlrjern ot Nalr a rtorrl:
''rLGJ.\'r,r!tp,r of i,t!nr,r!': Tf r ( lrii R.Lp ol P. eob o.ev r

trsme I alq l ktfg Inieuwsbrief okrober 2oo4 lt3
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Vegetatiepatroon voorspett
instorten var ecosystenen

aNIf a) lrri,i,.hlcrult n,

Gele delllke !eranderlngcn !an het

n Lieu <!nnen Leidcr tol rer pLot

seLng nsloll.n !an €.osvstefrei,
,oaLs gcbeun b j !eruroeet lning.
Tot ru toe,erden dergeLjke cata

51 ofes .nvoorspelbaar gen.ht.
0nd-"troeke6 van de UnlveEitclt
Lltrecht en her Nedenand5 Instiruut
!oor E.olog e neLLen de7-4 !!eek in

s.len.e dat deze abrupte veraide
ringen ,!cL dege lk vooBpeLbaar
Tijn door te kjken iaar de rulmte
LijIe patronen in de begroe]ng. Dit

nzl.hl Lai dergelll (e .atastrofcs
vooftonen en zelts Leld.n tot
he6teLvan e.osynenr.n

{,:)lt,\lt,

E.osyslcmer waarin we n g iater ol
vocdlngrst.ffen aanrezlg zijo, lun
r.n p oiselns oionkeerbaaf !eran.
d€ren. zo (ai een (elne afname

van rcgenlaL of loedingsstoffe r a

Leiden tot een abrupte !ed!vijning
van .le begloellng. ve /aenjiing ls

0ndetr.eler [4ar Rietker( van het
Cop-"rn.ut nnitult van de Unlvcl
sitelt Lrlre.ht ontde(te met uijn

colLega! ilat het ru mrcLljk pat..on
!ai.le begroeiifg b.paaLt hoe €en

e.osysiecm reageeri op verander n

g€i. Bcgroeilne met ve(assend
r.gel natise .u mteLiiIe palronen,

zoals vesetatie ln strepen ot Loss.
pLukLen, konl !oor n .le droge
grasLai!en en savann.s mer age

bodenvru.htbaarhcid i r Afrika,

srail en z! d Amer [a, naar oo( in

0e nafie maar voe(seLarme veengc.
bleden n Wesl S berio. D t ru mtc.
LiiIe patroon ]s athankeLijk var de

ses.hieden s van hct..osysteem.
naar tegeLikcrlijd heeft dit ruinte
Lijk patroon eEn vooBpeLLeide

Naarde, 5teLLen de oilerzoe(ers.
RegeLmal g€ patronei ontstaan
door een tetugkoppeLingsmccha
nisne luseen pLanrengroe ef de

bee.hl (baarheid van huLpb.onnen.

z.aL5 dater en voedingsst.ff€n. De

grond houdt de huLpbronnei beter

van naarmate ret aantal PLanten
pe oppervlak toeneent. WeeLde-

rige pLantengroe ,orgt .lus voor
een srotere bes.hl<baarhcid van

huLpbronnen en vlsr veEa. omse
Ieerd rer(t de t.rugkoppeLins

Ti[,] l:,W l! t: l:iV ftT,I(,| hlt)

il.J. Roobol and Alan l!1. smith,
votcanotogy of gaba and 5t
Euslatius, no(hern Lesser

,(,,?. \'fl .ltnd Vet,2001, J2A

$, tttu ittdtiin\ (bo]h dnd,ttt'
t,dl,, dd'n.,rdl, €64. , IS'N

.S,tp,rtrj ,i.d.,nl .r (\7 lll'r
r..Drt raa. irndrr,ltdadr,,rlrr.

