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Voorwoord 
 

Met deze editie is Mozaïek nu voor de 
derde keer digitaal verschenen. Wellicht 
dat het voor u reeds een vertrouwd 
beeld begint te worden. Voor de redactie 
is het de uitdaging om binnen een min of 
meer vaste lay-out niet alleen voor lange-
re tijd een goed herkenbaar tijdschrift te 
maken, maar daarin tevens zoveel moge-
lijk aan de (verschillende) wensen van 
de lezers tegemoet te komen. Zo zal ook 
in dit nummer, evenals in de vorige en 
volgende edities, weer een afwisseling 
worden gemaakt van twee-koloms en 

één-koloms artikelen. Daarbij telkens 
beginnend met de eerste variant, omdat 
de redactie vindt dat Mozaïek mede 
hierdoor het aanzien van een tijdschrift 
krijgt en dat het niet slechts een samen-
voeging van ingezonden documenten 
betreft.  
Nu we het toch over het aanzien hebben; 
de afbeelding links is specifiek gekozen 
om de voorpagina(„s) te verfraaien. Dit 
mede omdat we nog niet over een nieuw 
logo voor onze NGV-afdeling beschik-
ken. Het gaat evenwel niet om een wil-
lekeurige foto! Het betreft, mijns inziens, 
een van de mooiste – puur esthetisch ge-
zien – fossielen van Nederlandse bodem. 
De afgebeelde ammoniet is bovendien in 
Winterswijk gevonden! (zie blz. 23) 
Verder wil ik u er graag op attenderen 
dat deze keer ook een interactieve moge-
lijkheid van dit digitale format gebruikt 
is door links naar o.a. andere nieuws-
brieven op te nemen. Veel leesplezier! 
 
Adam Haarhuis, redacteur  
 
 
 

In dit nummer o.a. : 
 

Verslagen van de verenigingsavonden 
 
De afdelingsexcursie naar Frankrijk 
 
„Bedreiging in Holzmaden‟ 
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Verenigingsavond 14 april 
“the Jurassic Coast” 
 
In zijn welkomstwoord verzocht de 
voorzitter om de secretaris met gezang te 
feliciteren met zijn 76e verjaardag. Het 
klonk kristalhelder … 
 
Het onderwerp, de Jurassic Coast werd 
behandeld door Marjolein Heurman, die 
de voordracht had gemaakt samen met 
Peter Formanoy. 
 
De Jurassic Coast levert niet alleen Jura 
op. Gaande van west naar oost ligt de 
start in de Trias om, na de Jura, in het 
Krijt te eindigen. 
 

 
 
Het Triasklimaat was warm en droog. Er 
waren enkele grote rivieren en meren, 
afkomstig uit Normandië met grof grind. 
Het is tevens de tijd waarin Pangea be-
gint op te breken. 
Exmouth is de eerste plaats (Gateway) 
aan de Coast. Sidmouth is bekend van-
wege de fossielen van een Thynchosaurus.  
Vermeldenswaard is de ” unconforman-
cy”van Beer. 
De Boven-Jura was hier een eilandenge-
bied, dat in de Midden-Jura ondieper 
werd en weer dieper in de Late-Jura. De 
zone met Jura-afzettingen strekt zich 
verder naar Yorkshire uit. 
Beroemd is Lyme Regis, de fossielen-
hoofdplaats van Engeland. Zeker is dat 
zo na de ontdekkingen van Mary An-
ning. Dat ze goed was, bleek wel uit het 
feit, dat alle vooraanstaande geologen 
destijds bij haar op bezoek zijn geweest. 

Helaas is men op grote schaal bezig met 
het versterken van de kust. 
De Jurassic Coast is een SSSI, oftewel een 
Site of Special Scientific Interest. Dit houdt 
o.a. in dat bijzondere vondsten gemeld 
dienen te worden. Na de winterstormen, 
deze winter in het bijzonder, is er een 
invasie van fossielenzoekers. Bij het zoe-
ken naar Ichthyosaurus-botten heeft ieder 
zijn eigen vaste plek! Mede door de 
drukte is het gebied dan gevaarlijk, en 
dat maanden lang. Monmouth Beach is 
bekend van zijn Ichythyosaurus-vondsten 
in de Blue Lias. 
Ook Charmouth pikt een graantje mee, 
mede door het fraaie bezoekerscentrum. 
Bekend zijn de Green Ammonite Beds, 
waar de fossielen moeilijk uit te prepare-
ren zijn. De ammonieten zitten in de hel-
ling maar liggen ook uitgespoeld op het 
strand. Bekende fossielen zijn de 
Gryphea, de Promicoceras, en de Dia-
demopsis. Verschillende lokale verzame-
laars zijn geëerd en met hun naam aan 
het fossiel verbonden (we kennen dat 
van Winterswijk). Genoemd mogen 
worden de Sillidosaurus (8 stuks gevon-
den) en de vliegende Dimorphodon. 
Dan komen we op onze reis in West-Bay 
en Burton Bradstock, waar Toarcien en 
Aalenien zijn ontsloten. Er zijn duidelij-
ke overeenkomsten met Zuid-Duitsland. 
Er zijn veel ammonietenzones met een 
grote soortenrijkdom. Genoemd mogen 
ook worden de algenconcreties (“snuif-
doosjes”). 
De volgende halte is Chesil Beach, dat 
tot Portland behoort. Bekend is het smal-
le water de Fleet met brakwater. Na de 
laatste interglaciale tijd is het losse ge-
erodeerde materiaal weggespoeld en 
voor de kust afgezet. Bij Purbeck ligt de 
grens tussen Jura en Krijt. Ook bekend is 
Osmington Mills, maar de toegang is ui-
terst moeilijk omdat het gedeeltelijk mili-
tair terrein is. En daar komt het gevaar-
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lijke tij nog bij.  Purbeck en Lulworth 
Cove liggen beide in het Krijt. 
 

