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Nieuws van

Inmiddels hebben we 110 leden en de eerste, zeer geslaagde
themabijeenkomst van de Paleobiologische Kring achter de rug, waarvan
in deze Nieuwsbrief een verslag. Op de eerste jaarvergadering van de
kring in het Natuurhistorisch Museum Maastricht op 16 april jongstleden
is het bestuur verkozen (zie colofon), zijn de reglementen vastgesteld
(na te lezen op http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/) en zijn
jaarverslagen en begrotingen gepasseerd. Na de bijeenkomst is Sander
Ernst bereid gevonden penningmeester Marloes Kloosterboer-van
Hoeve bij te staan. De kring streeft naar een themabijeenkomst met
excursie en een reguliere bijeenkomst per jaar. Bij deze laatste zullen
zowel jonge als ervaren wetenschappers aan het woord komen. Tevens
streven we naar het organiseren van een excursie per jaar. De eerste
excursie van de Paleobiologische Kring zal zijn op 8 oktober 2005 in
Leuven. Noteer alvast in uw agenda! We zullen dan een bezoek brengen
aan de tentoonstelling ‘Leven in Steen’ in Leuven, een Paleogeen
ontsluiting in de directe omgeving en de Geosite Goudberg bij
Hoegaarden (de tenstoonstelling en de Geosite komen aan bod in deze
aflevering van de Nieuwsbrief). In deze Nieuwsbrief zijn verder
verschillende bijdragen te vinden van de hand van Jimmy van Itterbeeck,
die Frank is komen versterken bij redactie van de Nieuwsbrief.
Frank Wesselingh, Jimmy van Itterbeeck & Jan van Dam

Themabijeenkomst Massaextincties (Maastricht, 1516 April)

Ruim 40 aanwezigen hebben genoten van een boeiende lezingenmiddag
en excursie ochtend in het kader van ‘Massaextincties’ in en rond
Maastricht. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april. Na de opening en het
welkom gaf John Jagt (NHM) een overzichtje van de geschiedenis van
het Krijtonderzoek aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht, onze
perfecte gastheer. Vervolgens gaf Cindy Looy (NHM, Washington D.C.)
een overzicht over massaextincties. Er bestaat een schatting dat ruwweg
99,9% van de soorten die ooit geleefd heeft is uitgestorven en dat
slechts 5% van de soorten uitgestorven is tijdens massaextincties.
Echter, massaextincties zijn belangrijk omdat ze de evolutionaire klok
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Agenda Paleontologische Activiteiten
Kees Hordijk (k.hordijk@geo.uu.nl)
2005
nd

The 22 International Tsunami Symposium
2005; June 27-29, 2005, Chania, Greece.
http://www.gein.noa.gr/English/tsunamis.htm
th
The 5 International Brachiopod Congress.
July 4-8, 2005, Copenhagen, Denmark.
http://www.nathimus.ku.dk/geomus/brachiopod
%2Dcongress/bund.htm
th
The 17 Caribbean Geological Conference
2005; July 17-21 2005. San Juan, Puerto Rico.
http://www.uprm.edu/geolconference/
th
The 6 International Crustacean Congress
(ICC6); July 18-22, 2005, Glasgow, UK
http://www.gla.ac.uk/icc6/
rd
The 3 EAVP Annual Meeting (European
Association of Vertebrate Paleontologists).
July 18-23, 2005, Darmstadt, Germany.
http://forum.hlmd.de/eavp3/
Chapman Conference on the Role of Marine
Organic Carbon and Calcite Fluxes
in Driving Global Climate Change, Past and
Future; July 24-27, 2005, Woods Hole,
Massachusetts, USA.
http://www.agu.org/meetings/cc05fcall.html
Earth System Processes 2
Ancient Earth Systems, Modern Earth System
Processes and Earth System Futures.
August 8-11, 2005, Calgary, Alberta, Canada.
http://www.geosociety.org/esp2/
nd
The 2 Latin American Congress of Vertebrate
Paleontology; August 10-12, 2005, Rio de
Janeiro, Brazil.
http://acd.ufrj.br/mndgp/2clpv/en/index.html
th
The 7 International Symposium on the
Geochemistry of the Earth's Surface
August 23-27, 2005, Aix-en-Provence, France.
http://www.cerege.fr/GES7/ges7second.htm
IFAA - The International "Fossil Algae"
Association 5th Regional Symposium.
August 30 - September 3, 2005, Ferrara, Italy.
http://www.ku.edu/~ifaa/m-forthcoming.html
The 7th International Symposium on the
Cretaceous; September 5-9, 2005, Neuchâtel,
Switzerland.
http://www.unine.ch/geologie/isc7/
rd
The 53 Annual Symposium of Vertebrate
Palaeontology and Comparative Anatomy &
th
The 14 Symposium of Palaeontological
Preparation and Conservation
September 6-10, 2005, London, UK.
http://www.svpca.org/years/2005_london/index.
htm
AAPG International Conference and Exhibition.
New Tracks for New Highs; September 11-14,
2005, Paris, France.
http://www.aapg.org/paris/
th
The 15 International Symposium on
Ostracoda. Ostracodology: Linking Bio- and
Geosciences; September 12-15, 2005, Berlin,
Germany.

