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2.1 Samenvatting (maximaal 500 woorden) 

Al meer dan 50 jaar verzamelt de Paleo-ecologie groep van IBED (Universiteit van Amsterdam) 
paleoecologische gegevens. Voor een groot deel zijn deze verkregen uit boorkernen uit meren, maar 
deze data werden niet systematisch gedigitaliseerd. Daarom heeft DANS een project gesubsidieerd 
met als doel om een flink deel van deze data te controleren, digitaliseren en annoteren om ze 
vervolgens in een publiek toegankelijk archief te publiceren. Bij dit project lag de nadruk op de grote 
hoeveelheden pollendata voor Zuid-Amerika en vooral Colombia. Metadata werden opgezocht in de 
publicaties die de boorkernen beschrijven, taxonnamen zijn omgezet naar de moderne taxonomie, 
bijna alle modellen voor datering (leeftijdsbepaling over de diepte) zijn op dezelfde manier 
berekend en al deze data zijn ingevoerd in spreadsheets, samen met de data van de oorspronkelijke 
telstaten. Vanuit deze spreadsheets zijn ASCII files gegenereerd (in CSV-formaat) en deze zijn 
gearchiveerd op de DANS data server (EASY, https://easy.dans.knaw.nl/). De data van 62 
boorkernen zijn ingevoerd, 53 uit Colombia, 3 uit Bolivia, 3 uit Peru, 1 uit Ecuador, 1 uit Guatemala 
en 1 uit Mexico. Deze data zijn nu beschikbaar in EASY en kunnen vanaf daar worden gedownload. 

 
2.2 Introduction  

Paleoecologische datasets kunnen worden gebruikt om de vegetatie in het verre verleden te 
reconstrueren, bijv. tot duizenden jaren en in sommige gevallen zelfs miljoenen jaren terug in 
het verleden. De samenstelling van de vegetatie geeft informatie over het klimaat en de 
omgeving waarin de planten groeiden. Deze datasets kunnen dus ook worden gebruikt voor de 
reconstructie van het klimaat in het verleden. 
Al ruim een halve eeuw boort de paleoecologie groep van het Instituut voor Biodiversiteit en 
Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam sedimentkernen, voornamelijk 
in Europa en Zuid-Amerika. Uit deze kernen worden monsters genomen die worden 
geanalyseerd voor één of meer proxies, zoals pollen, macroresten, koolstof en lithologie. De 
kernen worden vaak gedateerd door radioactieve koolstof te meten (14C datering) of, voor de 
kernen die verder terug gaan in de tijd, door de waargenomen variaties te vergelijken met 
veranderingen van de baan van de aarde om de zon (orbitale datering). 
Grote hoeveelheden gegevens zijn zo verzameld, maar die werden vaak beheerd door de 
onderzoekers zelf. Dit geeft een groot risico dat de data uiteindelijk verloren zullen gaan en 
bovendien zijn ze niet beschikbaar voor andere onderzoekers. Deze data horen op een 
professionele manier te worden gearchiveerd en horen beschikbaar te zijn voor anderen. DANS 
heeft ons via de subsidie de mogelijkheid gegeven om de gegevens voor een belangrijke 
verzameling van meer dan 50 boorkernen te controleren, digitaliseren en annoteren om 
vervolgens in het EASY data repository op te slaan. 

1. Projectgegevens 

2. Inhoudelijk verslag 
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2.3 Methoden  

Voor de meeste kernen waren de pollentellingen al aanwezig in digitale vorm, verzameld door 
Rob Marchant, Juan Carlos Berrio en Suzette Flantua (Flantua et al., 2015). De data van 
sommige kernen zijn aangeleverd door de oorspronkelijke onderzoekers. De metadata (Tabel 1)  
zijn deels ontleend aan Flantua et al. (2015), en deels opgezocht in de oorspronkelijke 
publicaties waarin de kernen beschreven waren. Alle coördinaten zijn gecontroleerd, omdat de 
meeste kernen zijn geboord toen er nog geen GPS bestond. Alle taxonnamen zijn gecontroleerd 
door Eric Grimm en zo nodig aangepast aan de moderne taxonomie. Taxon namen zijn 
geverifieerd in de internationale Neotoma database (Grimm et al. 2013). Met behulp van de 
beschikbare 14C dateringen heeft Eric Grimm voor bijna alle kernen het age-model (relatie 
tussen diepte en tijd) opnieuw gekalibreerd met behulp van de IntCal13 kalibratiecurve (Reimer 
et al., 2013). De databestanden bevatten zowel het age-model van de oorspronkelijke 
onderzoekers als het nieuwe IntCal13 age model. Een voordeel van het herkalibreren van de 
age-models via dezelfde methode is dat de dateringen van verschillende kernen dan 
vergelijkbaar zijn, hetgeen belangrijk is als de data van verschillende locaties worden 
vergeleken. 

