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VAN D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 1997-1998

De Maatschappij telde op 1 januari 1998 450 leden.
Tijdens de ledenvergadering op 12 januari 1998 namen drie leden afscheid van het bestuur.
Mevrouw D r M.PM. Eriee was sinds 1963 bestuurslid en in de periode 1985-1988 voorzitter, Ir P Waasdorp was sinds 1984 bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter gedurende
1990-1996, en D r I.G.P de Loor was bestuurslid sinds 1983 en voor-zitter in de periode
1990-1996. Tijdens deze vergadering werd Ii- P. Hoogeboom, werkzaam op het Fysisch en
Electronisch Laboratorium van TNO in Den Haag, lid van het bestuur.
Het huidige jaarboek bevat de lezingen die in het seizoen 1997-1998 werden gehouden.
Het artikel van D r P.N.J. Wisse is opgenomen daar D r G. de Leeuw door ziekte plotseling
verhinderd was zijn lezing te houden.
I n 1793 werd de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk Diligentia opgericht, zodat in 1998 het 41ste lustrum plaatsvond. Het bestuur vindt het daarom
passend om in dit jaarboek de beknopte geschiedenis van de Maatschappij en het gebouw
aan het Lange Voorhout en de lijst van bestuursleden sinds de oprichting van Diligentia
te publiceren.
In het afgelopen jaar zijn een aantal natuurkundige instmmenten van Diligentia in een
vitrine in de hal van het gebouw tentoongesteld. De overige instrumenten bevinden zich
in bruikleen i n het Museon.

D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'

Vereniging en gebouw
In september 1793 werd in Den Haag liet Gezelschap ter beoefening der proef-ondei-vindelijke wijsbegeerte opgericht. D i t gezelschap had ten doel de leden middels voordrachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderingen van de natuurwetenschappen in de ruimste zin des woords. I n die tijd was het begrip natuurwetenschappen veel breder dan tegenwoordig en omvatte vakgebieden als scheikunde, geneeskunde, biologie, sterrenkunde en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft Düigentia verschülende activiteiten ontplooid. Er werden voordrachten gehouden en demonstraties van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Natuurkunde gegeven. Bovendien beschikte
de Maatschappij over een bibliotheek, een veKameling van natuuiwetenschappelijke instnimenten en een 'Kabinet van Natuurlijke Historieën' met o.a. schelpen, mineralen en
fossielen.
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de vooEitter, maar al spoedig nam
het ledental zo sterk toe, dat naar een ruimere lokaliteit moest worden omgezien. Men vergaderde enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen (waar thans het Haags Historisch
Museum is gevestigd), maar omdat de huur hoog was, besloot het bestuur in 1804 tot aanschaf van een eigen gebouw, 'een huis in hel Lange Voorlwut Wijk I no 269, met er benevens
nog een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat', voor de somma van
8500 gulden. Het pand dateerde uit 1561 en behoorde tot de boedel van wijlen de Weduwe
De Perponcher.
In 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieuwe naam voor de vereniging voorgesteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten zinspreuk voerende: Diligentia, in Den Hage.
De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele
Hagenaars hoofdzakelijk bekend is als centmni voor muziek en kleinkunst. Het oorspronkelijke embleem "Diligentia"van de Maatschappij, omgeven door een ki'ans van klimopen laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. I n 1859 werd de
naam veranderd in Maatschappij voor Nahiurkunde. In 1953 werd, ter gelegenheid van het
160-jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koninklijk verkregen.
In het gebouw werd ook huisvesting geboden aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(1860-1922) en aan de Koninklijke Nederiandse Chemische Vereniging (1946-1963), totdat
deze natuurwetenschappelijke vereniguigen ieder een eigen gebouw in Den Haag ki'egen.
Culhirele activiteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds in
1795 werden een viertal concerten gehouden en de muzikale activiteiten namen een grote
vlucht toen in 1821 het nieuwe genootschap Concert in Diligentia werd opgericht. D i t
genootschap organiseerde vele concerten per jaar. D i t was een groot succes, zodat reeds
in 1823 werd besloten tot een grootscheepse verbouwing van het gebouw. Een tweede verbouwing vond plaats in 1853. Bij deze laatste verbouwing ontstond de huidige gr'ote zaal,
die nog steeds bekend staat om zijn uitstekende akoestiek.
In 1985 werd de exploitatie van het gebouw wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Stichting
Kunstkring Diligentia. Deze Stichting heeft in 1993 het gebouw, waaivan de Maatschappij
nog steeds eigenaar is, grondig gerenoveerd.
Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Nahuirkimde
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde beperkt zich thans tot het organiseren van
12 lezingen per jaar, i n de periode september tot april, steeds op maandagavond. De lezingen, die worden gehouden i n de grote zaal, beginnen om 20.00 uur, duren een uur, en worden gevolgd door een meestal levendige discussie van ongeveer 15 minuten. I n de keuze