kunnen herzetten. Cindy ging in op de geschiedenis van het onderzoek,
aanleidingen voor dergelijke catastrofes en op terminologie (met zowel
Lazarus als Elvis taxa, maar Elvis was toch continu lazarus?). Met name
de laatste 20 jaar is er veel bekend geworden over massa-extincties, en
in de laatste 5 jaar is er spraken van een verschuiving van de aandacht
van de K/T grens naar de P/T grens. Philippe Claeys (VU Brussel) gaf
een bijzonder verhelderend betoog over het al dan niet voorkomen van
bolide impacts in de geologische overlevering. Het zoeken naar
aanwijzingen van dergelijke impacts laat zich misschien het beste
benoemen als forensic geology. Claeys is alleen overtuigd van een grote
impact op de K/T grens en veegde de vloer aan met andere
voorgestelde impacts rond massa-extincties.
Jacques Verniers (Universiteit Gent) gaf een inzicht in de dubbele
uitsterving aan het einde van het Ordovicium (Hirnantien) waar ca 85%
van de soorten is verdwenen. Deze uitstervingsgolf valt tijdens een van
de zwaarste glaciaties die de aarde ooit heeft ondergaan, en waarbij de
zeespiegel in korte tijd mogelijk 250 meter is gedaald. Er zijn
aanwijzingen voor twee grotere glaciaties, en mogelijk 5 kleinere cycli in
een tijdsbestek van circa 2 miljoen jaar. Verniers verhaalde over zijn
werk in Dob’s Linn (Schotland).
Wolfram Kuerschner (RU Utrecht) gaf een palynofloristisch overzicht
over de Trias-Jura extincties (ca 200 Ma geleden). In het betreffende
interval treden wel kwantitatieve verschuivingen op binnen de flora’s,
maar is er geen spraken van massaal uitsterven.
Zeer persoonlijk waren de video-footages van de Tsunami die op
kerstmis de Indische Oceaan onveilig maakten. Aan de hand van de
opnamen vertelde Jan Smit (VU Amsterdam) over processen die spelen
bij Tsunami’s, en betrok hij deze vervolgens op de megatsunami die het
Caribisch gebied trof na de impact op de K/T grens. De energie die vrij
kwam bij de impact wordt vergeleken met een aardbeving van 12-13 op
de schaal van Richter, maar de tsunami heeft buiten het Caribisch
gebied, dankzij de aanwezigheid van het Bahama platform, niet echt huis
gehouden.
Han van Konijnenburg (Naturalis, Leiden e.a.i.) gaf een overzicht van
uitstervings- en herstel patronen van de flora rond de Perm-Trias grens.
De presentatie, mede gebaseerd op eerder werk van Cindy Looy, liet
een aantal zeer aardige zaken zien, zoals het asynchroon uitsterven van
plantentaxa en mariene invertebraten, en de zeer lange (5 Ma) recovery
periode van de bos-achtige ecosystemen na de catastrofe.
Ten slotte gaf de gastspreker, Mike Benton (University of Bristol) een
lezing over uitstervingspatronen van vertebraten rond dezelfde PermTrias grens aan de hand van zijn werk in de Russische Oeral. Een groot
interdisciplinair project onder bijzondere omstandigheden. Over de
zogenaamde aanwijzingen voor een impact in kwartskorrels had hij het
over ‘not shocked, not even slightly surprised’. Benton liet ook zien dat
sommige ecosysteem typen vrij snel weer aanwezig waren, en anderen
(zoals zoetwater ecosystemen) een veel langere tijd nodig hadden om te
herstellen. Ook ging hij in op zaken als data kwaliteit in het onderzoek
van uitstervingspatronen.
De middag werd in het Natuurhistorisch Museum afgesloten met een
boeiende discussie.
Het symposium werd via een goed bezocht aperitief en buffet voortgezet
in de grotten van de Geulhemmer Berg op zaterdag, alwaar de altijd
weer verbluffende K/T grens werd bezocht, met uitleg van Jan Smit. Al
zigzaggend door de toerfietsers die de Amstel-Gold race reden, zijn we
naar het laatste excursiepunt, de ENCI groeve gereden.
Al met al was de eerste thema bijeenkomst van de Paleobiologische
Kring zeer leerzaam en zeer gezellig, en worden de organisatoren nog
eens hartelijk bedankt voor hun werk!
Frank Wesselingh

