
 

Presentatie Meeting RAW 6 april 2006   
 
 
Voorstelling deelnemers en aangesloten verenigingen  Rene  5’ 
 
Deelnemers 
 
Frank Gelaude  Nautilus vzw   Gent   Voorzitter 
Paul Vanhee   MKA vzw  Antwerpen  Voorzitter 
Hendrik Harre  ACAM vzw  Antwerpen  Ondervoorzitter 
Alberte Herin   “   “   Conservator 
Andre Foucaert  4M sabl  Montigny le Tilleul Erevoorzitter 
Eric Claeys   Lithos vzw  Harelbeke  Secretaris 
Rene Allegaert  “   “   Ondervoorzitter
  
 
Andere aangesloten verenigingen 
 
Geologische vereniging Limburg (GVL)     St Truiden 
Vorsersgroep Homo et Natura HONA     Leuven 
Geologische Kring Tellus       Leuven 
Belgische vereniging voor paleontologie BVP (in afwachting) Antwerpen 
CGH          Bernissart 
GEST          Brussel 
 
Aantal leden: 2000 
Potentiële leden: 5000   
 
 
Voorstelling RAW en deontologische erecode   Frank  10’ 
Zie presentatie  
 
 
Maatschappelijk belang       Paul  10’ 
Zie presentatie 
 
Coöperatie met professionelen      Rene  5‘ 
 
Steunverleende professoren 
 
KU Leuven: Prof Philippe Muchez, Ertsgenese, adviseur Lithos Harelbeke 
KU Leuven: Prof Koen Binnemans, departement chemie, adviseur Acam Antwerpen 
Universiteit Gent: Prof.Jacques Verniers, paleontologie en structurele geologie, 
adviseur Nautilus Gent 
Prof. Vochten, anorganische scheikunde, adviseur MKA Antwerpen  
 
Privé initiatief – geen structurele verbintenissen 
 
Wat bieden wij 



 
Informatie over jaarprogramma van de verenigingen 
Deelname aan exploratietochten door verenigingen georganiseerd 
Educatieve schenkingen  
Meldingen en verdere afspraken bij belangrijke ontdekkingen 
Uitvoeren van opdrachten 
 
Wat vragen wij 
 
Toegang tot informatie (bvb bibliotheek) 
Advies 
Begeleiding o.a. ook op exploratietochten 
Begeleiding bij determinatie 
Engagement van de universitaire wereld in het convenant  
Wat kan de overheid hier doen 
 
 
Bespreking tekst voorstel resolutie     Allen  15’  
 
De Raad voor Aardwetenschappen (RAW – CST) heeft zich tot doel gesteld: 

− een deontologische erecode op te stellen en te laten naleven door alle 
aangesloten leden, waarbij respect voor het natuurlijk milieu op de 
eerste plaats staat 

− de samenwerking tussen de amateurverenigingen en de 
wetenschappelijke, professionele en officiële instanties te bevorderen. 

 
Daarom zou een kaderovereenkomst of een convenant kunnen uitgewerkt worden 
waarbij een samenwerking kan gestart worden tussen de overheid en de sector 
en wisselwerking tussen de universitaire wereld betreffende de domeinen 
mineralogie en paleontologie kan opgezet worden.  Het ligt niet in de bedoeling 
van de indieners van deze resolutie om een erkenning zoals voor archeologische 
exploraties na te streven, waar trouwens al een decretaal kader voorhanden is. 
Het is wel debedoeling van de indieners om een kader te creëren waarbij door de 
Raad erkende verenigingen die aan een aantal voorwaarden voldoen, op 
eenvoudig verzoek toelating kunnen krijgen om terreinen van openbare werken 
en werken met privé initiatief te kunnen betreden en er exploratie activiteiten te 
mogen ondernemen. 
 
Hier kunnen een aantal punten vooropgesteld worden: 

− Het is niet de bedoeling dat werken in uitvoering stil gelegd worden.  
Amateur-geologen zijn in principe flexibel en kunnen dus op ieder ogenblik 
ingezet worden waardoor vertraging van de werken uitgesloten wordt. 