 
Lulworth Cove 
 
In de tussentijd van dit verhaal is het 
continent Amerika steeds verder naar 
het westen opgeschoven. De beroemde 
Cliffs liggen in het Boven-Krijt, waar een 
sterke plooiing heeft plaatsgevonden. 
Aan het eind van de trip arriveren we in 
Durlston Bay (Onder-Krijt). Hier wordt 
zoogdiermateriaal gevonden maar ook 
resten van reptielen. 

Na de Jura trok de zee zich terug, er ont-
stond een zoutvlakte waar sporen van 
sauriërs werden achtergelaten (van Igua-
nodon-achtigen). 
 
Tot slot noemt Marjolein het museum 
Dorset Country Museum in Dorchester: 
een bezoek meer dan waard. En in 2015 
(waarschijnlijk) komt er nog iets fraais 
bij. Namelijk de Etches Collection in een 
nieuw te bouwen behuizing bij Kimme-
ridge. 
 
Samenvattend: het was een boeiende 
avond, met een duidelijke verhaallijn, 
fraaie plaatjes en een mooie collectie 
meegebracht fossiel materiaal. De liefde 
voor de hobby en de natuur was goed te 
proeven. 
 
 
Verslag: Cees Ehlers

 
 

Verenigingsavond 12 mei 

“Op zoek naar het verdwenen 

landschap”, 20 jaar archeologisch 

onderzoek in Oost-Nederland 
 
Het is vaak een hele opgave om te moe-
ten luisteren naar een spreker die vertelt 
over zijn eigen beroepsmatige werk. Dat 
is zeker het geval wanneer dit werk ver 
afstaat van de hobby van het auditorium 
en dan wordt het een lange zit. 
Het enige wat uit deze bovenstaande 
zinnen past op het verhaal van Adam 
Haarhuis is de lange zit. Maar dat vond 
niemand erg, want iedereen was erg ge-
boeid door zijn verhaal. Hij mag dan bij 
ons vaak bekeken worden als een hob-
bygeoloog met een buitengewoon be-
langstelling voor de Steengroeve, in feite 
is hij een archeoloog die uitstekend in  
 

 
 
 
staat is om de ins en outs van dit vak 
voor het voetlicht te brengen. Omdat de 
archeologie en de geologie niet ver van 
elkaar af staan, wordt de spanning die 
Adam schetst bij het zoeken naar vond-
sten zeker aangevoeld door de amateur-
geoloog die dezelfde prettige spanning 
ondergaat tijdens zijn of haar hobby. En 
dat is een essentiële voorwaarde voor 
het overkomen van het verhaal. De vele 
vragen tijdens en na de lezing wijzen 
ook op hetzelfde enthousiasme binnen 
de twee groepen. 
 
Overigens was hij al veel eerder bezig 
met fossielen en dan vooral met de fos-
forietknollen in het gebied waar hij op-
groeide, namelijk Noordoost-Twente (de 
fraaie omgeving van Ootmarsum en 
Vasse). De toevallige vondst van een 
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scherf aardewerk die toe te schrijven was 
aan de intrigerende trechterbekercul-
tuur, bevorderde de drang naar het zoe-
ken van archeologische artefacten. 
 

 
Trechterbekerscherf uit Vasse 
 
Het archeologische zoeken tijdens de pe-
riode op de middelbare school in combi-
natie met zijn interesse in kunstgeschie-
denis leidde tot een studie aan de Uni-
versiteit Nijmegen. Een klassieke “ont-
dekkingsreis” was het speuren in Hercu-
laneum nabij de Vesuvius. Daarna ver-
schoof de aandacht naar het Provinciaal 
Romeinse Nijmegen en vooral naar het 
Romeinse legerkamp dat daar gebouwd 
werd na de Bataafse Opstand. 
 

 
Onderzoek in Romeins Herculaneum 
 
Na een tijdelijke baan als veldtechnicus 
bij de universiteit ging Adam werken 
voor RAAP (Regionaal Archeologisch 
Archiverings Project) met de nadruk op 
inventarisatie en het maken van kaarten. 
Het in 1992 gesloten Verdrag van Valetta 

betekende een beter beheer in de archeo-
logie. De HSL-lijn, de Betuweroute en de 
komst van de VINEX-wijken (o.a. Leidse 
Rijn bij Utrecht) maakten dat Adam zich 
specialiseerde op het Rivierengebied. 
Schematisch zien de projecten er uit als 
volgt: 
 

 Bureau-onderzoek 
o archeologische info 
o geologische info 
o landschappelijke info 
o (cultuur)historische info 

 
 

 Inventariserend veldonderzoek 
o Karterend booronderzoek 
o Waarderend onderzoek 

 
 

 Selectiebesluit met de opties: 
o Beschermen 
o Opgraven 
o Archeologisch begeleiden 
o Vrijgeven 

 
Met behulp van geologische kaarten, ge-
omorfologische kaarten, historische 
kaarten (met name voor het bodemge-
bruik vroeger) komt men tot een Archeo-
logische verwerkingskaart. Ook wordt er 
veel gebruik gemaakt van moderne 
hoogtekaarten (AHN), waarvoor het ma-
teriaal wordt aangeleverd door nauw-
keurige metingen gemaakt vanuit een 
vliegtuig. 
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Bodemonderzoek speelt een grote rol: 
morfologie, de opbouw van de bodem 
en het voorkomen van archeologische 
indicatoren (zoals fosfaatverkleuring, 
houtskool, aardewerkresten, vuursteen 
en botmateriaal). Tot de gebruikte ge-
reedschappen horen de Edelmanboor, 
zeven en  gutsboren. Door te boren in 
regelmatige boorgrids, wordt een duide-
lijk beeld van de ondergrond verkregen. 
Alle resultaten worden ingebracht in de 
veldcomputer en op kaarten verwerkt. 
Zo worden niet alleen artefacten gevon-
den, maar zelfs complete nederzettings-
terreinen ontdekt. 
 