2

Vervolg Agenda
http://userpage.fuberlin.de/%7epalaeont/iso15/iso15-main.htm
Oceans 2005 (MTS/IEEE) One Ocean
September 19-23, Washington D.C., USA.
http://www.oceans2005.org/
nd
The 2 International Congress - The World of
Elephants; September 22-25, 2005, Hot
Springs, South Dakota, USA.
http://www.mammothsite.com/WorldofElephants
.html
Polar Regions and Quaternary Climate (ESF
Conference); September 24-29, 2005,
Acquafredda di Maratea, Italy.
http://www.esf.org/
APLF-TMS-LSPG (Palynology groups) Joint
Meeting. Palynology, palaeolatitudes,
palaeoaltitudes: Land/ocean distribution
patterns controlling climate and biodiversity.
October 3-7, 2005, Paris, France.
http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/tms/paly.ht
m
Geological Society of America annual meeting
& exposition; October 16-19, 2005, Salt Lake
City, Utah USA.
http://www.geosociety.org/meetings/2005/
th
The 65 Annual Meeting of the Society of
Vertebrate Paleontology; October 19-22, 2005,
Mesa, Arizona USA.
http://www.vertpaleo.org/meetings/index.html
Gondwana 12. Geological and biological
heritage of Gondwana.; November 6-11, 2005,
Mendoza, Argentina.
http://cig.museo.unlp.edu.ar/gondwana/
th
The 16 International Conference on Marine
Geology ; November 14-18, 2005, Moscow,
Russia.
http://www.ocean.ru/news_Engl.htm
rd
The 3 International Symposium on Deep-Sea
Corals; November 28 - December 2, 2005,
Miami, Florida, USA.
http://conference.ifas.ufl.edu/coral/
th
The Palaeontological Association 49 Annual
Meeting. December 18-21, 2005, Oxford, UK.
http://www.palass.org/pages/annual2005/annual
2005.html
2006
Lyell Meeting 2006 Millennial-scale events.
February 15, 2006, London, UK.
http://www.palass.org/pages/meetings.html#lyell
2006
th
The 13 Ocean Sciences Meeting
(ASLO/TOS/AGU); February 20-24, 2006,
Honolulu, Hawaii, USA.
http://www.agu.org/meetings/os06/
th
The 6 International Conference on the Geology
of the Middle East; March 20-23, 2006, Al Ain,
United Arab Emirate.
http://www.fsc.uaeu.ac.ae/Geology/c/me.htm