Tabel 1: Belangrijkste metadata, chronologie en overige gegevens. 

Plaatsbeschrijving Personen & Publicaties Overige gegevens 
Site Name Collectors 14C dateringen (geochronologie) 
Breedtegraad [°] Onderzoekers Age models (chronologies) 
Lengtegraad [°] Data processors  
Hoogte [m] Contactpersoon  
Land   
Departement Publicatie(s) Alleen indien aanwezig: 
Beschrijving       Lithologie 

Alle gegevens zijn verzameld in uniforme Excel spreadsheets. Vanuit deze spreadsheets zijn 
ASCII files gegenereerd in CSV-format ("comma separated values"; in dit geval met puntkomma 
als scheidingsteken tussen de kolommen). Voor iedere site zijn tenminste 3 CSV-bestanden 
gemaakt: De metadata, de pollentellingen en de chronologie. Voor de meeste kernen is ook 
een CSV-bestand gemaakt voor de lithologie. 

Tabel 2: Naamgeving van de CSV-bestanden. 

Document name LAND_HANDLE-YEAR_ TYPE.CSV              (Het Excelbestand heeft de extensie .XLSX) 
Codes: LAND 3-letterige landaanduiding COL  = Colombia 

MEX = Mexico 
GUA = Guatemala 
PER  = Peru 
BOL  = Bolivia 

 HANDLE 8 letter afkorting voor de locatie Zie tabel 3 
 YEAR Jaar dat de kern geboord is  
 TYPE Aanduiding van het type bestand META    = Metadata  

RAW      = pollentelling 
CHRON = Dateringen 
LITH      = Lithologie (indien beschikbaar) 
Excel     = het complete spreadsheet 

 
De CSV-bestanden kunnen door de meeste spreadsheetprogramma's zonder problemen 
geïmporteerd worden. Ook zijn de Excel spreadsheets beschikbaar (overzichtelijker). 
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2.4 Resultaten  

De afgelopen 60 jaar hebben tientallen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vele 
sedimentkernen geboord, vooral in Colombia, daaruit monsters genomen en de daarin 
aanwezige pollenkorrels en sporen gedetermineerd.  

De doelstelling dit project was om de data van minimaal 50 boorkernen online te zetten. 
Uiteindelijk hebben we de data van 62 kernen (geboord zijn tussen 1957 en 2011) kunnen 
verwerken en beschikbaar gemaakt. De dataset bevat de gegevens van boorkernen uit 6 landen: 
53 boorkernen uit Colombia, 1 uit Mexico, 1 uit Guatemala, 1 uit Ecuador, 3 uit Peru en 3 uit Bolivia. 
Al deze data zijn nu beschikbaar in EASY en kunnen vanaf daar worden gedownload 
(https://easy.dans.knaw.nl/). Figuur 1 toont de locaties waar de kernen zijn geboord. 

 
Figuur 1: Locaties waar de kernen geboord zijn, waarvan de dat nu zijn ingevoerd. Rood de 

kernen uit Colombia, blauw die uit andere landen. Sommige locaties liggen zo dicht 
bij elkaar dat ze op deze kaart niet als afzonderlijke stippen te zien zijn. 

Tabel 3 op de volgende pagina bevat een overzicht met per boorkern de locatie, Het jaar dat de kern 
geboord is, de ouderdom van de monsters en het aantal monsters per kern. Gemiddeld is per kern 
op circa 64 diepten een monster genomen en geanalyseerd, maar dat loopt uiteen van 4 diepten tot 
445 diepten. De gehele database bevat pollentellingen van 3991 pollenpreparaten.  In die tellingen 
zijn circa 1.8 miljoen pollenkorrels geïdentificeerd en 2.4 miljoen sporen. 