 
Geo-archeologisch booronderzoek 
 
Na de pauze  werden enkele projecten 
onder de loep genomen, waarbij het 
langst werd stilgestaan bij de werk-
zaamheden voor de Waalsprong (bij 
Nijmegen - Lent). De uitgebreidheid van 
dit project, met de bouw van een brug en 
verlegging van het  Waalbed, legt een 
enorme druk op de archeologische on-
derzoeken want er dient in hoog tempo 
te worden gewerkt. Het veilig stellen 
van sporen moet in hetzelfde tempo als 
het civieltechnische werk geschieden. 
Enkele aspecten van dit project behelzen 
oeverwallen en oude rivierlopen, water-
putten, gebouwsporen, verschillende 
dierengraven en de complexe stratigra-
fie. Na jarenlang onderzoek in de Waal-
sprong is het aantal vindplaatsen sterk 
vergroot, vooral prehistorische. 

 

 
Begraven runderskelet in Nijmegen-Lent 
 
Een ander project, dat aan de orde 
kwam, vond afgelopen december in 
Doetinchem plaats, waar een prehisto-
risch kampement met sporen van vuur-
steenbewerking werd gevonden (met 
zeer veel en zeer verschillende vuur-
steen, bonter dan Limburgse vuursteen). 
 
Als laatste voorbeeld van de uiteenlo-
pende archeologische projecten kwam 
het Romeinse Marskamp in Ermelo in 
beeld. Wie geïnteresseerd is in dit fraaie 
project moet even googelen naar “Mars-
kamp in Ermelo” en dan is er veel fraai 
materiaal om te bestuderen. Wellicht 
vormt deze achtergrond aanleiding om 
de Ermelose Hei eens te bezoeken. 
 

 
 
Al met al een zeer boeiende avond 
waarbij het verhaal juist voor geologen  
goed te volgen en te begrijpen was. 
 
Verslag: Cees Ehlers
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Excursie NGV, afdeling Winters-
wijk e.o. 
 
Fossielen rond Le Tréport, aan de kust 
van Frankrijk, van 26 t/m 30 mei 2014 
 
De voorbereidingen voor een meerdaag-
se excursie zijn we begonnen op 29 janu-
ari 2014 bij Riet en Bernhard thuis. Eerst 
bepaald wannéér en toen wáár naar toe. 
De week van Hemelvaart kwam als bes-
te uit de bus en aangezien Cees en Will 
niet meegingen, hebben we voor iets 
gemakkelijks gekozen, iets waar we geen 
toegang voor hoeven aan te vragen. Het 
werd de kust van Frankrijk, in de buurt 
van Ault en Le Tréport. Anne en Fred, 
Tonnie en Herman, Riet en Bernhard, 
Helma en Arent, Jan (Tjalkens), Henny 
en Ben waren de deelnemers. 
 
We hebben de nodige gegevens over de-
ze streek van internet geplukt en zo zelf 
een excursiegids(je) samengesteld. De 
kliffen aldaar bestaan uit fijne kalksteen 
uit het Midden- en Boven-Turoon en 
Coniacien, onderdeel van het Boven-
Krijt. Hierin zijn zee-egels, bivalven, bra-
chiopoden en sponzen te vinden. Deze 
zijn er meestal eenvoudig uit te halen 
met water en een stevige borstel. Ook 
zitten er vuursteenbanken in de krijtla-
gen. Deze bevatten als zee-egels o.a. de 
Micraster en Echinocorys en er zitten te-
vens sponzen in. Deze zijn gelukkig ook 
los op het strand te vinden, tussen het 
grint.  
 
Op zaterdag 24 mei zijn wij, Henny en 
Ben, gegaan. Het doel was: camping Le 
Domaine du Rompval bij Mers-les-Bains. 
We zijn op de heenweg langs de kust ge-
reden. Na een rit van ongeveer 7 uur 
kwamen we op de plaats van bestem-
ming aan. 
 

 
 
Wij hadden daar een “studio” gehuurd, 
dat is een omgebouwde munitiebunker. 
Alles was er aanwezig en we konden 
daar prima in verblijven. De overige 
deelnemers hadden hun eigen onder-
komen, caravan en camper, meegeno-
men. Na de auto te hebben uitgepakt, 
hebben we nog een poosje lekker buiten 
in de zon gezeten. 
 

 
 
Zaterdagavond hebben we met een aan-
tal mensen een voetbalwedstrijd geke-
ken in de wifi-ruimte. Een Fransman en 
zijn vriendin keken ook mee en werden 
blij verrast met een glaasje wijn en een 
blikje bier. Toen ging de communicatie 
ook wat gemakkelijker want het bleek 
een “Franse Engelsman” te zijn. 
 
Zondag 25 mei hebben we eerst rustig 
aan gedaan, overleg gehad over wat we 
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zouden gaan doen. Vervolgens bood-
schappen en benzine gehaald, toen i.v.m. 
het getij, ‟s middags naar Cayeux-sur-
Mer en Onival geweest en gezocht langs 
de kust. De eerste vuursteen zee-egels 
voor Fred en Riet waren een feit. 
 