Wth n dears ght ofeach other
5aba and 5r ELstat us (or Stntia tor
the sLandeB thenseLlet, are two
!o.anoes oi quite a nitterent
nature The present book i5 answe

rlig many oi the questions |rat
have long sutrounded these tw.
mountaln tops ar tlre northern t p

ofthe Leseer AntlLLes inner lsLand

ar.. R€ruLts of a thirty year n!oL!e
m€nt ofbolh auth06 in the fieLd or
r€si.iaL !oLcanologi.al studies are

11 novembet 2oo4, Den Haag-NWO
Symposium - Gender dynamiek in de geowetenschappen

Tjdeis deze mlddagworrler de

re5uLtaten b€sproIe] van e€n Broot
(haLlg onderoe[ naar,le Lo.pba

nen van geowetens.rrappeG ri
Nedenand. rret onderoek is ge ni

tlEerd door GAA Net{er< Vrouwen
ut de Aardlveteischappen. KNAC

en (N6L4G steunden hct lnltiatier
DoeLvan het onderoeI was om

lnrl.ht te lrijg.r in de redenen

waarom dc LooFbaan.nt!vikIeL ng

van vrouwer met een geowelen

s.happeLjke apLe d ng li het aLge-

meen a.hte oopt bij die van

manneLijke coLLega's. Fet onrlerzoeI
heeit .o( veeL CeCev.ns opgeL€vefd

die voor zowel manr€n aG lrauwen
iiteres3ant cn nutilg u iin.

n her or,leruoek is bll 4 grot€

organlsaties sekeken naar de

aanwezighe d !an manneLjke en

vrcuwelll (e geowetens.happers op

vetrchilLende fun.t en veaL s. Daar

naan (wamen onderwerFen aan

bod zoaLs hel laoFba.nverLoop, de

taaklnvuLllns en adbit es, !verkte

vredenheid en de conbinaue werk.
gezln. 0ok ,le op!att ngen lper.ep
rl€s) die bestaan over cornpetenties
en gedrag van lrouwen n ae \!erK

omgevlng rlin teg€n het Li.ht

ut her orderzoek bLee( dat er
.onrietent 5prake l! !an €en onder

vedegenwoord g ng !an vrolwen in

ned or en senior plstle5. De

nsrroom vrn lrouuer op Jun or

nlveau Lijkt op orde. Een andere

be angr ike .!nttaterlng ls dai de

vrouw€n in hun vakgeb ed blillen

t2 uur oineer ook mcl het vord€

ren van d€ Loopban weLgaan zi
meer dan manne, bjde overheid

wef<en. Aan ,le lrand van de resuL

tatcn zijn n samenwelk ng met de

rleel rem€nde .rsanieatie5, aanbe.
v€ nsen opgeneLd voor de bedrij
vei en unlveEteiten, maar ook

Op het sympo5ium w.rden de

resuLtrt.n van rret onderu oe(
besproken. Tevens is er geLegen-

lreld voo. het voeren van een

dis.ussie o!er de beLeidsaarbeve
Lingen. PaneLLeden zijn o a. Yvonne

van Rooij vootr tter ColLege van

Bestuur !U, Reif wiLems (presi

deit.dlred€ur SheLl Ne,je and BV).

ll€t onderz.€k it betaa!d door:
TN0 N TC, WL Delft FydrauL6,
N 02. (NN4, N ZA, NAll, sheLL, Vrije

Lln versiteit, Llniversiteit utre.lrt,
Llni!ersiteit !an Amsterdam, Techn

s.he !nlve15irEit DeLft ed (NG[4G.

NWo en KNAG droeeen bllln natu

ra Fugr. en Gronh I parti.ipeerdcf
lr deL€n vai het ondetroek.

lveer nlormat e en opgave voor
het sympos urn vnrar 24 seFtenber

0o(: op FLaaisen waar aLgeen !e
gelal e ras, !,ordei de h!Lpbron
ner r et vastgehoudei en ontstaat
dus o.( geen nieuae legetatie.
8ij .atanrotes zoaLs vcrwoestijr ns

ol vergrasslng'van savannei, rrer

neLt d. begroe ns mel haar kaak
tcrstieke patro.n n et meer wan

ZeLfs n et ah er meer regen vaLt ot
meer voedlngsnollen bes.hlIbaar
komen. Dit betekcnt dat €er be
paaLd ru mte lk palroon van de

begrocling aL€e r voorIomt bijeen
afnane van regenvaL oi voedlngs

5rofr€n, maar niet b I een toename
ervan Toekonstlge.ntastrotcs kun

n€n dus pofden !oorspcld door de

aanlre, gheid vnn specifieIe ru mle

Ljke patronen ir rret nrds.rraF.
[,let dez. nieuwe Lernie Iuiien
derg.Lllk. .ata5trofes worden voor
konren en [!niei e.o5lstemen
vrorden heBreld. Begroelng n

roestilnen of Landbouwgeudssen
op arme gronoen Krn \loroen 3e
pLant in beparLde ru mteLjIe patro

nen dle zorgen vo.r e€n apt naaL

terugkoppeLinssme.hai sme net
s.haa15 wal€r en voedingsnollen.
,rlax R etkerk pubL.eert het onde.
z.ek tamen met.oLLega's steran
Dekkeren Peterne Rute van de