van de oiideivverpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuurwetenschappelijke thema's. De natuurkunde in de moderne zin des woords komt vier maal
per jaar aan bod, over ondeiwerpen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden
per vakgebied twee lezingen gehouden. Sterrenkunde en geologie zijn elk met één lezing
per jaar vertegenwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artikelen in het tijdschrift 'Scientific American'. Ondeiwerpen en sprekers worden in het begin
van het voorjaar door het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangsteUenden, die uit Den Haag en wijde
omgeving (Leiden, Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor onderwerpen en sprekers
opgeven aan het bestuur.
Het lidmaatschap van de Maatschappij bedraagt/45,- per jaar (12 lezingen voor 2 personen); het bijwonen van een lezing door niet-leden k o s t / 5 , - per avond . Leden krijgen
aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de
lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar b-ijgen zij het jaarboek met de volledige
tekst van de lezingen. Scholieren en studenten betalen voor het lidmaatschap (zonder
jaarboek) ƒ 10,-.
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Terbruggen, R. Wüding. Mr. P. van Buren, Dr. R de Riemer, X Meetman, A van
Linden van den Heuvell, J. Scheltema, Mr. XC. van de Kasteele, Ds. RR van de
Kasteele, H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, Dr. EJ. van Maanen. Mr.
DJ. Heeneman, Mr. G.W. Verwey Mejan. L.C.R Copes van Cattenburch, XG.R
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E. Canneman, D r FJ. van Maanen, Mr. AG.C. Asche, Jhr. L. de Witte van Citters,
Jhr M r HX Caan, DXH. BoeUaard, Mr. AJ.E de Bordes. W.CA Staring. Mr. R
Elias, FAT. Delprat CT. van Meurs. Jhr J. Westpalm van Hoom van Burgh, J.M.
Obreen, D r X Bosscha, D r H.C. Kips, RAW. Sluiter, D r H. van Capelle, D r M.
Salverda

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

Dr G.H. MuUer
1840 - 1885

RAW. Sluiter
1882-1885

W.CA Staring, CT. van Meurs. Dr X Bosscha. Dr H. van Cappelle. Dr E.H.
Groenman, Jhr D r EJ.G. Everts, D r LJ. Egeling. E de Bas, J. van Rijn van
Akemade

Dr. LJ. Egehng
1885-1888

W.CA Staring, RAW. Sluiter, D r E.H. Groenman, Jhr D r EJ.G. Everts, X van
Rijn van Akemade, E de Bas, Mr. R.Th. Bijleveld. Dr. CJJ. Ninck Blok

Dr GXM. Coolhaas
1885 - 1919

Dr GXM. Coolhaas
1885 - 1919

W.CA Staring
1888-1893

RAW. Sluiter D r E.H. Groenman, Jhr. Dr EJ.G. Everts. Dr LJ. Egeling, J. van Rijn
van Alkemade, Mr. RTh. Bijleveld, Dr CJX Ninck Blok, RC Evers, Dr B. Carsten

RAW. Sluiter
1893-1898

Dr E.H. Groenman. Jhr. D r EXG. Everts. Mr. RTh. Bijlveld. Dr.CJJ. Ninck Blok,
P.C. Evers. N.Th. Michaelis, D r RS. Tjaden Modderman, D r H. de Zwaan

N.Th. Michaelis
1898 - 1904

Dr E.H. Groenman, Jhr. D r E I G . Everts, M r RTh. Bijleveld, D r CJJ. Ninck
Blok, PC Evers, D r RS. Tjaden Modderman, D r H. de Zwaan, E.KG. Rose

Dr E.H. Groenman
1904 - 1921

Jhr. D r EXG. Everts. Mr. RTh. Bijleveld, D r CXX Ninck Blok, PC Evers, D r R
de Zwaan, B.KG. Rose, Dr. T.W. Beukema, Dr. HX Yeth, J.H. Beucker Andreae,
Dr GJ.M. Coolhaas, D. Hannema. Jhr. W. Wilsen EUas, D r A H . Borgesius, Jhr.
O J A Repelaer van Driel, Ir. A Vroesom de Haan. G. Doorman, G.L. Goedhart,
Dr HX Coert

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

J.H. Beucker Andreae
1921-1926

D. Hannema, Jhr. W. Witsen Elias, D r A H . Borgesius. Ir. A Vroesom de Haan. G.
Doorman, G.L. Goedhart. Dr. HX. Coert E.E Hardenberg, W.CX Smit Prof. D r X
Kraus
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Mr. B. van der Haar

