
Online cursus Geologie van de Alpen 

Nu reizen moeilijk geworden is, en de NGV cursussen tot nader bericht zijn uitgesteld, is 
er gelukkig een mogelijkheid om toch aan een Geologische cursus deel te nemen vanuit 
huis. In juli geeft prof. dr. Jan Wijbrans een online cursus "Geologie van de Alpen" via de 
website van de Koppelkerk te Bredevoort. De cursus bestaat uit vier colleges van 1 ½ uur 
Het eerste college start op donderdagavond 9 juli 2020. 
Voor meer informatie en inschrijven klik  hier. 

Zijn de Alpen een gewoon gebergte? 
Voor veel Nederlanders zijn de Alpen het gebergte waar ze het eerst mee in aanraking 
komen en daarom het beste kennen. Maar hoe komt het nu dat de bergen wanneer je 
vanuit Nederland de Franse, Zwitserse of Oostenrijkse Alpen binnenrijdt schijnbaar 
plotseling meteen zo hoog zijn? Zijn de Alpen een typisch voorbeeld van een gebergte, of 
juist niet? Waar liggen de Alpen nu precies? Passen de Alpen in de plaat-tektonische 
theorie? Horen de Apennijnen nu wel of niet bij de Alpen? 

Toe-of-slope mass-flow aan de voet van het Triassische atol van de Durrenstein in de 
Dolomieten

https://koppelkerk.nl/agenda/2020/07/09/geologie-van-de-alpen-online/


Geologie van de Alpen 
In de collegereeks Geologie van de Alpen gaan we op deze en andere vragen in. Als u 
vragen hebt, dan kunnen we ook daarop na elk met behulp van een chat en vragen optie 
in de digitale omgeving die we zullen gebruiken ingaan. Tijdens de cursus bekijken we 
onder anderen dwarsdoorsneden in het westen in de Frans-Italiaanse Alpen, in het 
centrale deel van de Zwitserse en Italiaanse Alpen, en uiteindelijk hoe de Oostenrijkse 
Alpen precies in elkaar zitten. Soms zijn de nieuwe inzichten van wetenschappers over de 
Alpen heel verrassend. 

Hoe werkt het? 
De online geologiecursus is te volgen via de website van de Koppelkerk. Voor mensen die 
niet zo ervaren zijn met online cursussen biedt de Koppelkerk hulp in de vorm van 
instructievideo via de website. Ook zullen deelnemers een half uur voorafgaand aan het 
eerste college wegwijs worden gemaakt in de digitale omgeving. Deelnemers aan de 
colleges zijn niet zichtbaar in beeld – dat is alleen de spreker – maar kunnen wel vragen 
stellen tijdens het college. De cursisten krijgen na ieder college, indien gewenst, de 
presentatie (in pdf) en extra verdiepingsmateriaal toegestuurd. Ook kunnen liefhebbers 
eventueel twee naslagboeken aanschaffen, maar dit is niet verplicht. 
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