 
Cayeux-sur-Mer 
 
Maandag 26 mei. Na genoten te hebben 
van een heerlijk stuk gebak van Fred 
i.v.m. zijn verjaardag, hebben we eerst 
maar rustig aan gedaan. Het waterpeil 
stond n.l. toch hoog. We zijn om ong. 
13.00uur vertrokken naar Le Bois-de-
Cise. We hadden pech, want het was die 
dag heel erg regenachtig. Toch zijn er 
een aantal egels gevonden. Zelf heb ik in 
de kalkblokken gezocht die daar nog 
niet zo lang geleden naar beneden waren 
gekomen; o.a. een Micraster gevonden. 
Je komt er uit te zien als een beest in die 
natte kalk, maar gelukkig biedt een re-
genpak uitkomst. Door de vele regen 
was er een natuurlijke douche ontstaan 
en daar kon ik mij mooi onder afspoelen.  
Het had ondertussen al zoveel geregend 
dat Herman en Tonnie op de camping 
een eigen wildwaterbaan onder de voor-
tent hadden gekregen. ‟s Avonds hebben 
we Fred nog toegezongen bij de caravan. 
Tevens een fles wijn overhandigd na-
mens ons allen. Op uitnodiging van Fred 
en Anne zijn we naar de wifi-ruimte ge-

gaan en hebben ons daar prima ver-
maakt met bier, wijn en nootjes.  
 

 
Fred is jarig! 
 
Dinsdag 27 mei zijn we naar Mers-les-
Bains geweest. Gelukkig was het droog. 
We hebben een lange wandeling ge-
maakt tot achter een bunker die daar in 
het water ligt. Het loopt alleen wat lastig 
over al die rolstenen dus je bent zo een 
uur onderweg. Je komt op weg ernaar 
toe van alles tegen, van automotoren tot 
bomsplinters en granaten(?) aan toe. 
Zelfs een aantal egels.  
 
Woensdag 28 mei. Eerst hebben we wat 
boodschappen gedaan. ‟s Middags naar 
Ault geweest. Wij hadden enkele egels, 
maar Tonnie had er wel een stuk of tien. 
Dus zij heeft de ogen nog goed in orde! 
 

 
Vondsten van Tonnie en Herman uit Ault 
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Donderdag 29 mei zijn we ‟s morgens 
naar Le Bois-de-Cise geweest. Nu was 
het ook goed weer. Je moet alleen een 
beetje doorzoeken want het wordt snel 
hoog water. 
 
Hier heb ik weer in de kalkblokken ge-
zocht en daarbij een Micraster en een 
coproliet of visresten gevonden. De an-
dere deelnemers hebben tussen de rol-
stenen gezocht. 
 
 

 
Le Bois-de-Cise: Micraster in de kalk 
 

 
Rustmoment bij Le Bois-de-Cise 
 
‟s Middags zijn we naar Criël-sur-Mer 
(plage) en Misnil-Val geweest. Alweer 

een aantal zee-egels gevonden. Tevens 
een Inoceramus en versteende sponzen. 
 

 
Criël-sur-Mer (plage) 
 
Vrijdagmorgen 30 mei vroeg, om negen 
uur in verband met het getij, naar Le 
Tréport geweest, daarna nog naar Mers-
les-Bains. Er is maar weinig gevonden. 
Ik heb nog wat foto‟s van de bunker ge-
nomen, maar kon niet te lang wegblijven 
want het water kwam al snel omhoog. 
Toen maar even een break. Koffie met 
slagroom bij het restaurant waar we ‟s 
avonds zouden eten. Lekker buiten geze-
ten in de zon en zie de eerste selfie van 
Tonnie! (geplaatst met toestemming van 
Tonnie). 
 

 
 
‟s Avonds dus met z‟n allen gegeten in 
restaurant “Les Mouettes” in Mers-les-
Bains. 
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Restaurant “Les Mouettes” in Mers-les-
Bains 
 
Het was een gezellige boel. We hebben 
onder andere vis, een “potje vleesch” en 
slakken gegeten. Met natuurlijk het no-
dige gepeuter om de slakken uit hun 
huisjes te krijgen. 
 

 
Restaurant “Les Mouettes” 
 

Ik dacht dat “Andouilette grille” iets lek-
kers was. Het is wel te eten maar je moet 
er niet aan ruiken! Er zit geen gehakt 
maar orgaanvlees in …  Gelukkig maakt 
ijs toe een hoop goed. 
 
Zaterdag 31 mei zijn Jan en wij weer 
naar huis gegaan. Jan was met de cam-
per al vroeg vertrokken. Wij zijn, na het 
afscheid, om ongeveer kwart voor tien 
weggegaan. 
 
 

 
 
Het is een mooie omgeving, waar je 
zonder al te veel moeite toch wel het no-
dige in het grint aan de kust kunt vin-
den. 
We zijn benieuwd wat er volgend jaar 
uit de bus komt als reisdoel van onze 
meerdaagse excursie. 
 