Voomtter

Bestttursleden

Secretaris

penningmeester

D. Hannema
1926-1931

Dr A.H. Borgesius, G. Doorman. D r HJ. Coert E.F. Hardenberg. W.CJ. Smit
Prof Dr X Kraus, Dr A Schierbeek, fr. ATh. Kapteyn, Mr. W.C. Beucker Andreae

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

Prof. D r J. Kraus
1931 - 1934

Dr A H . Borgesius, G. Doorman. D r HJ. Coert. E.F. Hardenberg. Dr A
Schierbeek, Mr. W.C. Beucker Andreae. IVfr. C.W. Schlingemann, Dr G.L. Voerman

Dr A. Schierbeek
1934 - 1959

Dr AH. Borgesius, G. Doorman. D r HJ. Coert. E.F. Hardenberg. Prof D r J.
Kraus, Mr. W.C. Beucker Andreae, M r C.W. Schlingemann, D r G.L. Voerman, JJ.
Rambonnet Prof fr. J A Grutterink, Y. van Wijngaarden. SJ. van den Bergh, Dr
J.N. Eigersma, fr. HJ.M.W. de Quartel. Dr fr. J A Ringers. F. Hijmans. Dr J.N. van
den Ende, Mr. WJ. Cardinaal, fr. J.M. Op den Orth, Prof D r fr. XL. van Soest fr.
A H . Kerstjens, D r K T A Halbertsma

Dr W.PJ. Lignac
1949 -1984

Dr W.PX Lignac
1949 -1969

Prof Dr h. XL van Soest
1959-1969

Prof D r L. van der Pijl (1959-1963), D r K T A Halbertsma (1959-1963), Mw D r
M.P.M. Erlee (1959-1998). fr. G. van Iterson (1963-1975), Mw fr. H.E Hazewmkel
(1963-1972), fr. OAE. Wijnmalen (1965-1984). Prof fr. Y. Boxma (1968-1985)

Prof fr. IX Boxma
1969-1980

Drs. C. van den Brandhof (1969-1982). fr. XH. van der
Torren (1972-1983). RR Drion (1972-1984). fr MX Bottema (1975-19 8 8)

fr. MX Bottema
1980-1982

Mr RRJ.EH. MuUer (1980-199Ó), Dr E. Talman (1981-1996)

RR Drion
1982-1986

Dr H.H. Cohen (1982-1986), RM. Houpt (1983-1985).
Dr fr. GP. de Loor (1983-1998)

fr. MX. Bottema

Mw. J.W.M. Evers (1984- ), fr. P Waasdorp (1984-1998). In september 1985 zijn
de kunstactiviteiten overgegaan van de Kon Maatschappij naar de Stichting
Kunstkring DUigentia.

Mw. D r M.P.M. Erlee
1986-1988

Dr W. Bijleveld (1986-1990). Prof D r R. van Furth (1987- ), Prof Dr R
Sevenster (1990-1994), Dr PJMX Wisse (1990- ). M r B. van SoUcema (1990-

Drs. C. van den Brandhof
1969-1982

Dr E. Talman
1982-1996
Mw. J.W.M. Evers
1984-

)

M r RRJ.F.H. MuUer
1988-1990
Dr fr. G.P. de Loor
1990-1995

Drs. R Arlman (1994-

Prof Dr R van Furth
1995-

Prof D l e. van der Meijden (1996- ), Prof D r R de Vries (1996G.H. Okker-Reitsma (1996- ) fr. R Hoogeboom (1998- )

)

Drs. R Arlman
1996), Mw. D r
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DRS. L L RITSEMA (Ned. Inst, voor Toegepaste Geo-wetenschappen TNO Delf)
Geo-Informatica
MW. PROF D R C C . BAKELS (Faculteit der Archeologie R U . Leiden)
Biologie i n de archeologie
PROE D R M.B. K A I A N (Vakgroep Humane Voeding en Epidemiologie,
L . U Wageningen)
Effecten van koffie op de gezondheid
D R C. LE PAIR (Stichting voor de Technische Wetenschappen, Utrecht)
Technorot
PROF D R D.G.B.L Dieks (Faculteit Natuur- en Stenenkunde, UU)
Bohr en Bell
D R G.J.R MAAT (Centrum voor Fysische Anthroplogie, Leiden)
De voorouders van Willem van Oranje
D R P.NL WISSE
Modern onderzoek aan het zonnestelsel
PROE D R R D . SCHUILING ( U U . Faculteit der aardwetenschappen)
Het broeikas-elfect: voorkomen of genezen?
MW. D R KARIN GROEN (histituut collectie Nederland, Amsterdam)
Het Rembrandt Research Project
D R I R R STOUTHAMER (Universitair docent Landbouw Universiteit Wageningen)
Bacteriële sex manipulatie: mannendoders, transsexuelen en
maagdelijke geboorten
D R L TINBERGEN (ASTRON/NFRA, Dwingelo)
Polarisatie van straling in en uit het heelal
PROE D R I R JAC. WISMANS (Crash-Safety Research Centre T.N.0. Delft)
Letselbiochanica
I R M.L BOTTEMA
Uit de voordrachten van honderd jaar geleden: 1895 - 1896