− Amateur-geologen kennen meestal de gevoelige geosites waardoor ze in 
principe kunnen anticiperen.  Het is  aan de aangesloten verenigingen om 
een aanvraag te formuleren tot exploratie. Het gaat hier dus duidelijk niet 
om een meldingsplicht van de eigenaars aan bijvoorbeeld de Raad voor 
Aardwetenschappen dat een geosite aangeboord wordt, zoals 
bijvoorbeeld wel het geval is voor archeologische ontdekkingen. 

− De Raad voor Aardwetenschappen en inherent de aangesloten verenigingen 
nemen de verplichting op zich om geologisch interessante ontdekkingen 



te melden aan de betrokken universitaire wereld om met hen verder af te 
spreken over de verdere exploratie van de betreffende geosites. 

 

− De universiteiten kunnen dan ook omgekeerd beroep doen op de 
aangesloten verenigingen van de vzw RAW/CST om in hun opdracht 
exploratie van geosites te ondernemen om op die manier een antwoord 
te geven aan problemen van academische beschikbaarheid en 
budgetten. 

 
Een sprekend voorbeeld van een dergelijke samenwerking gebeurt momenteel 
tussen de gemeente Egem-Pittem, de steenbakkerij Ampe en Lithos Harelbeke, waar 
deze amateurvereniging de unieke paleofauna in kaart brengt en een klein museum 
samenstelt voor de gemeente. 
 
Interactie en samenwerking vormen absoluut een toegevoegde waarde en zijn een 
noodzaak. 
 
Aan de privésector (uitbaters groeven, kleiontginning,…) kunnen vanzelfsprekend 
geen verplichtingen opgelegd worden maar men kan via een 
samenwerkingsmodel zoals door de indieners gesuggereerd een goodwill 
creëren om de toegankelijkheid inzake mineralogie en paleontolgie voor de 
amateurverenigingen aangeslotenbij en erkend door de vzw RAW/CST te 
vergemakkelijken. 
 
In die zin moeten de verenigingen bijzondere aandacht hebben voor goed 
veiligheidsbeleid en is tevens de deontologische code uitgewerkt door de Raad 
van Aardwetenschappen als bindend toe te passen. 
 

Het ligt dus niet in de bedoeling van de indieners om een wetgeving tot stand te 
brengen maar via bijvoorbeeld een moederconvenant tussen de Vlaamse overheid 
en de sector een aantal basisprincipes vast te leggen zoals hierboven werd 
uiteengezet. 
 
Het is zo dat naast verenigingen inzake mineralogie en paleontologie ook andere 
verenigingen zoals amateurverenigingen die opzoekingen doen naar 
oorlogsrestanten,… hierin zouden kunnen vervat worden. 
 
Per type van activiteit zou bijvoorbeeld een bijakte kunnen afgesloten worden met 
specifieke aandachtspunten en principes. 
 
De Vlaamse Overheid wordt dus gevraagd om een kaderovereenkomst uit te werken 
waarbij de erkenningsprocedure verloopt via de Raad voor Aardwetenschappen. 
 
 
Begrippen, mineralogie, paleontologie, geologie   Paul  5’ 
 
Zie presentatie  
 
 
 
 



Geosites  in bos-, natuurgebieden en openbare domeinen Allen  10’ 
 
 
Zoals daar zijn: 
 
Dumps van oude mijnen,  
 
Terrils   Limburgse kolenmijnen 
 
Kleiputten  Kleiafgravingen  in  Marke 
 
Knelpunten: 
 
Bvb bekomen van “Afwijking onder voorwaarden” ivm art 20 van het bosdecreet van 
30 juni 1990  
 
......... Is zonder machtiging van het bosbeheer, in de openbare bossen verboden: 
 

• Opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit zijn ondergrond te 
verrichten 

 

• Werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheersplan zijn opgenomen en 
die van die aard zijn wijzigingen aan te brengen in de mineralogische en 
paleontologische sites, ...... 

 
 

Knelpunten met betrekking tot de privesector   Rene  5’ 
 
Ontlasting van verantwoordelijkheid 
 
Veiligheid 
 
Verzekeringsaspecten 
 
Wetgeving en rechtspraak 
 
Consolidering van de sector 
 
Ook de universiteiten zijn vragende partij 
 
Hoe kan de Overheid de goodwill stimuleren? 
 