Tentoonstelling: Leven in Steen. Sporen van 4 miljard
jaar evolutie. Leuven 10-9-2005 / 29-1-2006
In 2003 ging Prof. P. Bultynck na een succesvolle wetenschappelijke
carrière op emeritaat. Naar aanleiding van deze gebeurtenis
organiseerde het KBIN, waar hij aan het hoofd stond van het
departement Paleontologie, op 22/11/2003 een studiedag. Een groot
deel van de voorgebrachte lezingen en posters resulteerden in
publicaties die gebundeld zijn in een speciaal volume van het Bulletin
van het KBIN. Voor de inhoudstafel kan u terecht op de volgende
website:
http://www.natuurwetenschappen.be/science/library/bib_ech/aard_suppl
_74/ .
De KULeuven, waar Prof. P. Bultynck als buitengewoon hoogleraar in
stond voor de cursussen Paleontologie, besloot het emeritaat te vieren
met een tentoonstelling, getiteld “Leven in Steen. Sporen van 4 miljard
jaar evolutie". Unieke stukken uit zowel Belgische als buitenlandse
paleontologische collecties zullen de evolutie van het leven op aarde
illustreren met o.a. fossielen uit de Burgess Shale, groeve Messel,....
Naast de fossielen zal ook het werk van gerenommeerde hedendaagse
kunstenaars te zien zijn waarin zij hun visie op 4 miljard jaar evolutie
voorstellen. Praktisch: de tentoonstelling zal lopen van 10 september
2005 tot 29 januari 2006 in de museumsite te Leuven, voor verdere info
kan u terecht op http://www.artesleuven.be/nl/tentoonstelling.htm.
Jimmy van Itterbeeck

De ENCI groeve: Quo Vadis?

Het zal niemand ontgaan zijn, dat de toekomst bij ENCI veel onzekerder
is dan menigeen had kunnen bevroeden. De staking van begin dit jaar
(februari) heeft in ieder geval iets van respijt opgeleverd voor de ruim
200 personeelsleden. De bedoeling is nu dat op de huidige voet met de
afgraving en productie van Portland cement wordt doorgegaan tot medio
2007. Dan wordt opnieuw bekeken of de doelstellingen van het
moederbedrijf (Heidelberger Cement Group) worden gehaald. Indien het
antwoord 'ja' is dan gaat men door tot 2010; zo niet, dan staan alsnog de
mensen op straat, en wordt de oven stilgelegd. Nu al is duidelijk dat het
wegpompen van grondwater in de diepste put in de groeve (zuidoostelijk
deel) wordt gestopt (per direct?), wat inhoudt dat over afzienbare tijd de
Vijlen Member, en misschien ook Lixhe members 1-2, niet meer
toegankelijk zijn voor paleontologisch/stratigrafisch onderzoek. Elders in
de groeve wordt momenteel in een rap tempo mergel 'geschoten' en
afgevoerd naar de breker, en het resultaat hiervan zullen steile, rechte
wanden van een meter of 5-10 hoog zijn. Niet zo plezierig om
laagsgewijs te monsteren, dus. Wat betekent dit alles nu voor diegenen
die onderzoek doen (of dat willen gaan doen) in het type Maastrichtien?
Het enig mogelijk antwoord hierop is: alle excursies van de NGV afd.
Limburg meemaken die nog voor dit jaar gepland staan!
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Vervolg Agenda
IGCP 467 - Circum-Panthalassa Triassic
Faunas and Sequences. March, 2006,
Wellington, New Zealand.
http://paleo.cortland.edu/IGCP467/
Geological Association of Canada Annual
Meeting. May 15-17, 2006, Montreal, Canada.
http://www.esd.mun.ca/%7egac/ANNMEET/ann
meet.html
AGU Joint Assembly; May 22-26, 2006,
Baltimore, Maryland, USA.
http://www.agu.org/meetings/
nd
IPC2006 - The 2 International Paleontological
Congress. Ancient Life and Modern
Approaches. June 17-21, 2006, Beijing, China.
http://www.ipc2006.ac.cn/index.htm
SSB 2006 Meeting (Society for Systematic
Biologists) June 23-27, 2006, New York, USA
http://systbio.org/?q=node/45
th
The 9 Symposium on Mesozoic Terrestrial
Ecosystems and Biota. June 27-29, 2006,
Manchester, UK.
http://homepage.mac.com/paulselden/MTE/
150 Years Neanderthal Man. Early Europeans –
Continuity & Discontinuity. July 21-26, 2006,
Bonn, Germany.
http://www.neanderthalerundco.de/k_bonn/en_i
ndex.htm
IGCP 467 - The Boreal Triassic. August, 2006.
Longyearbyen, Svalbard, Arctic Norway.
http://paleo.cortland.edu/IGCP467/
Forams 2006 - International Symposium on
Foraminifera. September 10-15 2006, Natal,
Brazil.
http://www.labgis.uerj.br/forams2006/
SealAIX'06 Sea Level Changes: Records,
Processes, and Modeling. September 25-29,
2006, Giens, France.
http://www.cerege.fr/news/congres_camoin/sea
_level.htm
AGU Fall Meeting. December 11-15, 2006, San
Francisco, California, USA.
http://www.agu.org/meetings/
th
The Palaeontological Association 50 Annual
Meeting; 2006, Sheffield, UK.
http://www.palass.org/pages/meetings.html#Fut
ureAnnMeets

