Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging
PALYNOLOGISCHE KRING JAARVERSLAG 2015
Het ledental van de Palynologische Kring bedroeg 134 op 31 december 2016. In 2016 hebben vier
nieuwe leden zich aangemeld. Er waren vier opzeggingen en twee leden, Sjoerd Bohnke en W. van
Zeist, zijn helaas overleden.
In 2016 vond er een wisseling in het bestuur plaats. Vannessa Gelorini treedt af en wordt vervangen
door Carina Hoorn (UvA)
De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:
dr. Timme Donders (tot 2018, in 1e termijn)
Penningmeester:
dr. Henk van Haaster (tot 2017, in 2e termijn)
Secretaris:
Erica van Hees (tot 2017, in 1e termijn)
Commissarissen:
dr. Frans Bunnik (tot 2018, in 2e termijn)
dr. Marjolein Gouw-Bouman (tot 2018, in 2e termijn)
dr. Carina Hoorn (tot 2019, in 2e termijn)
De kascommissie voor het controleren van de financiën van het jaar 2016 werd gevormd door Tom
van Hoof en Kimberly Hagemans, De boeken werden goedgekeurd.
In 2016 organiseerde de Palynologische Kring de volgende activiteiten:
De eerste activiteit was een lezingenmiddag van de Palynologische Kring op 28 Januari 2016 in zaal
Unnik 220 in het Van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2 te Utrecht, met als thema ‘koud’ en het
volgende programma:
13.30 – 14.15: Keechy Akkerman en Tom van Hoof: Mission impossible? In search of a high resolution
record in the high Arctic
14.15 – 15.00: Wim Hoek: Environmental changes recorded in lake deposits from Edgeøya and
Barentsøya, SE Svalbard: first results from the sees.nl expedition
15.00 – 15.30 Pauze/Break
15.30 – 16.15: Daan Blok: Shrub expansion in the arctic: responses and feedbacks to climate change
16.15 – 17.00: Willem van der Bilt: using quantitative paleothermometry and glacier-fed lake
sediment so reconstruct centennial-scale Holocene Arctic climate variability
Er waren 27 aanwezigen.
Wederom een interessante lezingenmiddag vond plaats te Groningen op 12 april. Het thema is 'nat'
en de lezingen variëren van opnames uit pingo-meren tot de ontdekking van een veenweg. De
lezingen vinden plaats in het Harmoniegebouw, kamer 13.12.0013, Oude Kijk in 't Jatstraat 26.
14.00-14.30 Yvonne van Amerongen MA/Msc : Wet 'n Wild West Frisia: de potentie van nat
geconserveerde wilde plantenresten voor de interpretatie van hun gebruik voor consumptie
14.30-15.00 Dr. Theo ten Anscher: Dwars door het broekbos
15.00-15.30 Dr. Stefan Engels : Lake Uddelermeer revisited: Holocene lake level fluctuations and
pollution-related ecosystem shifts
15.30-16.00 Dr. Timme Donders: Timing of Holocene immigration events in the Netherlands; the case

of the Hijkermeer pingo record
16.00-?: Drinks at GIA (Poststraat, Groningen)
Er waren veertien deelnemers.
De jaarvergadering van de Palynologische Kring heeft op 14 juli plaatsgevonden, gevolgd door een
interessante lezingenmiddag. Het thema van de lezingenmiddag is 'tropisch', het programma vind u
hieronder. De jaarvergadering en lezingen vinden plaats in zaal C1.112, Science Park 904,
Amsterdam.
13.00-14.00 Jaarvergadering/annual meeting
14.00-14.30 Suzette Flantua - Thriving palynological research in Latin America: What has been done
and what's next.