 
Henny en Ben Hof
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Een nieuw seizoen met excursies 
 
Het bestuur heeft voor het komende seizoen geïnventariseerd welke mogelijkheden 
er liggen voor één- of meerdaagse excursies. Het is de bedoeling dat u aangeeft waar 
u belangstelling voor heeft. Dat is voorlopig vrijblijvend voor u, maar wij willen 
graag weten voor welke excursiedoelen het zin heeft iets te organiseren. 
U kunt uw voorkeuren nu al opgeven aan de secretaris (c.ehlers@chello.nl), des te 
sneller weet iedereen waar men aan toe is. Ook op de eerste clubavond in september 
kunt u uw keuzes aangeven op de excursielijsten. Daarna begint het organiseren. 
Jaren lang heeft Cees Ehlers het nodige werk verricht voor ééndaagse en meerdaagse 
excursies. Mede door gezondheidsproblemen wil hij van het organiseren af en dat 
houdt in dat anderen bij de organisatie moeten inspringen: intekening betekent dat 
er op u een beroep gedaan kan worden enig werk te verzetten (data prikken, emails 
sturen, groevebezitters benaderen). Het zou heel mooi zijn als enkele mensen dit 
werk gaan doen en zo een nieuwe excursiecommissie gaan vormen. 
 
Optionele dagexcursies: 
 
Storthopen Ibbenbüren (Carboonfossielen)   op een zaterdag 
Groeve Piesberg (plantenfossielen)    moet op zondag 
Groeve Neuenkirchen  (groeve Waldhügel bij Rheine is niet meer) 
Groeve Lengerich (fossielen)  
Maasvlakte (interessante vindplaats van pleistoceen materiaal) 
Groeves Erlecom en Wissel (Rijngrind) 

mailto:c.ehlers@chello.nl
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Groeves omgeving Gerd Wikker (Rijngrind) 
Zand- en grindwinning Basal in Markelo   op vrijdagmorgen 
Zand- en grindwinning Breels (Anholt) 
Bezoek aan IJstijdmuseum van Uum in Varsselder 
Windkeienexcursie omgeving Blaricum + bezoek museum Hofland in Laren 
Zand- en grindwinning Haddorf (vnl. zwerfstenen en wat fossielen) 
 
Optionele meerdaagse excursies: 
 
Weekendexcursie Sauerland (mineralen) 
Weekendexcursie België (mineralen) 
Weekendexcursie Z-Limburg + België (fossielen)    ‟t Rooth, Marnebel, Romontbos  
Weekendexcursie Höver en Misburg 
 
Suggesties voor langere excursie (ca. 1 week, en wat verder weg op de kaart) graag 
inleveren bij het bestuur. 
 

 
 
 

Mijnwerker ontdekt nieuw mineraal 
 
In Australië heeft een mijnwerker een nieuwe mineraalsoort ontdekt. Het roze-
paarse mineraal, dat putnisiet is genoemd, wijkt in structuur en samenstelling af 
van de 4000 bekende mineralen. De mijnwerker, die in het westen van Australië 
op zoek was naar goud en koper, zag de felroze korrels. Het mineraal is vervolgens 
naar deskundigen gestuurd voor onderzoek. 
 

   Putnisiet 
 

Het nieuwe mineraal is te vinden op vulkanisch gesteente en bestaat uit kubusvor-
mige kristallen met een diameter van ongeveer een halve millimeter. Putnisiet bevat 
een ongebruikelijke combinatie elementen: strontium, calcium, chroom, zwavel, 
koolstof, zuurstof en waterstof. Volgens onderzoeker Peter Elliot blijkt hieruit maar 
weer eens dat de natuur wetenschappers voor verrassingen kan stellen. Er worden 
geregeld nieuwe mineralen gevonden, zegt Elliot, "maar meestal zijn het geen mijn-
werkers die zo'n ontdekking doen". Het nieuwe mineraal moet nog verder worden 
onderzocht om vast te kunnen stellen of en zo ja waarvoor het gebruikt kan worden. 
 
 

http://content.nos.nl/data/image/xxl/2014/04/29/641738.jpg
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Programma Verenigingsavonden N.G.V. afdeling Winterswijk 
 
Seizoen 2014 - 2015 
 
Ma 08 sep Lezing van Paul Hille over het beroemde fossielengebied van Holzma-

den. Paul was al eerder bij ons met verhalen over trilobieten en de 
Ediacarafauna. Natuurlijk kunnen we ook bijpraten na de vakanties en 
gevonden schatten bewonderen. 

 
Ma 13 okt Een oude bekende komt langs, namelijk Hans Steur met de aanspre-

kende titel De wereld na de inslag van de meteoriet. 
   
Ma 10 nov Alweer geen onbekende deze avond, want Eric Mulder is de spreker 

met als titel van zijn verhaal Van de Zuidpool naar Noord-Twente. 
 
Ma 08 dec Een grootse en gevarieerde Geologische Markt waar boeken, geolo-

gische kaarten, gesteenten, fossielen en mineralen te koop zijn tegen af-
braakprijzen en ….waar een ieder zijn nog niet gedetermineerde vond-
sten en problematica kan laten beoordelen onder het motto: velen we-
ten meer dan één. 

  
Ma 12 jan De boeiende en verrassende achtergrondverhalen van Onze eigen     

vondsten, in verleden en heden. Na het succes in het vorige seizoen, 
durven we het beslist nog een keer aan. 

 
Ma 09 feb De Jaarvergadering  en de Verkiezing van de Vondst van het Jaar. 
 
Ma 09 mrt Het optreden van Adam Haarhuis is zo goed bevallen, dat we blij zijn 

met een nieuwe lezing over een andere specialiteit van hem: de evolutie 
van vissen. 

 
Ma 13 apr Een nieuwkomer aan het front, en wel Henk van de Broek uit Drachten 

met als onderwerp De Vulkaan-Eifel. Een verhaal over een schitterend 
geologisch gebied, niet ver bij ons vandaan. 

 
Ma 11 mei Onze Herman is weer op dino-jacht  geweest in Nevada (USA) en zal 

ons over zijn ontberingen en andere wetenswaardigheden vertellen. 
 