Un vetrltelt Lltrc.ht lcopern.ut
nnituutl cn Johan van de (dPPeL

van hct N 0o CE,UE 0erse<el. n

2ool orrvins Rietke{ lan N!!0 eer

no( p!bLished. Ihc irvo vement

5tarted with thc .on.errs iesued by

a lormer governor of Statia, ii the

early 1980 5, .on.€rns as to the

safety oftlre tLand popuLation of
thes€ isLands. The a!thors have

taken up the chaLLenge to study
these two highly interestifg witnes

ses of pa5t voLcarl. a.tlvitv, and to
assess gra'rc oi dorman.y, or

Thc book.ontalns a.onPrehen.
slve intr.dud oi on the island
ars, bas ne and subnarine bafks
ofthe Les5er AntlLLes reglon. t
then fo.uses on tlre deveLopmenl

of pyro.Last. studl€s.nd . ats n

.ation of pyro.Lastic depos ls ot
th. L€55€r AntiLLes, vJhlLe Lning thc
hi5r.rl.aLly known eruptive ad vitv
in the area (163o? present dayl.

Five d stiict st!Les ot.rupl on are

delned (PeLenn, 5t v n.€nt,

ktfs lnieuwsbrief oktober 2oo4 Ir:l



rt.h4ab van reeetnrtie ruirbrijk pataan van \tuikreeeratie af9e||issetd
n.t kale baden in d?At'trkanns? sahet.

!an Pakjt en las€ temperaturer,
hebben de welens.happers kernen
tot een Lengte van ru m 40. freter
opgcboord ut de bodem van de
Noord.llikc ls7ee. Tij.lens het
b.ren w€rd het boorschip.loor
twee irsbrekers !rjgehouden van

het pa(ls De eerste wetens.hap
peLij <e res!Ltaten ziin spe.taruLalf.
De expedltie friLde een an{v/oord
virrdcn op waeen als: Ulanneer
werd voor rret ec6t pakils ge

vo.md? En lveLke invLo.d hrdden
oreaanstronr nger.p het vroegere
vrereLdkl maat? De Lrtre.htse paleo

oceanograai Henk Bflikhuis heeft
deeLgenomen aan dere zogeheten
Ar.ti. Cor ng Expedit on IACEXI
Br nklrui5 we.kt aan recente en
foss e e marlene a gcn. Deze aLgen

seven infarmatie .ver ouderdom,
produdvitet, temF€ratuur en zout
g€haLte !an lret zeewater De

o!dste aangeboorde sedlmenten
dateren van rond 55 mlLjoen jaar
g€leden Dit ls een warme periode

n de ses.hiedenis van de rarde.
Deze periode 5taat bekend als lret
PaLeo.een Eo.een thermaaL maii

sten er s!biropGche condit es in

ll t het mrssaa voorkomen van
z.etwateoarens lecndckroosl in de
k€rnen bLijh dat rord 45 mlLiocn
jaar geLeden de NoordeLijIe ]!z€e
een gfooi zoetwateh€er was.

funds havc been made a!ailabLe to
monltor thE (po5t.) !oL.anic a.tivlty
in the lsland reson.Ihe authors
re.omnend Iu.ther ttratisraphi.
5turlies to in.rease the ns shr in
the non re.ent voL.an r hiet.ry of
th€ isLands, notabLy n .onne.t oi
with Amerindian and the nan or
rr€ EuropEan o..uprt on. 5tudy
resuLts indi.ale that non torlng of
votanic a.tlity s a musr ir the
regoi. The re.ent eruPtons in

anoiher pan oi the jsiand arc

demonstrate ihe reLevan.e .f thls

The book i5 superbLy cd ted and
ssued, and .onta n5 a lreaLlh of
lnfornation. Addit ona Ly, apF€n,li
.es an.l 22 pages of references

lndi.ate that thls book s a state
otthe.art s.len.€ pub catlon with
remarkab e reLevan.e to the dalLy