Agenda Nederlandse Bijeenkomsten
Frank Wesselingh
(wesselingh@naturalis.nl)
NGV Geologische Themadag Plioceen van
Belgie. 19 november 2005, NITG-TNO, Utrecht
http://www.geologischevereniging.nl/

Bovendien zal, met het Natuurhistorisch Museum Maastricht als schakel,
erover moeten worden nagedacht door staf en studenten van de UU en
VU en de Belgische universiteiten, en conservatoren van andere
Nederlandse en Belgische natuurhistorisch musea, hoe heel gericht
onderzoek gedaan kan worden. Dit alles onder de noemer 'Redden wat
er te redden valt'. Klinkt dramatisch, maar daar komt het wel op neer.
Mijn voorstel is dus: liefst nog vóór de zomervakantie een overlegsessie
beleggen met geïnteresseerden om een 'plan de campagne' uit te
werken, dat zonder tijdsverlies zal gerealiseerd kunnen worden. Ik hoor
graag wat jullie van het een en ander vinden, op john.jagt@maastricht.nl
(Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6-7, 6211 KJ
Maastricht)
John Jagt

E-interview met de nieuwe bijzonder hoogleraar
Vertebratenpaleontologie in Utrecht, Jelle Reumer
Per 21 februari 2005 is Jelle
Reumer, directeur van het
Natuurmuseum Rotterdam,
benoemd tot bijzonder
hoogleraar Vertebratenpaleontologie aan de faculteit
Geowetenschappen van de
Universiteit van Utrecht. Hij
bekleedt deze leerstoel
namens de Stichting Hans de
Bruijn Foundation, voor één
dag in de week.
Wat is de Hans de Bruijn foundation?
In de afgelopen decennia is een brede en levendige vertebraten
paleontologie gemeenschap aan de Nederlandse universiteiten
langzaam afgebrokkeld. Met de pensionering van verschillende
paleontologen van de Universiteit Utrecht dreigde het laatste bolwerk
van vertebraten paleontologen verloren te gaan. De Hans de Bruijn
Foundation is opgericht om de continuïteit van universitaire opleiding en
onderzoek aan fossiele vertebraten te stimuleren. Dit is ondermeer
bereikt in samenwerking met een consortium van drie musea met grote
vertebraten collecties (Maastricht, Leiden en Rotterdam). Met behulp van
de foundation hopen we de opleiding van toekomstige vertebraten
paleontologen veilig te stellen.
Waarmee heb jij je zoal de afgelopen jaren beziggehouden?
In de eerste plaats ben ik natuurlijk vooral directeur van het Natuur
Museum Rotterdam. Voor wat betreft paleontologie heb ik me vooral
beziggehouden met insectivoren, met name uit Noord West Europa.
Daarnaast heb ik me beziggehouden met tal van onderwerpen die op
mijn weg kwamen, zoals mammoeten en sabeltandtijgers. Veel
onderwerpen worden me aangedragen door fossielen liefhebbers, die