In de maand juni  proberen wij weer een programma te bieden dat ook voor onze 
partners aantrekkelijk is, gekoppeld aan een etentje ergens in de streek. Onze  
maandagavond wordt dan vervangen door een zaterdagmiddag en –avond. 
 
Alle verenigingsavonden worden gehouden in een zaal van de Zonnebrinkkerk en 
beginnen om 8 uur ‟s avonds.  
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Bedreiging in Holzmaden 
 
Onder de vele vindplaatsen van fossielen in Zuid-Duitsland is Holzmaden wel 
één van de bekendste. Wereldwijd is de naam bekend, mede door het fraaie mu-
seum met dezelfde naam. Eén van de pronkstukken in het museum is de grote 
plaat met zeelelies. Velen van onze club kennen hem, met name door onze He-
melvaartexcursie naar de Schwäbische Alb in 1996. 
 
Het gaat om een plaat van 18 x 6 meter grootte waarop een fossiel stuk drijfhout is te 
zien van 12 meter lengte. Het fossiel is in 1908 ontdekt in een al lang niet meer be-
staande groeve (gerecultiveerd) tussen Holzmaden en Aichelberg. Op het drijfhout 
zijn zo‟n 300 zeelelies in verschillende grootte te zien van de soort Seirocrinus suban-
gularis. De zeelelies leefden van uitgefilterd plankton en waren meestal aan drijfhout 
vastgebonden dat jarenlang in de Jurazee ronddreef. Het prepareren van de plaat 
duurde al met al ongeveer 18 jaren. 
 

 
 
Zo‟n geweldige vondst verdient een ereplaats en in het in 1971 nieuw opgetrokken 
museumgebouw van het Urweltmuseum Hauff heeft hij een eigen ruimte gekregen. 
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Bij de installatie van energiebesparende LED-lampen in 2012 werd ernstige schade 
geconstateerd door het verval van markasiet. Daarbij ontstaat volumevergroting,  er 
breken platen af en de ontwikkeling van zuren zorgt voor verdere schade.  
Er is vervolgens snel ingegrepen. De beschadigde plekken werden met polyesterhars 
en cyanoacrylaatlijm overgoten. Deze maatregelen kosten veel tijd (1 ½ jaar) en zijn 
nog niet afgesloten. Voor een particulier museum zijn de kosten niet op te brengen en 
financiële steun van de regering van Baden-Württemberg is er niet gekomen. Inmid-
dels is de “Verein der Freunde und Förderer Urweltmuseum Hauff “ gesticht om gelden 
aan te trekken en het museum sterker te verankeren in de maatschappij. 
 
(voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van een bijdrage in “Fossilien “, jaargang 2014, nr. 3) 

 
Cees Ehlers 
 
 

Stenen bij Hondsrug komen van veel verder 
 
Stenen die in de ijstijd vanuit Scandinavië naar de Hondsrug kwamen, komen van 
veel verder weg dan altijd werd aangenomen. Dat heeft het Hunebedcentrum in 
Borger ontdekt. 
 
Steendeskundige Harry Huisman van het Hunebedcentrum heeft enkele tientallen 
stenen uit het noorden van Zweden in de buurt van Borger gevonden. Er zijn keien 
die 2500 kilometer hebben afgelegd en uit Zweeds Lapland komen. Dat is honderden 
kilometers noordelijker dan altijd werd gedacht. De noordelijkste stenen die tot nu 
toe waren gevonden, kwamen uit het midden van Zweden.  
 
Die noordelijke stenen zijn alleen bij de Hondsrug gevonden. Waarschijnlijk zijn ze 
aan het einde van de laatste ijstijd meegenomen door een smal ijsriviertje. Huisman 
vermoedt dat er ook stenen uit nog noordelijkere gebieden zijn te vinden bij de 
Hondsrug. De Hondsrug strekt zich uit van Groningen tot bij Emmen. 
 
 
 
 
 
 

  

 
Oproep / vacature 
 
We zoeken naar iemand die Jan Tjalkens in het museum met de geolo-
gische collectie kan assisteren. 
  
De gedachten gaan uit naar een van de (jongere) leden van de afdeling. 
Iemand die in de gelegenheid is op een middag in het museum te ko-
men om te helpen met dit nuttige maar vooral ook boeiende werk. 
 
Reacties aan:  jan@tjalkens.nl 
 

http://www.rtvnoord.nl/?p=135230
http://www.rtvnoord.nl/?p=135230
mailto:jan@tjalkens.nl
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Het hele T.rex artikel vindt u via deze link: 
http://www.kngmg.nl/publicaties/Geobrief-5-2014.pdf 
 
Bovendien; alle KNGMG-nieuwsbrieven zijn nu digitaal voor u beschikbaar ! 
Link:  http://www.kngmg.nl/publicaties/geobrief.html 
 
 

http://www.kngmg.nl/publicaties/Geobrief-5-2014.pdf
http://www.kngmg.nl/publicaties/geobrief.html
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Tyrannosaurus met bijzonder lange snuit opgegraven 
 
Wetenschappers hebben in China het fossiel van een Tyrannosaurus met een bij-
zonder lange snuit opgegraven. Het gaat om een dinosaurus met een lichaamsleng-
te van negen meter, die veel leek op de Tyrannosaurus rex. Het dier heeft de 
naam Qianzhousaurus sinensis gekregen, maar door zijn opvallend snuit wordt hij 
door wetenschappers ook wel 'Pinokkio rex' genoemd. Dat melden onderzoekers 
van de Universiteit van Edinburgh in het wetenschappelijk tijdschrift Nature 
Communications. 
 