GEO-INFORMATICA
door
I . L . Ritsema

1. Lileiding
In deze uiteenzetting wordt beoogt een definitie van geo-infommtica of de oolc gebezigde
term geomatica te geven. Ener-zijds wordt ingegaan op het nut en toepassingsgebieden en
ander-zijds wordt een overzicht beschreven van geo-informatica als vakgebied. Aan de hand
van voorbeelden worden tenslotte concrete resultaten, die in de geo-informatica bereikt
zijn, behandeld, alsmede de uitdagingen voor theoretisch en praetisch onderzoek.
Het overeicht van de toepassmgsgebieden en het werkveld van de geo-informatica betreffen vooral de markten, producten en activiteiten die binnen het Nederlands histituut Toegepaste Aardwetenschappen van T N O (NITG-TNO) aanwezig zijn, c.q. plaatsvinden.
2. Wat is Geo-Infomiatica?
Geo-Informatica is een interdisciplinair wetenschappelijk vakgebied, dat gericht is op de
toepassing van informatica in de aardwetenschappen. Men kan hierbij denken aan computerprogrammatuur, die de beoefenaars van de aardwetenschappen in staat stelt het aardse systeem te observeren, interpreteren, simuleren en beheren. In deze uiteenzetting wordt
het aarcke systeem beperkt tot de (deel-)systemen en processen in de ondergrond. D i t zijn
zowel natuurlijke als door de mens beïnvloede geologische, geohydrologische en geotechnische processen in de bodem. Hydrologische, oceanogr-afische en meteorologische systemen kunnen op vergelijkbare wijze deel uitmaken van het vakgebied.
h l het NITG-TNO wordt ook vaak de term Geomatica gebezigd. Geomatica betrekt naast
informatica ook 'mathematics', wiskunde, in het vakgebied. De reden hieivoor is dat alvorens
geowetenschappelijke gegevens, processen geschikt zijn voor de computer, er allereei-st een,
veelal wiskundige, ordening en stracturerrng plaatsvindt. Het is niet voor niets dat wiskunde
en informatica op verschillende universiteieten veelal in één faculteit ondergebracht zijn.
Uit figuur 1 is op te maken dat niet alle wiskundige ondei-zoeksondeiwerpen of die uit de
informatica, noch alle aardwetenschappelijke onderwerpen i n geoinatica een rol spelen.
Uitgangspunt is dat het vei-zainelen en op computers vastieggen van kennis over het aardse systeem, in ruimte en tijd, centraal staat.
Dat betekent dat bijvoorbeeld algemeen toepasbare inforniatica-ondeiwerpen en programmatuur, zoals tekstverweiidng, spreadsheets en dergelijke geen deel uitmaken van geomatica. D i t geldt eveneens voor wiskundige theoiieën, zoals pure algebra (getallenleer).
Ander-zijds zijn er ook diverse geowetenschappelijke onderzoeksvraagstukken waar uifor-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 22 september 1997
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matica en wiskunde geen bijdrage aan leveren.
Bij NITG-TNO worden de toegepaste ondei-zoeksondeiwerpen of technologieën, dus ook
geomatica, geclassificeerd i n levensfasen: embryonaal onder-zoek, prototype en proefontwikkeling, toepassing en implementatie. Door de jaren heen doorlopen de technologieën
deze fasen, waarbij slechts een aantal de implementatiefase, dat wil zeggen het commercieel gebruik, bereiken. De status of marktiijpheid van de diverse geomatica-onderwerpen
kumien hiermee aangeduid worden.
3. Geowetenschappelijke toepassingsgebieden Geo-Lifomiatica
De ondergrond, van bijvoorbeeld Nederland, speelt een rol in diverse maatschappelijke
gebr-uiksmogelijkheden die van groot socio-economisch belang zijn. De complexiteit van
de samenleving en eisen betreffende duui-zaamheid en veiligheid stellen steeds grotere
eisen aan de kennis omtrent de wisselwerking tussen de aardse systemen en de socio-economische systemen. Kennis van het aardse systeem is derhalve onontbeerlijk.
Er kunnen vier typen interacties tussen het aardse systeem en de socio-economische systemen onderkend worden:
» geo-resources: de aarde als hulpbron waarbij gr'ondstoflfen (massa of energie) uit de
ondergrond gewonnen wordt
• geo-space: de aarde hulpbron voor bouwen en opslag waarbij materiaal of energie in de
ondergrond gebracht wordt
<• geo-envrronment: de aarde die de effecten van de samenleving ondergaat, zoals bodemof gi'ondwateiveivuiling
• geohazards: de samenleving die negatieve effecten van aardse risico's zoals als aardbevingen ondergaat.
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3.1 Geo-resources: miming van delfstoffen
In de ondergrond komen diverse grondstolfen voor die door de mensheid gebruikt worden, op te splitsen i n stroomgrootheden, die aangevuld worden, en voorraadgrootheden,
die uitgeput raken:
• Grondwater, o.a. ten behoeve van diinlcwater, beregening landbouw, koeüng in fabrieken,
etc.
• Zand, grint, mergel en klei, o.a. als bouwmaterialen
• Olie en gas, o.a als grondstof voor huishoudgas, benzine, stookolie en plastics en voor
elektriciteitsopwekking