Verd.r bLeek dnt in d€ buurt van

rl miro€n iaargccden zi.h voor
het ee6t zee j5 heeft grvormd,
teselrkertild mel d€ eerste irsvor
miig op Aitar.tica. vanaf die tird
s het olereen perl.de van friroe
nen laren e€n konren en gaan

gel!eest !an zeelis in d€ Noorde

De ACEX exF€d i e i5 €en nitiati.f
vai het European Cons.rt um for
0.ean Resea(h Dr Ll ns (ECoRD).

Dit consofti!m bestaat ult 1t Euro
pcs. an.len, waaronder NederLaid.
EaoRD maakt deeL u t !an het nte
grat€d O.ean Dril ng Program, een

wetensrhappeLiiI samenwerIings
verband vaor diepzeebor nsel
tussen Europa, de veren 3de

Hen( Brlnkhuis G vanailS septem
berwecr n Ned€rLand. Er is video
€n fotomaterlaaL bes.hikbaar.

Nadere iif.rnatie, rui.haeL !an der
l"1eer, NWO, Aard en Levenswelen

3.nappen, reL: o7o 144.7ob,
mobieL06 26010624, e nail:
meerm@nwo.nL of Fenk Brin <h!15,

llU, Fa.!Llelt BioLogle, teL: olo
2511691 € ma l: h.brin[hu s@

Zle oa (: www.e.ord.ors/
acetJaceihtml en www.lodp.de

lalLes over de expeditieJ

]

Vidi.subsldie voor d t onderoek.
Nader€ informrig dr. lvar Riet
ke.k, ULl, Copernicus nstltuut,
5ed e lliL eunatuurwetens.happen,
tel: o:lo 25125oo, n.rietkerk@
geog.uu.nL of lohan VLasbLom, llLr,

!ooni.hting, teL: olo 25t4o7l

Noordeliike ljszee was

(N \f O Onarna! t: b !ti. n1&,

PLiiirn, Asama and Phreat., wlh a

number orsubdivslons Later in the
book). saba s subie.t ofthe nert
60 pp. pad ofthe booI afd statia
ioLlows wth more than 14o page5

Chapte6 are devided nlo vo.a r.
h nory and petroLogy/petrogeneeit,

the latterconta ning rletalLel and
ertensivc irrtonnation on geoche

mistry for the derivrion oferup
t.n hlslorles and m.gna origlns.
For both 5aba and Statla a ta nsta

k igly deta Led anaLyeit.lsu..es
!ve voL.anocLast. deposte t
gilen, demonnrat ng the conpLex
geologic arch te.ture of both
vo.anoes coastaL erosion has
.aused lhe €x.eLlenl erposurc of
!0Lrano nral graphl. su..essions,
For Saba and Stat a, two rather
d fferent geoLogkal petrol.s .aL

nrodels are given, respedively a

tduLt.rone and a non fauLl zone

De NoordeLjke lszee was 45 mi
joen jaar geLeden een sroot zoet
vrat€rmeer ongeveer tt n Ljoen
jarf geLeden heeft zich daar!oof
rret eerst ze.ijs ge!ormd. Dlt zijn de
eecte .on. usies d e een intcrnat o.
naaL teah van wetens.hipp,"E
trekt u t de eeBte d epzeeb.rlngen
ooit ln de NoordeLijke Itzee. NW0
b€tnaLt de Nede andse iibreis.
De expeditie nas een groot su.ces.
0nder moe Lijke omstandigheden

.oinected frodel. A mor€ lhan 7o
pp .hapter.on. udes the booI
text nih naies on.utrent pott
volcnn c acuvity and meanlng oa

tlris actlvity lor the status of the
vol.aroe5 iircLud ng note3 of
poss be prc.ursor actlvites. fot
epring a.tvitV and the ersten.e ol
heated grouidwater po nt towards
posi volcan. actl!itV. Sei5h c

monltoring in the nofthem Leseer
AntilLes ln the 9o's has dete.ted
te.toni. act !ity. llowever, an

e.trnquaKE swarm n 1995.7 .oup-
led to ar lno€asE of temperatufe
ii grouinwatef n 19t4 6,.an be