 „Pinokkio rex‟, Foto :  Chuan Zhao 

 

Bouwplaats 
Het fossiel van het dier werd opgegraven op een bouwplaats in het de Chinese stad 
Guangzhou. Volgens de wetenschappers is het skelet zeer goed bewaard gebleven, 
omdat het lichaam van het dier in een laag modder terechtkwam. De modder be-
schermde het fossiel tegen aantasting door water en zuurstof. De snuit van de 'Pi-
nokkio rex' was ongeveer 35 procent langer dan de snuiten van dinosaurussen met 
een vergelijkbaar formaat. Het is nog onduidelijk waarom het dier een verlengde bek 
had. 
 
Krokodillen 
Volgens National Geographic News zorgden de lange kaken er mogelijk voor 
dat Qianzhousaurus gemakkelijk vissen kon vangen, net als moderne reptielen met 
een lange snuit, zoals krokodillen. "Maar eerlijk gezegd weten we het gewoon niet", 
verklaart hoofdonderzoeker Steve Brusatte op BBC News. "Qianzhousaurus sinen-
sis zag er in ieder geval een beetje komisch uit. De lange snuit deed ons denken aan 
de neus van Pinokkio. Verder was het dier waarschijnlijk even snel en dodelijk als 
andere Tyrannosaurussen." 
 
Bron : NU.nl / Dennis Rijnvis 

 

http://www.nature.com/ncomms/index.html
http://www.nature.com/ncomms/index.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/05/140507-pinocchio-rex-dinosaurs-tyrannosaurus-science-new-species/?rptregcta=reg_free_np&rptregcampaign=20131016_rw_membership_r1p_intl_ot_w#close-modal
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Dinosaurus met enorme neus ontdekt 
 
Paleontologen in de Verenigde Staten ontdekten ongeveer 75 miljoen jaar oude 
fossiele resten van een dinosaurus met een enorme neus; de Rhinorex condrupus. 
De details van het al in de jaren negentig opgegraven fossiel staan deze week be-
schreven in het Journal of Systematic Palaeontology. 
 

 Foto :  ANP 
 
De Rhinorex, grofweg te vertalen als 'neuskoning', was een planteneter en leefde in 
de laatste periode van het Krijt. Het dier valt onder de hadrosauriërs, een groep di-
nosauriërs met een snavelachtige bek. In tegenstelling tot veel andere hadrosauriërs, 
heeft de Rhinorex geen beenachtige kam op zijn kop, maar een enorme neus. De res-
ten van het dier werden al in de jaren '90 opgegraven in de Neslen-formatie in de 
staat Utah. In eerste instantie was de Rhinorex interessant studiemateriaal doordat 
de huidafdrukken goed bewaard waren gebleven. Daarna werden de resten weer 
opgeslagen in de opslag van het Brigham Young Museum of Paleontology. 
 
Schedel 
Toen twee onderzoekers de nog in zandsteen gevatte schedel in de archieven terug-
vonden, wisten ze nog niet dat ze met een nieuwe soort van doen hadden. Pas nadat 
ze de schedel met veel moeite uit het zandsteen hadden gehaald en reconstrueerden, 
kwamen ze erachter dat ze een nieuwe soort hadden ontdekt. De dinosaurër was in 
totaal zo'n negen meter lang en woog rond de 3.800 kilo. Zijn leefomgeving bestond 
uit moerasland, ongeveer honderd kilometer van de kust. Waarom de de Rhinorex 
een enorme neus had, is niet bekend, al is het niet waarschijnlijk dat hij een extreem 
goed ontwikkeld reukvermogen had. De onderzoekers vermoeden dat de neus aan-
trekkelijk was voor soortgenoten of handig was voor het kapot maken van planten 
door er tegenaan te slaan. 
 
Bron : NU.nl / Krijn Soeteman 

 
 

 

http://dx.doi.org/10.1080/14772019.2014.950614
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Oervogel kon waarschijnlijk wel vliegen 
 
De vondst van de overblijfselen van een Archaeopteryx zorgen voor een nieuwe 
kijk op de oervogel, zoals het dier wordt genoemd. De allereerste vogels konden 
vermoedelijk toch vliegen. Dat stellen onderzoekers van een Duits instituut voor 
paleontologie en geologie. Ze hebben hun onderzoek gepubliceerd in het Britse 
wetenschapstijdschrift Nature. 
 

 Foto : ANP  

 
In het Duitse Beieren ontdekte een verzamelaar een fossiel van de oervogel, zo werd 
woensdag bekend. Dat is niet de eerste keer, maar het gaat volgens experts nu om 
het best bewaarde exemplaar. Lang werd gedacht dat de oervogel niet kon vliegen, 
maar de nieuwe vondst maakt duidelijk dat de vogel een verenpak had waarmee het 
in staat was om te vliegen. De assen van de vleugels zijn in kracht vergelijkbaar met 
die van moderne vogels. Ook had het gevonden fossiel veren op de poten. 
 
''Sinds de eerste ontdekking in 1861, is de Archaeopteryx onderwerp van veel discus-
sies over de evolutie van vogels, vooral als het gaat om de evolutie van vliegen. Er 
werd gediscussieerd over de vraag of het dier op de grond woonde of in bomen, of 
het kon vliegen of niet'', zegt paleontoloog Oliver Rauhut van de Beierse Collectie 
voor Paleontologie en Geologie. De Archaeopteryx leefde zo'n 150 miljoen jaar gele-
den en was ongeveer even groot als een kraai. 
 