® Zouten, o.a. als gi'ondstof voor keukenzout en diverse procesindustrieën
• Kolen en turf, o.a. ten behoeve van veiwanning en elektriciteitsopwekkuig
• Aardwarmte, o.a. ten behoeve van warmtekrachtinstallaties
3.2 Geospace: opslag van infiastnicüuen, materialen en energie
De ondergrond wordt steeds meer benut als basis voor ondergr'ondse infrastructuren.
• Ondergrond om ruimte te creëren voor ondergrondse bouwwerken (tuimels, etc.)
® Ondergrond als stevige basis voor bouwen op slappe bodem
• Funderingen, bedoeld om meer stevigheid van de bodem te creëren ten behoeve van
bouwen in de ondergi'ond.
Ook worden diverse materialen en energievormen in de ondergrond tijdelijk (stroomgrootheid) of definitief (vooixaadgrootheid) opgeborgen:
• Injectie water ter aanvulling van zoetwatervoorraden
• Gasopslag i n reseryoir's of zoutcavernes voor het opvangen van plekbelasting in de gasdistributie
• Restwarmte of -koude in warmteki-achtuistallaties en interne klimaatbeheersing
• hijectie (zout)water of stoom om onttrekking van olie, gas zoutoplossingen te stimuleren
• Injectie van vloeibare en gasvormige afValstoflFen, zoals chemisch alVal of CO2
• Opslag van (bouw)alval in mijnen, cavernes of in stortplaatsen
3.3 Geohazards
Er zijn diverse effecten of risico's van de ondergr'ond op het menselijk handelen:
• Aardbevingen, landverschuivingen en üquefactie
• Overstromingen ten gevolge van natuurlijke grondwaterstijging
• Verdrogingen ten gevolge van geringe regenval
3.4 Geo-enviroiunent
Diverse effecten/risico's bedreigen ook de natuurlijke aardse systemen:
• Bodemdaling, verzakkingen en overstromingen ten gevolge van het winnen van grondstoffen of ondergr'ondse bouwactiviteiten
• Droogte ten gevolge van overmatige onttrekkingen
3.5 Duuiïaam beheer
Teneinde naar een duui7:ame relatie tussen natuurlijke systemen in de ondergrond en
socio-economische systemen te komen dient de ondergrond verstandig beheerd te worden.
Het is van groot belang dat de toestand van de aardse systemen, zowel i n het verleden, het
heden als in de toekomst bekend is. D i t wordt veelal vastgelegd in ruimtelijke gegevensbestanden en interpretatieprogr-ammatuur. Tevens dient er liennis omtrent de aardse processen te zijn teneinde voorspellingen te kuimen doen over effecten van menselijk handelen.
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Dit wordt veelal vastgelegd in simulatie-programmatuur.
Het is van groot belang dat de verantwoordelijke instanties, overheden, semi-overheden en
industrie, goed geïnformeerd zijn, dat de 'workflow' van de geo-informatie voorziening
effectief en efficiënt plaatsvmdt.
4. Geomatica als vakgebied
4.1 Overzicht
Steeds meer aardwetenschappelijke werkzaamheden worden ondersteund door computerprogrammatuur. Ook onderzoek en ontwikkelingen krijgt mede via computerprogrammatuur gestalte. Zeker in de toepassingssfeer worden steeds minder papieren gegevens gebrurld maar digitale gegevensbestanden en geen algoritmen meer maar programma's waar
deze kennis ingebakken is. De gebruikte geo-programmatuur kan gi'olweg i n een aantal
categorie'n van IT-systemen opgesplitst worden, zoals weergegeven in figuur 2.
Specifieke ondersteuning van de geowetenschappelijke werkzaamheden gebeurt door middel van obseivatie, interpretatie, simulatie en met behulp van decision support software.
Daarnaast zijn het beheer van geowetenschappelijke informatie, de visualisatie van deze
gegevens eh de stroomlijning van de werkprocessen (workflow) van gr-oot gemeenschappelijk belang.
De verschillende categorie'n van U-systemen worden i n de volgende paragrafen behandeld, enerzijds aan de hand van concrete projecten, die de afgelopen jaren bij het NTTG-
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TNO hebben plaatsgevonden, en anderzijds door aan te geven welke onderzoeksonderwerpen zich op dit moment in de eerste fasen van de technologie-levenscyclus bevinden.
4.2 Geo-informatie management, workflow en visualisatie
Het goed beheren van digitale geowetenschappelijke rnfoiTnatie is essentieel aangezien
deze in vele projecten benodigd zijn en door vele personen gebruikt worden. De ver-zamelingen informatie, die beheerd worden, komen overeen met de IT-systemen die de informatie creëren:
• observatiegegevens omvatten o.a. geofysische metingen of metmgen aan (monsters en)
boorgaten. I n Nederland betreft dit bijvoorbeeld 400.000 boringen en sonderingen.
Verder is Nedereland bijna volledig met seismische meetcampagnes bedekt.
• interpretaties zijn geologische, geohydrologische kaarten. Diverse karteringen hebben
plaatsgevonden of vinden plaats resulterend in geologische, geohydrologische kaarten en
profielen
• simulatiegegevens zijn voorspellingen van gr-ondwaterstanden, bodemdalingen en dergelijke. Deze worden nog niet in bestanden opgeslagen.
