Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging
PALYNOLOGISCHE KRING JAARVERSLAG 2012
Het ledental van de Palynologische Kring bedroeg 160 op 31 december 2012. In 2012 hebben
vier nieuwe leden zich aangemeld. Er waren acht opzeggingen.
In 2012 vonden er een aantal bestuurswisselingen plaats. De tweede termijn van de voorzitter
Hanneke Bos liep in 2012 af. Dit was ook het geval voor algemeen bestuurslid Timme Donders.
Deze bestuursleden zijn daarom niet herkiesbaar. Het bestuur stelde voor om Stefan Engels tot
voorzitter te benoemen en Frans bunnik en Marjolein Bouman tot commissarisen. De
vergadering gaf de goedkeuring aan de door het bestuur voorgestelde kandidaten. Het bestuur
was daarom op 31 december 2012 als volgt samengesteld (tussen haakjes staat het jaar van
aftreden):
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissarissen:

Dr. Stefan Engels (tot 2015, in 1e termijn)
Dr. Marjolein van der Linden (tot 2014, in 2e termijn)
Dr. Henk van Haaster (tot 2014, in 1e termijn)
Dr. Vanessa Gelorini (tot 2014, in 1e termijn)
Dr. Frans Bunnik (tot 2015, in 1e termijn)
Drs. Marjolein Bouman (tot 2015, in 1e termijn)

De kascommissie voor het controleren van de financiën van het jaar 2011 werd gevormd door
Tom van Hoof en Heleen Koolmees. De boeken werden goedgekeurd.
In 2012 organiseerde de Palynologische Kring de volgende activiteiten:
De eerste activiteit werd op vrijdag 9 maart 2012 georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats bij
TNO in Utrecht. De lezingen hadden als thema “Chronology and palaeoecology”. Er waren 22
leden bij de lezingen aanwezig. Het lezingenprogramma zag er als volgt uit:
13:30 – 14:00 Tom van Hoof (TNO): “Biostratigraphy in Late Carboniferous fluvio-deltaic
systems; a palaeoecological approach”
14.00 – 14:30 Peter Bijl (UU): “An integrated dinoflagellate cyst zonation scheme for the
early Paleogene South Pacific Ocean”
14:30 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:30 Lucas Lourens (UU): “Timescale construction using orbital frequencies”
15:30 – 16:00 Alex Wright (VU): “Using Bayesian models to interpret chronologies for sealevel reconstruction”
16:00 - ….
Borrel

De tweede bijeenkomst bestaande uit de jaarvergadering en een lezingenmiddag werd op
donderdag 21 juni georganiseerd bij het RCE te Amersfoort. Bij de lezingen waren 17 leden
aanwezig. Het programma zag er als volgt uit:
14:30 – 14:50 Valerie van den Bos (Universiteit van Amsterdam): “Dramatic deforestation
near the Roman castellum Fectio”
14:50 – 15:15 Frans Bunnik (TNO): “Geoarchaeology and Palynology of the Northern
Dutch coastal area.”
15:15 – 15:45 Pauze
15:45 – 16:05 Lineke Woelders (Universiteit Utrecht): “Early Holocene environmental
change and the impact of Mesolithic man in the Tungelroysche Beek Valley,
N-Limburg”
16:05 – 16:30 Hanneke Bos en Frieda Zuidhoff (ADC Archeoprojecten): “The
multi-disciplinary approach.”
16:30 – ….
Aansluitend borrel

De 52e Belgisch-Nederlandse Palynologendagen werden op 25 en 26 oktober 2012 in Gent
(België) georganiseerd door Vanessa Gelorini en Philippe Crombé (Universiteit Gent). Er
waren 44 deelnemers.
Op 13 december 2012 werd de laatste activiteit van het jaar door de Palynologische Kring
georganiseerd in het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. Er waren 25 leden bij
de lezingen aanwezig. Het lezingenprogramma zag er als volgt uit:
13:30-13:55 Carina Hoorn: “The deep and murky waters of the Amazon River at sea:
Implications for the palynological record”
13:55-14:15 Bodo Schütze: “Mauritius 3D: state of the art Video Game Technology meets
science and nature conservation”
14:15-14:25 Stefan Engels (i.p.v. Marjolein van der Linden): “Presentation of the RPP
special issue on non-pollen palynomorphs (NPPs) to Bas van Geel”
14:25-14:50 koffiepauze
14:50-15:15 Timme Donders: “Recent paleoenvironmental archives: bridging the gap
between plant ecology and ecosystem response in Florida wetlands”
15:15-15:45 Will Gosling: “Ecosystem service provision sets the pace for pre-Columbian
Andean societal development”
15:45-16:00 koffiepauze
16:00-17:00 IBED seminar Mark Bush: “Amazonia in 1491: A paleoecological
perspective”
17:00borrel
Dit jaar heeft de Palynologische Kring een beurs ter waarde van 350 euro verstrekt aan een
veelbelovende PhD-student Arjen Grothe (Universiteit Utrecht) voor deelname aan de Utrecht
Dinocourse 2012. Als tegenprestatie heeft hij een verslag van de cursus geschreven. Dit is op
de website geplaatst.
Marjolein van der Linden,
Secretaris