Al deze gegevens zijn nu op een overzichtelijke manier gerangschikt, alle taxonnamen zijn aangepast 
aan de moderne taxonomie en de age models zijn berekend op grond van de moderne IntCal13 
kalibratiecurve. Daarom is het nu ook mogelijk deze data naar de internationale Neotoma database 
te sturen, waar ze dan beschikbaar zijn voor wetenschappers uit alle landen. 
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2.5 Conclusies 

Met de data van 62 boorkernen online is de doelstelling van 50 ruimschoots gehaald. Van deze 
62 boorkernen waren er 53 afkomstig uit Colombia, 3 uit Bolivia, 3 uit Peru en één kern uit 
Ecuador, één uit Guatemala en één uit Mexico.  

Nu deze gegevens bij DANS online staan is vele mensjaren werk veilig gesteld. Bovendien zijn 
de gegevens nu beschikbaar EASY (https://easy.dans.knaw.nl/). Dankzij het DANS project is het 
mogelijk geweest de data op een zeer overzichtelijke manier te organiseren. Dit maakt het ook 
mogelijk om de data beschikbaar te stellen voor de internationale palynologische gemeenschap 
via de Neotoma database (https://www.neotomadb.org/, zie Grimm et al. 2013). 

 
2.6 Verwijzingen 
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3.1. Loonkosten eigen medewerkers1

 

Naam 
medeweker 

Uurloon (€) Bestede uren Totale kosten per 
medewerker (€) 

  John van Boxel - 54 
 

- 
  Emiel van Loon - 6 - 
  Birgitt Brandts € 35,21 230 € 8098.30 
Totaal (€)   € 8098.30 

 
 

3.2. Loonkosten externe medewerkers2
 

Naam 
medeweker 

Uurtarief (€)  Bestede uren Totale kosten per 
medewerker (€) 

  Eric Grimm - 151 - 
  Henry Hooghiemstra - 8 - 
  Suzette Flantua - 21 - 
Totaal (€) - 

 
 

3.3. Materiële kosten3
 

Omschrijving Kosten per stuk Aantal Totaal (€) 
  - - 
  - - 
  - - 

Totaal (€) - 
 
 

3.4. Totale kosten 
Loonkosten vaste medewerkers (€) € 0,- 
Loonkosten tijdelijke medewerkers (€) € 8098.30 
Materiele kosten (€) - 
Totaal (€) € 8098.30 

 
 
NB: Voor de medewerkers waarvoor geen kosten in rekening zijn gebracht is ook geen kostenspecificatie 

meegestuurd. Wel is een schatting gemaakt van de bestede tijd. 
 Voor de ingehuurde onderzoeksassistent (Birgitt Brandts) is een specificatie bijgesloten. 
 Er zijn geen materiele kosten in rekening gebracht. 
 
 

1 Kopie urenoverzicht en loonstrook bijvoegen 
De instituutsmanager wilde uit privacyoverwegingen geen loonstrook meesturen, 
maar heeft wel de aanstellingsbriefbeschikbaar gesteld.(bijgesloten). De begrote 
assistent is aangesteld voor een vast aantal uren per week (15,6 uren). Daarom is 
niet per dag bijgehouden welke uren ze heeft gewerkt. Uiteindelijk is maar 230 uren 
gebruikt van de begrote 275 uren (zie bijlage). 

 
2 Kopie weekstaat en factuur bijvoegen 
3 Kopie factuur bijvoegen 

3. Financieel verslag 
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I 4. Verzoek om vaststelling 

Ondergetekende verzoekt DANS hierbij de voorlopig toegezegde subsidie vast te stellen op 
€ 8098.30 

Het resterende bedrag over te maken naar 
Rekeningnummer NL57 DEUT 0489 1454 34 

ten name van Universiteit van Amsterdam 

te Amsterdam 

o.v.v.: Proj.nr C.2323.0245: Onsluiting van paleoecolog.database 

Naam J.H. van Boxel Handtekening 

Datum 31-aug-2017 
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