• beslis ondersteunende informatie is bijvoorbeeld de funderingsdiepte kaarten o f kwetsbaarheidkaarten voor vervuiling. Naar deze informatie komt steeds meer vraag.
Veel van deze informatie is niet confidentieel en wordt door het NITG-TNO verzameld,
beheerd en aan derden (landelijke instituten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus en industrie) ter beschikking gesteld tegen distiibutiekosten.
De opslag en het beheer van deze geo-informatie maakt een sterke ontwikkelmg door van
papieren naar files, relationele databases, multimedia databases. De mate en wijze van toegankelijkheid van de geo-informatie verandert eveneens, van uitleen van papier tot uitwisseling van files op CD-ROMÖs, floppies en via emaU tot dnecte toegang in client/seiver
applicaties via interne netwerken, modems en hitemet.
Op het gebied van visualisatie verschuiven de mogelijkheden van I D naar 2D (kaarten en
profielen), 3D (3D fly-through, virtual reality) en 4D (movies, virtual reality). Om de werkprocessen te stroomlijnen wordt steeds meer gebruik gemaakt van workflow management
software, die de geowetenschappelijke werkzaamheden en gebruikte IT-hulpmiddelen
organiseren.
h l het NITG-TNO zijn diverse projecten op dit gebied i n het verleden uitgevoerd:
• de realisatie van de databank Nederlandse ondiepe ondergrond, waarin diverse geowetenschappelijke gegevens opgeslagen, beheerd, gevisualiseerd en gedistribueerd kunnen
worden. D i t systeem is gebaseerd op een relationele database (Oracle) en Geografische
Infor-matie Systemen (ESRI, Smallworid).
• de realisatie van een databank van de diepe ondergrond (olie en gas), gerealiseerd op
basis van de Finder database systeem (Oracle, Scliluniberger) en GIS Systemen (ESRI en
Schlumberger). Het werkproces wordt hier sterk gestroomlijnd met behulp van workflow
management functionaliteit.
• standaardisatie van gegevensmodellen voor verschillende branches
Het huidige onderzoek en ontwikkelingen richten zich op het toepassen van technieken
op het gebied van:
• opslaan van multimedia informatie (teksten, plaatjes, modellen, video's, etc.)
• opslaan van 3-dimensionale r-uimtelijke infomatie i n relationele en miltimedia databases
• toegangsprogrammatuur voor de database met geowetenschappelijke gegevens voor
Intranet (intern). Extranet (intern en vaste klanten/leveranciers) en Internet (publiek)
a beveiliging van de toegangsprogr-ammatuur
• gebi-uikersgooep specifieke software-insteUingen en data-profielen (data warehousing)
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4.3 Aardobservatiesystemen
Bij obseiyatiewerkzaamheden speelt geomatica, c.q. instrumentatie en software voor de observatie van aardse systemen, een belangrijke rol. Met name de telemetne en sensoilechniek,
zoals bijvoorbeeld toegepast in diverse observatie-instrumenten, 'high performance networking and computing' (HPCN), zoals van belangvoor het verwerken van de continue enorme stroom van meetgegevens van satellieten of vaste en mobiele obseivatie stations.
L l het NITG-TNO zijn diverse projecten op dit gebied uitgevoerd:
• het ontwikkelen van geo-elektrische meetapparatuur GEA-54 (jaren 80). D i t meetsysteem
kende nog relatief weinig software, gezien de mogelijkheden van de chips in die tijd
• het ontwikkelen van een seismisch meetmstrument S U M M I T (begin jaren 90). Hierbij
speelden met name telecommunicatieprotocoUen, snelle opslag van grote hoeveelheden
data i n de opnameboxen, veldcomputer en tapes en in-field processing een rol
• het ontwikkelen van telemetrische gr'ondwater monitoring netwerken (eind jaren 90).
Hierbij spelen dezelfde problemen als bij de S U M M I T een rol en daarbij de behoefte
om de informatie dir-ect in data bestanden op te slaan en via Internet op veilige wijze
toegankelijk te maken
De ontwikkelde instrumenten en ingebouwde software is telkens verschillend. Toch blijken
er tenigkomende patronen i n te zitten betreffende de real tune communicatie protocollen,
telecommunicatie performance, gegevensopslagtechnieken. De programma's zijn i n C,
C++ respectievelijk Java geschreven.
Gezien de steeds grotere mogelijkheden op het I T gebied (kleinere sensoren, grotere communicatie-bandbreedte, opslag en processorcapaciteit), vindt er continu onderzoek plaats
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op het gebied van de obseivatietechnieken. De volgende iimovatieve ontwildelingen zijn
te veiwachten:
• koppeling (D)GPS met meetinstrumentatie
• multisensor opnames
• on line toegang tot meet- en satelliet-informatie
4.4 Interpretatiesystemen statische en dynamische aarde
Bij de inlerpretatiewerkzaamheden
worden interpretaties of modellen van het statische of
dynamische aardse systemen uit meetgegevens afgeleid. Hierbij wordt de aarde naar verschülende aspecten, zoals de vloeistof-fase (grondwater, olie, gas) of vaste stoffase (lithostratigrafisch, aquifer/tard) gekarakteriseerd. I n dit proces spelen interpolatie-technieken,