heel erg belangrijk zijn voor het functioneren van de paleontologie in het
algemeen en de musea in het bijzonder. Momenteel werk ik aan
inventarisaties van kleine zoogdierfauna’s uit Nederland e.o. in het kader
van het WHINE project.
Wat ga je doen als hoogleraar?
Totnogtoe heb ik me vooral beziggehouden met het onderwijs. Qua
onderzoek heeft Utrecht natuurlijke een wereld faam op het gebied van
Insectivoren van het Middellandse Zeegebied, een uitermate boeiende
groep in een geologisch boeiende omgeving.
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Excursie Paleobiologische
Kring 8 oktober 2005
Hoegaarden, Pellenberg &
Leuven
Deze eendaagse excursie zal starten
bij de Geosite Goudberg bij
Hoegaarden, alwaar we onder onder
leiding van Prof. Noel Vandenberghe
(KULeuven) het Paleoceen/Eocene
bos zullen bezoeken. Vervolgens
gaan we naar de Eoceen-Oligoceen
opeenvolging van de Pellenberg, waar
enkele hoogst interessante
sedimentaire fenomenen te zien
zullen zijn. Tenslotte zullen we in
Leuven de tentoonstelling Leven in
Steen bezoeken.
Potentieel geïnteresseerden kunnen
zich vrijblijvend melden bij Robert
Speijer [
robert.speijer@geo.kuleuven.be]

Ik zou zelf ook meer aandacht willen genereren voor andere groepen, en
ook dichter bij huis, zoals het Noordzeebekken. We zijn momenteel met
verschillende Duitse en Engelse instituten aan het samenwerken om de
fauna’s uit het Noordzeebekken beter te gaan bekijken. Ik zou dan graag
vertebraten fauna’s uit alle tijdperken daarbij willen betrekken.
Wat is je leukste artikel ooit?
Reumer, J. W. F., L. Rook, K. van der Borg, K. Post, D. Mol & J. de Vos:
Late Pleistocene survival of saber-toothed cat Homotherium in
northwestern Europe. Journal of Vertebrate Paleontology, 23: 260-262.
De ontdekking van een heel bijzonder dier waarvan je denkt dat die hier
al honderdduizenden jaren verdwenen is. Het laat zien dat we nog heel
weinig weten op tal van terreinen.
Loont het Paleontologie te studeren?
Ja. Het is leuk, interessant en boeiend. Nee, je kan er momenteel geen
droog brood in verdienen.
Zijn er andere zaken die je aan de orde wilt stellen?
Ik heb hier Science net voor mijn neus met een artikel over Maria van
der Hoeven in de teneur van ‘Wordt Nederland het Kansas van
Europa?’. Ik vind dat paleontologen in Nederland heel veel bij te dragen
hebben aan deze discussie, en dat ze dat totnogtoe te weinig hebben
gedaan. We zullen daarvoor meer moeten doen aan
publiekscommunicatie, aan outreach.
Frank Wesselingh

Paleontologie in de Lage Landen
In deze rubriek staan paleontologische initiatieven, verenigingen en
akties centraal.

