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UITNODIGING BESLOTEN WORKSHOP
voor expertgebruikers van de Rijn-Maas deltakaarten

Gelegenheid 1: Maandag 5 Maart 2012  9.30-15.30 uur
Gelegenheid 2: Donderdag 8 Maart 2012  9.30-15.30 uur

t.b.v. uitvoering project
VERNIEUWD DIGITAAL BASISBESTAND 

PALEOGEOGRAFIE VAN DE RIJN-MAAS DELTA

Versie 2001 vs. 2012 (uitsnede, Schoonhoven e.o. - legenda cf. Berendsen & Stouthamer 2001)



DOEL VAN DE WORKSHOP

Bestanden kunnen aanvullen met in tien jaar
gegroeid lokaal inzicht en detail, te weten: 

1. Stroomgordel-beschrijvingen, inclusief de bibliografische verwijzingen.
2. Datering van de opeenvolgende systemen (14C, archeologisch, OSL).
3. Kartering begrenzing van de elkaar versnijdende stroomgordels.

Feedbackronde bijgewerkte digitale bestanden ‘tot nu toe’
1. Vernieuwing bekende kaartlaag van rivier-ouderdom voor de delta.
2. Introductie nieuwe kaartlaag met rivier-ouderdom begraven daloppervlak.
3. Toelichten van gewijzigd paleogeografisch beeld her en der in de delta.

PROGRAMMA

9.00 - 9.30 Ontvangst met koffie

9.30 -10.15 Korte inleidende presentaties 

• huidige stand van zaken kartering delta en begraven dal

• toelichting vernieuwingen in 2012-alpha versie

• verwachtingen inbreng expert gebruikers

10.15 – 11.00 Reflectie en eerste indruk kaartbeelden            zie ook 

Intake van voorbereide inbreng pag. 4 !!

11.00 – 12.30 Atelier ter inspectie en aanvulling van kaart en beschrijving

interactief – 2 kaarttafels – grote vellen – verder annoteren tabellen 
zwaartepunt Ma 5 Maart: Mesolithicum/Neolithicum en transgressie
zwaartepunt Do 8 Maart: Rivierengebied Bronstijd en delta apex

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30 Vervolg Atelier – niet meer thema specifiek
gelegenheid tot overdracht gegevens etc. ook digitaal
verdere gelegenheid tot interactie met dataset (catalogus, gis-lagen)

Ideeën / wensen / voorchecken / meer informatie: mail k.m.cohen@uu.nl

2



Montfoort 2007 Ulft 2009

De Nederlandse delta heeft een complexe ondergrond, vooral in de bovenste meters. In 
kaarten is de ligging, sedimentaire invloedsfeer, opbouw en ouderdom van zandbanen 
(‘stroomgordels’) van de huidige riviertakken en tientallen voorlopers uit de jongste 
duizenden jaren (‘het Holoceen’) in ongeëvenaard hoog detail bekend, door de lange 
geschiedenis van intensief geologisch, landschappelijk en archeologisch onderzoek, dat is 
uitgevoerd door allerlei instituten, zowel academisch als toegepast. Dat stelt aardweten-
schappers in staat vragen over het ontstaan van vertakkende delta's en het evoluerende 
netwerk van oude riviertakken te onderzoeken, en geoarcheologen in staat verwachtings-
kaarten op te stellen en vroegere bewoningsstrategieën te begrijpen. Eens in de zoveel tijd 
moet nieuw overzicht geschapen worden van de kennis over de delta. Tien jaar 
geleden is dat voor het laatst structureel gedaan, in digitale kaarten en gekoppelde 
tabellen. Dit is van grote waarde gebleken in archeologische, hydrologische en 
sedimentaire deltastudies.

Ruim tien jaar verder is de kennis van het evoluerende netwerk van oude riviertakken veel 
nauwkeuriger geworden. Via een subsidie uit het NWO MeerWaarde kennisvalorisatie-
programma is daarom in oktober 2011 een 1-jarig project gestart met als doel andermaal 
structureel overzicht te scheppen, en zo breed gebruik van paleogeografische kennis op het 
huidige kennisniveau mogelijk te maken. Behalve de vernieuwing van de digitale basis-
bestanden van de paleogeografie van de Rijn-Maas delta, heeft het project ook als doel de 
digitale tabellen en de catalogus van stroomgordel fragmenten op moderne wijze vrij 
toegankelijk en kosteloos op internet aan te bieden. Met name uit het brede gebruik van het 
‘Berendsen & Stouthamer 2001’ standaardwerk in de geoarcheologische sector, kunnen ons 
inziens verbeteringen van kartering en dateringen in de delta geoogst worden. 
Met een workshop voor expertgebruikers van onze kaarten, halverwege het project, 
hopen wij deze inzichten op effectieve wijze samen te brengen en in de nieuwe 
kaarten te verwerken. 

AANLEIDING EN ACHTERGROND
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VOORBEREIDING – VOORZIENINGEN – LOCATIE

Uw voorbereiding anderhalve week voor de workshopdag
• Per email wordt u op vrijdag 24/2 kaartmateriaal toegezonden (PDF/Powerpoint) 

vooral grafisch materiaal, met een zeer beknopte toelichting van de totstandkoming.
• Dit geeft inzicht in mate van uitbreiding en verandering van de 

paleogeografische kartering anno 2012, ten opzichte van materiaal uit 2001.
• Genodigden wordt gevraagd het materiaal inspecterend te bekijken en vervolgens

te confronteren met in de werkkring gerapporteerde ervaringen uit ‘Malta’-archeologie. 
• Gevraagd wordt een lijstje aan te leggen met de meest relevante aanvullingen met als 

doel de reconstructie zo actueel mogelijk te krijgen, zowel qua datering als kartering.
• U wordt gevraagd uw aanvullingen op 5/8 maart in de workshop in te brengen. 

In de dagen voor en na de workshop kan natuurlijk 1:1 gecorrespondeerd worden, 
maar op de workshopdag willen we de feedback graag in brede kring delen.

Op de twee workshopdagen 5 en 8 maart
• Beide workshops bestrijken de hele delta: van Xanten tot de Maasvlakte, 

van Roermond tot Amsterdam, van Willemstad tot Kampen. 
• Wij vragen u voor één de twee workshopdagen te kiezen.

Maandag 5 maart zal een zwaartepunt zijn: Mesolithicum/Neolithicum en transgressie
Donderdag 8 maart zal een zwaartepunt zijn: Rivierengebied Bronstijd en delta apex.
Op beide dagen maximaal 20 deelnemers.

• U krijgt een eenvoudige lunch aangeboden.

Technische Voorzieningen
• De digitale kaartbestanden zijn in GIS te bekijken, en geplot op grote vellen. 

De gekoppelde tabellen zijn in Access en in geprinte vorm te bekijken.
• Van meegebracht analoog materiaal/rapporten kunnen foto’s gemaakt worden, 

of de inzichten kunnen schetsmatig op de grote vellen overgenomen worden.
• Er is internettoegang. Er is gelegenheid tot digitaal overdragen PDF/GIS data etc.
• Nadruk ligt op overdracht aanvullingen – niet op onmiddellijke digitale verwerking.

Locatie op beide dagen
Van Unnikgebouw, zaal 10.15A, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 2 – 3584 CS – Utrecht De Uithof campus
Betaald parkeren (garage Cambridgelaan) – Buslijnen 11, 12(S) vanaf Utrecht C.S.
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