patroonherkeiuiingstechnieken, zoals neurale netwerken en genetische algoritmen, en
1,2,3,4 en n-dimensionale geometrieën en topologieën een belangrijke rol.
Op dit moment zijn er standaard werkwijzen eu geo-applicaties in gebruik voor interpretaties. Voorbeelden zijn petrofysische en seismische werkstations (Schlumberger), gridden
en contourenprogrammatuur (Surfer, Zycor), REGIS (NETG-TNO, Esri).
De interpretatie ontwikkeld zich steeds meer in de richting van 3D en 4D interpretaties.
Hieivoor wordt veelal Gocad gebruikt, ontwikkelt aan de Universiteit van Nancy 4D interpretatie is van belang bij het interpreteren van monitoringmformatie (grondwaterstanden)
en repeterende geofysische surveys (4D seismiek), waarbij vloeistof kwantiteit- en kwaliteitveranderingen in de ondergrond vastgesteld en gevolgd kunnen worden. D i t is nog onderwerp van onderzoek.
4.5 Sinuilatiesysteinen aardse processen (verleden en toekomst)
Bij de simulatiewerkzaainheden
worden op basis van kennis over de aardse processen
numerieke berekeningen uitgevoerd die de toestanden van aardse systemen in de toekomst
kunnen berekenen. Deze berekeningen dienen gestuurd te worden door middel van calibratie met historische meetgegevens en algemene kennisregels over de processen. Hierbij
spelen bijvoorbeeld numerieke emdige elementen en eindige ditferentie technieken en
bayesiaanse inversietechnieken een belangrijke rol.
Op dit moment zijn er diverse modelprogramma's ui gebruik voor de simulatie van stroming van vloeistoffen door de ondergrond (o.a. Modflow voor grondwater, Eclipse voor
Olie en gas) en de simulatie van bewegingen en veivormingen i n de ondergrond (DIANA,
Gocad, Plaxis, IVI-series). Deze programma's zijn geschikt om voorspellingen te doen over
de effecten van vloeistofdynamische en geomechanische op bijvoorbeeld de menselijke en
de geologische tijdsschalen.
Een van de belangrijke ondeiwerpen van ondei-zoek en ontwikkeling zijn de gekoppelde
vloeistofdynamische en geomechanische processen, bijvoorbeeld de samenhang tussen
het onttrekken van vloeistoffen aan de bodem en bodemdaling. Een ander onderwerp is
de mogelijklieid om sterk niet lineaire processen te simuleren, zoals kruip en breukvorming
in gesteenten.
4.6 Decision support systemen
Bij decision support werkzaamheden wordt informatie over de aardse systemen veiwerkt tot
beslisinformatie, relevant binnen een bepaalde contekst voor belanghebbende partijen.
Voorbeelden zijn: een kaart van de delfstoffen in Nederiand in verband met vergunningen
of een overzicht van geproduceerde delfstoffen, omgerekend naar Staatsopbrengsten.
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Veelal komen hier statistische technieken bij kijken, in verband met aggr'egatie van gedetailleerde gegevens naar kengetallen en indicatoren.
Operationele voorbeelden
Voorbeelden van beslis ondersteunende systemen zijn GIS systemen waarmee 1,2 dimensionale evaluaties van verschülende modeUen geïntegreerd uitgevoerd kumien worden, bijvoorbeeld netwerksimulaties-programmatuur, 2D spatiele analyses en dergelijke. Zo kunnen er, bijvoorbeeld op basis van üthologische kaarten en grondwaterkaarten tezamen,
kaarten gemaakt worden die de funderingsdiepte geven voor gebouwen met een bepaalde
belasting.
Andere beslisondersteunende systemen betrekken ook de economische aspecten als beslisinformatie, zoals het olie en gas exploratie- en productiesysteem dat in ontwikkeling is. Op
dit moment vindt i n dit veld veel onderzoek plaats naar het werken met onzekerheidsmarges ui de beslisondersteunende softwarehulpmiddelen, zoals decision trees, score cards
software.
Steeds meer worden de procesinformatie en de belangrijkste aspecten en criteria van beslissingen geïdentificeerd en als kennis bewaard. Kennismanagement is van groot belang
voor een lerende organisatie.
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5. Conclusies
Uit voorafgaande blijkt dat geo-informatica of geomatica een belangi-ijk gebied van onderzoek en ontwiklceling is. D i t is zeker binnen het NTTG-TNO het geval, maar ook bij diverse overheden en industrieën.
Geo-informatica is een interdisciplinair vakgebied, waar soms de aardwetenschappen voorop lopen i n de voortgang in ondeiYoek en ontwikkeling en dan weer de wiskunde en informatica. I n het algemeen zijn de ontwikkelingen stormachtig, met name vanwege de snel
groeiende mogeüjkheden van de informatica.
Door een gerichte inspanning op dit gebied te plegen ontstaan steeds meer nuttige toepassingen en producten voor uitvoerende partijen in de maatschappij, c.q. industrie, overheid en NITG-TNO.
Het is aan te bevelen om in de Nederiandse onder-zoekswereld geomatica als één van de
aspecten van de ruimtelijke wetenschappen voldoende ruimte te geven.