14.30-15.00 Dunia Urrego - Tropical and subtropical vegetation dynamics over orbital and millennial
timescale
15.00-15.30 Coffee break
15.30-16.00 Will Gosling - Long-term solar and ultraviolet-B irradience detected using sporopollenin
chemistry
16.00-16.30 Kim Hagemans - High Andean vegetation responses to changes in palaeo-ENSO
De 55e Palynologendagen 2016 in Koksijde
Binnen het thema ‘Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het Vlaamse kustgebied’ zijn op
donderdagmiddag 6 oktober interessante lezingen, en op vrijdag 7 oktober een excursie worden
georganiseerd te Koksijde.
Programma op 6 oktober
vanaf 12:30 Ontvangst en registratie (foyer)
13:15 Welkomstwoord organisatoren
13:30-14:00 Cécile Baeteman (Belgische Geologische Dienst): De Romeinse periode in de kustvlakte Een voortdurend veranderend landschap bepaald door natuurlijke processen en menselijke
activiteiten
14:00-14:30 Alexander Lehouck en Henk van Haaster (Abdijmuseum Ten Duinen/BIAX): Een kijk op
het middeleeuws landschap : pollen en diatomeeën in de Duivelsput van Oostduinkerke
14:30-15:00 Luc Lebbe (Universiteit Gent): De Paleohydrogeologie van het Vlaamse kustgebied
15:00-15:30 Pauze
15:30-16:00 Annelies Storme (Universiteit Gent): Zout water in de Benedenschelde tijdens het
Midden-Holoceen? Tegenstrijdige signalen vanuit verschillende proxies
16:00-16:30 Koen Deforce (mede namens Luc Allemeersch, Herman Stieperaere† en Kristof Haneca,
Agentschap Onroerend Erfgoed):De reconstructie van oude scheepsvaartroutes aan de hand van
pollenonderzoek van breeuwselmateriaal: de 14de eeuwse Koggen van Doel.
16:30-17:00 Nils Broothaerts (KU Leuven): Het reconstrueren van menselijke impact in Midden België:
een palynologische en statistische analyse
17:00 Toespraak van Burgemeester Marc Vanden Bussche
17:15 borrel (foyer)
18:00 diner (feestzaal)
19:30-20.30 Geleid bezoek aan de tijdelijke expo ‘Zalige Idesbald en de 1000 skeletten’ in
Abdijmuseum Ten Duinen te Koksijde

Programma op 7 oktober
Op deze dag is per touringcar een excursie gemaakt langs verschillende punten aan de Westkust
(Koksijde, Nieuwpoort en De Panne) die in landschappelijk, geologisch, historisch, archeologisch en
palynologisch opzicht interessant zijn.
08:45 Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke Prinslaan 2 in Koksijde)
Ochtendprogramma: bezoek aan de middeleeuwse abdijruïnes met aansluitend daarop vertrek per
touringcar naar Oude Burgweg (paleogeul), Ter Yde-Hannecart (duingebied) en Lenspolder (13deeeuwse polder)
12:00 Abdijhoeve Hof ter Hille (locatie Duivelsput); lunch.
13:15 Start middagexcursie per touringcar via Oude Zeedijk (paleogeul en veengebied) naar
Abdijhoeve Ten Bogaerde (voormalig uithof uit 13e eeuw en beschermd landschap), Adinkerke
(Cabourgduinen en paleogeul) en De Panne-Westhoekduinen: duinlandschap en bewoning ijzertijdmiddeleeuwen Oosthoekduinen).
~16:30 Einde van de excursie, overdracht Lijderstrui
De traditionele najaarslezingenmiddag is i.v.m. beschikbaarheid organisatie verplaatst naar januari
als nieuwjaarslezingenmiddag.
Dit jaar heeft de Palynologische Kring drie beurzen verstrekt: Machteld Caspers voor deelname aan
een zomercursus in Moulis; Tessa Driessen en Erik de Boer voor deelname aan het NAC. Studentleden hebben een tegemoetkoming gehad voor deelname aan de Palynologendagen.
Erica van Hees,
secretaris