Goudberg geosite
Met de aanleg van de HST-verbinding Brussel-Aken is er op het
grondgebied van Hoegaarden (Vlaams-Brabant, België) een fossiel bos
blootgelegd. Toen in 1970 de bedding van de E40 in Hoegaarden werd
uitgegraven stootte men tijdens de graafwerken reeds op overblijfselen
van dit versteend bos maar toen werd er niets ondernomen om deze
unieke site te bewaren. Nu 30 jaar later heeft men de zaken anders
aangepakt en dit resulteerde in de oprichting van de Goudberg Geosite.

Tentoonstelling Leven in Steen –
Leuven 10-9-2005/ 20-1-2006
http://www.artesleuven.be/nl/tentoonst
elling.htm.

De drijvende kracht achter deze onderneming was dr. Pieter Laga van
de Belgisch Geologische Dienst. Hij is dan ook de hoofdfiguur in de
aflevering “Het verdronken land van Hoegaarden” van het programma
overLeven uitgezonden door Canvas op 8 februari 2004 (www.canvas.be
via onze programma’s – overLeven – vorige uitzendingen voor meer info
en beeldmateriaal).
Op de Goudberg site zijn in situ stronken van moerascipressen bewaard.
Het gaat om een subtropisch moerasbos uit het vroegste Eoceen dat
zich over meer dan een hectare uitstrekt in de ondergrond van
Hoegaarden. Meer wetenschappelijke info omtrent dit bos vindt u in de
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Verwachte Promoties
Verwachte promoties op het gebied
van de paleontologie en paleobiologie
in Nederland en Vlaanderen zullen
vanaf de volgende Nieuwsbrief
worden aangekondigd. Omdat de
Nieuwsbrief maar een paar keer per
jaar verschijnt zullen data indicatief
zijn.
De redactie verzoekt
promovendi/hoogleraren beoogde
promotiedata te melden via
wesselingh@naturalis.nl

volgende publicatie: Fairon-Demaret, M., Steurbaut, E., Damblon, F.,
Dupuis, C., Smith, T., and Gerienne, P., 2003, The in situ
Glyptostroboxylon forest of Hoegaarden (Belgium) at the Initial Eocene
Thermal Maximum (55 Ma): Review of Palaeobotany and Palynology, v.
126, p. 103-129.
Praktische info over de geosite vindt u in de brochure van de Vlaamse
Landmaatschappij
(http://www.vlm.be/PDF/nieuwsberichten/030618+brochure+geosite.pdf)
en op de website van de gemeente Hoegaarden
(http://www.gemeentehoegaarden.be/documents/toerisme.xml) waar u
ook alles vindt over andere toeristische trekpleisters in Hoegaarden
(BIER!).
Jimmy van Itterbeeck

Mio-/Plioceen in Antwerpen: een voortgang
De grote infrastructuurwerken in de Antwerpse haven (Verrebroekdok,
Deurgangdok) hebben verschillende tijdelijke ontsluitingen gecreëerd in
het Belgische Mio-/Plioceen dat zeer rijk is aan fossiele bivalven,
gastropoden en walvissen. Robert Marquet heeft de fossiele
invertebraten van deze afzettingen intens bestudeerd. Dit resulteerde in
een reeks monografieën waarvan er onlangs een nieuw deel verschenen
is: Marquet R., 2005. The Neogene Bivalvia (Heterodonta and
Anomalodesmata) and Scaphopoda from Kallo and Doel (OostVlaanderen, Belgium). Palaeontos 6, 1-142.
Vorige delen uit de reeks:
Marquet, R. 1998. De fossiele gastropodenfauna van Kallo (Oost
Vlaanderen - Belgie). BVP, Antwerpen, 246 pp. (ISBN 90-71145-12-3)
Marquet, R. 2002. The Neogene Amphineura and Bivalvia
(Protobranchia and Pteromorpha) from Kallo and Doel (OostVlaanderen, Belgium). Palaeontos 2, 1-100.
Voor meer info of het bestellen van deze boeken kan u terecht op
http://www.palaeontos.be/.