.ons dered to be a m Ld vaL.ano

seism c crG s a..ording t. lhe
authors. flen.e the vol.anoes
shouln be cLassifled dormant rather
than ext n.t, wh dr means they are

poslnB a risk to lh€ isLand popuLa

tione. Fowever, uxlLtoday no

Liie or Lesser AntilLee sLanders. An

lnder laclLitates ac.esslbiL t\'
Autlrors, funding ag€ncies [ol whkh
quite a number trom outside The
Nether nndsl, thc former GeoLogi.al
Surv€y of the NetherLands, and
(NAW are t. be a.[nowLedsed fo.

present tlre stu.l! resLLle over surh
a ong per od of tlme. A somerlhat
pricey must.read espe.iaLL! lor
!o .ano ogists and Lesser AntiLLes

goverro15i and io a l.ssef.rcgree

kngmg I al* l ktfs lnieuwsbrief oktober 2oo4 15



Ovelleden
d6,l.D. Hilgen, 28 januari 2@4
dr, D,P, Bosscha Erdbnnk, 2 juli 2oo4

dr. T.A. Wiimsna, 3 seprember 2oo4

Adr€rwU:lging

Siccar Po nt GeoconsuLi

1852 XB Heiloo

Geological Training and Advise

dr. j.l. Gast

EPA-T.D5V2 Sarawak Shell BeAad

Frankeland, Liduinahof 6

Aparlado de Coreos 276
17256 PALs (Gnona) spanje

3962 Xw wiik bii Dur6tede

,211 ZC Noordwijkerhoul

dls. R.h. Tjallingii

28209 Bremen Duitsland

d6. A.C.A- van Zutph€n
Piazzerta dei Setaioli 9/A

Italid

Se(eta,iaat cEA.king RijnLand

Vinrenl van Goghstraat 10

JaarLjGe symposir'n v€ning Me nesz

0nderzoekschool voor Geodynafi ca

in Utrecht, Meer nfo t.z.t.

Symposium . Loopbanen van vrou.
wen in de geowetenschappen,

NWO, oen Haag.zie pagina 4 in

NKAIM najaarssymposlum 'sme ten'
met zowal klass ek seoLosis.he aLs

toeg€p.ste lezingen over pa'1ral€

oPsmelting, glas, etc. Aanvang:
!t.lo u!r, plaats: v ie unive6iteit,
Amsterdam, Naderc inlichtingen:
Timo Niiland, tgnyland@s4all.nl ot
Fiank Beunk, lrank.beunk@
Ialwvu,nl Info: tgnyland@x54all.nl
of f rank.beunk@falw.vu.nl

De r6e reiinle van St.hting GeoLo.

gisch Insut!ut Amsterdan, aafvang
18.oo uur in de ooste(eik, Kleine
Wittenburg€Efiaat 1 te Amsterdan.
De Egelerl€zing wordt gehouden

door Fokke Rispens setiteld D€lf'
stoffen en de Mijnbouwel hoe
Napoleon zijn Waterloo vond, een
ooSgeluigenveElag . voor meer
nforfiatie, zie de website op

www.Pangea.nl/sgla of beL sor
van d€r wal Geoetris),
telor3 trt9r45 Gvondl.

Bijeenlomsl over de diepe onder
Srond van hel vaste land van NedeF

land, Nedertands Instituut voor Toe'

gepaste Geowerenschappen TN0,
TNo.NlTG, in samenwerking met het
lMinht€rle van Economische zaken.