 
Relatie met de partnervereniging CST    André    5’ 
 
 

Ik ben André Foucart, gepensioneerd ingenieur. Ik ben tevens erevoorzitter van 4M, 
een vereniging voor Mineralogie. 
Ik ben ook raadsman bij het Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Montigny-le-
Tilleul. Onder die beide hoedanigheden, enerzijds als mineralogist, en anderzijds als 



acteur in het burgerlijk en gemeentelijk leven, wil ik enkele woorden tot u richten en 
een vijftal minuten uw aandacht vragen.  
 
Allereerst wil ik u bedanken om ons te ontvangen en om wat van uw tijd en energie 
aan ons te wijden.  
In het bijzonder zeg ik u dank voor uw hoogwaardige luisterbereidheid. 
 
De gemeenschap waarin we leven is in moeilijkheden en de regeringen zijn er zich 
bewust van geworden dat ze de grootste zorg moeten besteden aan personen en 
zaken, om  
aan onze kinderen een leefbare planeet te bezorgen. We noemen dit een “duurzame 
ontwikkeling”. Die zelfde regeringen, of ze nu Waals of Vlaams zijn, promoten 
overigens het staatsburgerschap, en het verenigingsleven levert een van de 
voornaamste bijdragen tot dit staatsburgerschap.  
 
De zorg om de zaken in een perspectief van duurzame ontwikkeling. 
De geologische voorwerpen die we, onder strikt deontologische regels, als mineraal 
of als fossiel verzamelen, maken deel uit van hetgeen wij moeten redden en 
doorgeven aan onze kinderen, evengoed als de oudheidkundige collecties van onze 
voorouders. Daar ligt de zorg die we aan de dingen moeten besteden voor een 
duurzame ontwikkeling, en dit is precies wat wij beogen te doen zowel in RAW als in 
CST. 
Wij zijn de erfgenamen van onze voorgangers die “cabinetten van 
natuurwetenschappen” hebben opgericht en vele van onze amateur-leden worden 
gewaardeerd om hun hoogwaardig niveau van competentie dat ze hebben bereikt. 
Het is perfect mogelijk om tegelijk wetenschapper en amateur te zijn of enkel één van 
beide.  
 
De zorg om personen in het perspectief van duurzame ontwikkeling. 
De verenigingen van mineralogisten en paleontologen maken deel uit van de wereld 
van het verenigingsleven en zij hebben een belangrijke rol in het burgerlijk leven: met 
name de wetenschapszin aan te wakkeren en de schoonheid te leren ontdekken. De 
geologische objecten immers hebben,  naast een wetenschappelijke waarde, dikwijls 
ook een uitzonderlijke schoonheid.  
 
Maar de inzet van de verenigingen vraagt om beveiliging; de verzamelaars van 
geologische voorwerpen hebben een statuut nodig; het VZW-statuut  is zonder twijfel 
onmisbaar, maar op het niveau van de geregionaliseerde materies is een erkenning 
nodig en precies daarom komen wij bij u aankloppen. 
Onze vraag behelst eigenlijk niets anders dan een aspect van het 
“gemeenschapspact” uit de regeringsverklaringen van 2004-tot 2009 van de 
betrokken regeringen. 
 
Om te eindigen vertel ik u even hoever de situatie staat in Wallonië 
Identieke  stappen  worden momenteel ondernomen bij de Waalse regering. Het 
woord “indentiek” is hier belangrijk en ik wil dit onderstrepen. Het is immers het 
resultaat van een beslissing genomen door het RAW/CST. Het (franstalig) 
CSTdossier is thans ter discussie op het niveau  van de Waalse parlementaire 
groepschefs en ik verwacht binnenkort enig nieuws. Ja.. het is inderdaad waar dat de 
Vlaamse tak voorsprong heeft gemaakt. 



 
Het logo van onze vereniging RAW/CST bestaat uit een haaitand en een romboëder 
van calciet. De haaitand spreekt Nederlands en de romboëder spreekt Frans. 
Beiden beoefenen de geologie, maar ieder doet het in zijn eigen taal en met eigen 
specificiteit  om uiteindelijk het zelfde te zeggen. Beiden drukken de zelfde nood uit 
aan erkenning en aan beveiliging. 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
 
 

Wat behelst een convenant      - 
 
   
Samenvatting conclusies en actiepunten     Allen  10’ 
 