Dezelfde afzettingen herbergen ook een zeer rijke en interessante fauna
aan mariene zoogdieren. Olivier Lambert
(http://www.ulb.ac.be/sciences/ueg/people/Olivier.html) heeft zowel de
nieuwe vondsten alsook de collecties van het KBIN tijdens de voorbije
jaren herbekeken, met speciale aandacht voor tandwalvissen. Bij het
uitkomen van deze nieuwsbrief zal hij zijn thesis: “Les dauphins
longirostres et les baleines à bec du Néogène de la région d’Anvers:
systématique, phylogénie, paléo-écologie et paléo-biogéographique”
(vrije vertaling: Dolfijnen (Eurhinodelphinidae) en tandwalvissen
(Ziphiidae) uit het Antwerpse Neogeen : systematiek, fylogenie,
paleoecologie en paleobiogeografie) in Brussel hebben verdedigd.
Jimmy van Itterbeeck
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Nieuws van het Darwin Centrum voor Biogeologie

Darwin Centrum voor Biogeologie voortvarend van start
Het Darwin Centrum voor Biogeologie is een virtueel onderzoekscentrum
dat voor 50% gesubsidieerd is door NWO. Het onderzoek speelt zich af
op het snijvlak van de biologie en de geologie en richt zich in het
bijzonder op de vraag hoe levende en niet-levende delen van het
systeem aarde in elkaar grijpen om onze planeet te laten functioneren.
Daarbij ligt de nadruk op de samenhang tussen biogeochemische cycli,
zoals de koolstof- of stikstofcyclus, en het leven op aarde. Daarnaast
wordt gekeken naar de wijze waarop gedurende miljoenen jaren door de
regulering van die cycli een leefbare en stabiele, planeet aarde is
ontstaan. e zes participerende instituten zijn: Universiteit Utrecht (UU),
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Radboud Universiteit
Nijmegen (RUN), Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee (NIOZ), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Wageningen Universiteit
en Research (WUR).
Het Darwin Centrum voor Biogeologie is officieel van start gegaan op 14
december 2004. Onmiddellijk daarna is de eerste call uitgezet die
openstond voor de twee thema’s binnen het Darwin Centrum:
Biogeochemical cycles and functional biodiversity en
Paleoenvironmental reconstructions and the biological validation of
proxies. Op 1 februari jl. was de deadline voor indienen, op 15 maart
stemde het bestuur van het Darwin Centrum in met de door het Review
Panel voorgestelde ranking. Aansluitend zijn de toekenningen en
afwijzingen verstuurd. In eerste instantie zijn 3 programma’s
gehonoreerd, met in totaal 9 posten (PhD en postdoc). Daarnaast
hebben nog 3 programma’s de opdracht gekregen hun aanvraag op
methodologisch vlak te verduidelijken; dit is gebeurd en deze
programma’s liggen ter herbeoordeling. Indien deze programma’s
worden toegekend, dan betekent dat nog 7 extra posten, dus in totaal 16
posten.
Dit najaar zal naar verwachting opnieuw een call worden opgesteld, nu
uitsluitend bedoeld voor thema 1, en dan met name het subthema
Relations between biogeochemical cycling and ecosystem functioning.
Hiervoor zijn in totaal 10 posten beschikbaar. De call zal in augustus
worden gepubliceerd.
Ondertussen is het Darwin Centrum bezig met het ontwikkelen van een
eigen huisstijl, die in juni zal worden gepresenteerd. Tevens verschijnt in
juni de eerste nieuwsbrief van het Darwin Centrum die te downloaden zal
zijn via de website www.darwincenter.nl
Vanaf aankomend najaar zullen met regelmaat Darwin-bijeenkomsten
worden georganiseerd. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op
de website
Nicoline Meijer (n.meijer@geog.uu.nl)
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