BIOLOGIE IN D E ARCHEOLOGIE
door
C C . Bakels

Een grote opgi-aving zonder één of enkele biologen in het team is tegenwoordig bijna
ondenkbaar. Dat vinden we tenminste in Nederland. Bij de archeologie rond gr-ote infrastructurele werken, zoals de Betuwelijn, zijn zij zelfs bij de planning vooraf betrokken. Wat
doen zij? Ten eerste leveren zij een bijdrage aan de reconstr-uctie van het vroegere milieu
en de invloed van de mens daarop. I n de tweede plaats, en die is tegenwoordig zeker zo
belangi-ijk, bestuderen zij de voedselvoorziening.
1. De reconstructie van het milieu
Het milieu wordt ontleed in vier componenten, te weten substraat, klimaat, vegetatie en
dierenwereld. AUe vier zijn aan verandermg onderhevig en aUe vier moeten voor elke fase
uit ons verleden gereconstrueerd worden. De studie van het substraat, dat wü zeggen de
geologische ondergr'ond, de bodemvorming daarin, het reüef en de hydrologie laten biologen over aan geologen, lysisch-geografen en bodemkundigen. Zij gebruiken wel gaarne
hun resultaten.
Aan de reconstnictie van het kümaat leveren zij een substantiëlere bijdrage. D i t gebeurt via
de omweg van de dieren- en plantenwereld. Elk levend organisme stelt bepaalde eisen aan
het klimaat. Als hieraan niet voldaan wordt, ontbreekt de betreffende soort. Zo komen i n
het huidige Denemarken geen Europese moerasschüdpadden voor. Deze dieren laten hun
eieren door de zon uitbroeden en dat lukt aüeen bij een gemiddelde juli-temperatuur van
18°C. Ook gr-oeit er i n Denemarken geen maretak. Daaivoor is het 's zomers

