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Overleden KNGMG-leden
Prof.em.Dr. W.H. Zagwijn

. personalia

19 augustus 2018
Petroleum Geologische Kring Summer Lustrum 
Event: Bezoek aan Wijngaard De Amsteltuin en 
een lezing Wine & Geology door Anco Lank-
reijer. Kosten leden: €10
Info: www.pgknet.nl

5-6 september 2018
AAPG Energy Transition Forum – Geoscience in 
a New Era: AAPG organiseert in samenwerking 
met KNGMG en IAG een tweedaagse conferen-
tie over energietransitie en de toekomst van 
energie. 
Koepelkerk Amsterdam, Kattegat 1. 
Info: www.energytransition.aapg.org/2018

22 september 2018
Alumni reünie Geowetenschappen Universiteit 
Utrecht: reünie voor Utrechtse GEO-alumni ter 
viering van de opening van het nieuwe gebouw 
van de faculteit Geowetenschappen.
14:00 – 18:00, Vening Meineszgebouw A,   
Princetonlaan 8a, Utrecht.
Info: www.uu.nl/agenda/geo-alumni-reunie

28-30 september 2018
Petroleum Geologische Kring: Eifel/Mosel excur-
sie. Driedaagse excursie naar de Eifel, o.l.v. 
Jack Lanting
Info: www.pgknet.nl/

5 oktober 2018
Staringlezing 2018: 100 jaar Nederlandse geolo-
gische kartering door Michiel van der Meulen 
(TNO), TNO Auditorium, Utrecht.
Info: kngmg.nl/evenement

Nieuwe call: Living Labs in the Dutch Delta
NWO heeft de call Living Labs in the Dutch Delta geopend. In Living Labs werken onder-
zoekers van universiteiten en hogescholen samen met bedrijven en overheidsinstanties 
aan ‘nature-based’ interventies in het Nederlandse hoofdwatersysteem: rivieren, grote 
wateren en de kust. Op 18 september is er een informatiebijeenkomst over de call.

Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), 
bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecolo-
gie en de gerelateerde sociale en economische aspecten. Deze call for proposals is onderdeel 
van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samen-
werking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nati-
onaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). Uitgangspunt voor deze call is het concept 
‘nature-based solutions’: gebruik maken van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering 
van overstromingsveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Het budget voor deze call is 3,5 miljoen euro. Per aanvraag is een totaal bedrag van maximaal 
1,165 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor indiening van vooraanmeldingen is 1 novem-
ber 2018, voor volledige aanvragen is dat 31 januari 2019.

Meer info via www.nwo.nl/financiering 

Symposium ‘Crustacea through Time’
Op vrijdag 28 september 2018 organiseert de Paleobiologische Kring van het KNGMG in 
samenwerking met het Oertijdmuseum in Boxtel het internationale symposium ‘Crustacea 
through Time’. Tussen 10.30 en 17.00 uur wordt er in het Oertijdmuseum (adres: Bossche-
weg 80, Boxtel) een divers programma aangeboden met zeven populair-wetenschappelijke 
lezingen en een rondleiding door de tentoonstellingen en de collectie van het museum.

De sprekers zijn Dr. Adiël Klompmaker (University of California, Berkeley, VS), Dr. Matúš Hyžný 
(Comenius University Bratislava, Slowakije), Dr. Cees Hof (KNAW), Prof. Stephen Donovan (Natu-
ralis), Dr. John Jagt (Natuurhistorisch Museum Maastricht) en Barry van Bakel en Dr. René Fraaije 
(beide Oertijdmuseum). Tijdens het symposium zal de evolutionaire geschiedenis en paleobiolo-
gie van Crustacea (kreeftachtigen) aan bod komen met de nadruk op unieke exemplaren van een 
aantal specifieke fossiele groepen, waaronder de (echte) krabben, heremietkreeften, bidsprink-
haankreeften, gravende kreeften en zeepokken.

De kosten bedragen 12.50 euro voor studenten en leden van de Paleobiologische Kring en 17.50 
euro voor niet-leden. Hiervoor ontvangt u koffie/thee, een lunchpakket, een borrel na afloop en 
bovenal een dag vol met fossiele kreeftachtigen!

Voor meer informatie over het programma en registratie kunt u terecht op onze website: 
www.paleobiologischekring.org/homepage.
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