D t naaf aanle ding van lret gereed.

konren van de 6eoLoglsche AtLas van
d€ oiepe Ond€Erond van h€t lasl€
land van Nede and: s.haal l;
1,ooo.ooo. voor meer i.formatier
Hans Hooghaft, tel. o7o 2564477,

Netheflands R€sear.h S.hool of
Sedimentary G€oLosy (Nsc) 11'h

annual symposium Geo biosphere

sFtem: lnteEcuons and feedbackt.
Auditorl!m of ihe TNo.NIIG BLrlldifg,

llnlversiteit Utrecht- Poste. session

9tan5 at r.oo. openrng stans al
1l.oo. 5pe.ke6 will be announced

0n !k.geo.vu.nv-nss

Oprichtlngssymposium Paleobiolo.
glsche KrlnS KN6N1C blj N rc.rNo /
Aafdwetenscfrappen ULl, Utrecht,

'PaleobioLogy in the low countr es:

Past, Present and tuture',
5p.eke6: Sert Boeks.hot€n, Sert
van der Zwaa., jimmy Van ltter
beeck en Niles Eldredse (Umbgrcve

lecture). hfo: ww-bio-uu-nl/
-palaeo/Paleobiolosie/

Energe Sympotium 'Fos5 L fLreLs;

ReseNes and ALternatives' g€or8a

n leerd door d€ Raad voor Aard€

en KLimaat (RAK) van de Koninh
lijk€ N€d€dandse Akademie van
Wetenschappen {KNA\tr)- Meer
infomatie: www-knaw-nVagenda,
lind..groen@burcau.knaw.nl

Orati€ van Prot dr C.W, Passchief

'De Pre.ambris.he Aafde - een
verie, vreende wereLd' ln h€t Audi
torium van de Vrije Universlteit te
Ansterdam, aanvang 15,4t uur.
Eenoeming in het kader van de

5ch0rmannleetsroel Precambrlsche

6eologi€ bij de Fa.ulteit Aard- en
Levenswelens.happen, vrije lJniver
sileit, Amsterdam. Info: Dr C,E.5.
ADs, Secreraris 5r. Dr. schilmann.
fonds, charps@planet.nl

5ta(inssymFosium, de LJlthof,

Utiecht. Meer informatie voLgt.

KNGlvlc Buitendag.

Warerconfereitie ModelCare 2oo5,
Voof neer lnformaU€ zl€l
modeL.are2oo5.nltg.tno.nL/

V'r Canbbean Geologkal Confe.en.
ce in 5an luan. Pueno Rlco 2oo5.
coiiespondence iohannes H. schel
lekens, Gene€l Coordinator, 17r"

Ca bbean Geologic.l Contercnce,
oepanment of Geology, UniveBity
ol Pueno Rico, P.o. Box 9ot7.
Mayagilez, Pue'1o Rlco 00681, For
information: teL/faxr 782 26t 3845,
e-mai : Geoconf@uprri,edu

8ri lntenational conference on
Flucial sedimentoiosy. Delft, Ihe
Netherlands. M.8thfl uvconf.
tudelft.nl: e mail: oAanizins.
comminee@3thfl uvcont ludelfl,nl

De Nededandse Kring Aardse Male
rialen heeft een eigen webr te:

www.geo.uu-nl , Faculteil Aardwe-
tenschappen van de lJniv€rsiteh

www-seo-uu-nVngv,/bibliotheek/bibli
otheek-htm: NGV bibliotheek
www-seo.uu-nvn8v/Smndboor
hamey'srondboorhamer.htm: de
inhoudsopgave van Grondboor en
Han€r G uitgebreid rn€t h€t totaaf
ovetricht van de jaren 1997 t/m

www,falw.vu.nl . Faculteit voor
Aard en Levensw€tenschapp€n van
de vrije univeGitelt Amsterdam,
ww.ra.rudelft , Technis.h€ Aard.
wetenschappen, Technischa Univer

M.geo.uu.nUngv/gac/sac.htm -

Nederlandse 6eologen Verenieing

www.weten.nL, SdchtlnS !!eten
www.oertijdmuseun.nL
www.waterland,net\nhv
europe.eu.invwater/waterf ramew-

orMndex en.html- P.ke of clean
waler The EU Water FramewoR

M..onsBscientifi ques.con/ rocd
- Eurdpean Union ol Geosrienc€s

www.knaw.nl/heinekenpr zes/

www.paLeoFubs,c0m. Nathan
E. Carpenter, Pal€oPublications
www.nm.se/highlavindex.htlm
!tw.!ba.uva.nvuniveGateitsmuseum