 

Bizarre stekelworm blijkt voorouder van hedendaags dier 
 
Wetenschappers hebben een raadselachtig fossiel van een stekelworm op pootjes 
gelinkt aan een hedendaagse worm. Het gaat om het fossiel van een 35 millimeter 
lange, stekelige worm met acht paar pootjes, die vermoedelijk ongeveer 505 mil-
joen jaar geleden over de oceaanbodem kroop. 
 

 Foto : M.R. Smith / Smithsonian Institute  
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Het prehistorische dier is waarschijnlijk een voorouder van de hedendaagse flu-
weelworm, zo blijkt uit bijzondere overeenkomsten in de anatomie van de organis-
men. Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. 
 
Bizar 
De eerste fossielen van de worm met de naam Hallucigenia werden al geïdentificeerd 
in de jaren zeventig. Door de bizarre verschijning van het dier waren wetenschap-
pers destijds niet in staat om de plaats van de soort in de evolutionaire stamboom 
van wormen te bepalen. De stekelworm op pootjes bleef een evolutionair raadsel. 
Uit het nieuwe onderzoek blijkt echter dat de pootjes van Hallucigenia waarschijnlijk 
veel weg hadden van de kaken van moderne fluweelwormen. 
 
Nagels 
De genoemde organen van beide dieren zijn opgebouwd uit hetzelfde soort materi-
aal: een harde opperhuid die vergelijkbaar is met menselijke nagels. Het is al langer 
bekend dat de harde kaken van fluweelwormen in de loop van de evolutie zijn ont-
staan uit pootjes. Volgens hoofdonderzoeker Martin Smith is het goed mogelijk dat 
de bijzonder harde pootjes van de stekelige oceaanwormen een voorbode waren van 
die evolutionaire verandering en daarmee het bewijs zijn van een verwantschap.  
 
Debat 
"De bijzondere poten van Hallucigenia zouden wel eens een lang en verhit debat in 
de evolutionaire biologie kunnen beslechten", verklaart Smith op nieuwssite New 
Scientist. Volgens de wetenschapper kan het bestuderen van lang uitgestorven dier-
soorten leiden tot veel nieuwe kennis over moderne dieren. "Door meer tussenvor-
men zoals Hallucigenia te onderzoeken, kunnen we mogelijk bepalen hoe het mo-
derne lichaamsplan van verschillende diersoorten is ontstaan", aldus Smith. 
 
 

Fossiel van onbekende Diplodocus ontdekt in Zuid-Amerika 
 
Wetenschappers hebben een fossiel van een nog onbekende Diplodocus ontdekt 
in Argentinië. De opgegraven dinosaurus is afkomstig uit het vroege Krijt, een pe-
riode die 144 miljoen jaar geleden begon en 66 miljoen jaar geleden eindigde. 
 

 Foto : Thinkstock 
 Bekijk video  

 
Tot nu toe werd aangenomen dat de Diploducus - die mede dankzij zijn lange nek en 
staart een lengte kon bereiken van 25 meter - al uitgestorven was in die periode. 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13576.html
http://www.newscientist.com/article/dn26067-a-worm-with-legs-no-youre-not-seeing-things.html#.U_H5Mbx_sgF
http://www.newscientist.com/article/dn26067-a-worm-with-legs-no-youre-not-seeing-things.html#.U_H5Mbx_sgF
http://www.zie.nl/video/qr2z3y5f6tf4
http://www.zie.nl/video/qr2z3y5f6tf4
http://www.zie.nl/video/qr2z3y5f6tf4
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Dat melden Argentijnse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.  
 
Verbrijzeld 
De Diplodocus is opgegraven in de Argentijnse regio Patagonië. De botten zijn ver-
brijzeld en incompleet, maar de wetenschappers hebben toch kunnen vaststellen dat 
het om een nog niet eerder waargenomen soort gaat. Vooral de verbinding tussen 
de staart, die ongeveer dertien meter lang kon worden, en de ruggenwervels van het 
dier, is uniek. De dinosaurus heeft de naam Leinkupal laticauda gekregen. Het is voor 
het eerst dat er een fossiel van een Diplodocus is gevonden in Zuid-Amerika. Maar 
vooral de periode waarin het dier leefde, verbaast wetenschappers. 
 
Uitsterving 
Lang werd aangenomen dat alle Diplodocussen 144 miljoen jaar geleden uitstierven 
door een nog onbekende oorzaak. "Maar deze bevinding laat zien dat deze groep 
overleefde tot in het vroege Krijt", verklaart hoofdonderzoeker Pablo Gallina op 
nieuwssite Chileno. Waarschijnlijk stierven de 'langnek-dinosaurussen' 144 miljoen 
jaar geleden niet wereldwijd uit, maar slaagden ze erin om langer te overleven in 
Zuid-Amerika. 
 
Bron : NU.nl / Dennis Rijnvis  

 
 

Gigantische 'niets-vrezende' dinosaurus ontdekt 
 
Wetenschappers hebben de resten van een gigantische dinosauriër gevonden. Het 
dier, een planteneter, was mogelijk één van de grootste landdieren ooit. 
 

 Dreadnoughtus, zie ook: Video  
 
De Amerikaanse paleontologen die de botten vonden, hebben de dinosaurus Dread-
noughtus schrani genoemd, wat 'bang voor niets' betekent, zo melden ze donderdag in 
het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Veel had de Dreadnoughtus waarschijnlijk 
ook niet te vrezen van andere dieren. Hij was zo'n 26 meter lang met een nek van 
ruim 11 meter. De dino woog meer dan een volwassen potvis. Hij moet zo'n zeven 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097128
http://www.chileno.co.uk/world/found-the-first-diplodocid-in#.U3SDZ61_sgF
http://www.zie.nl/video/e3bzoecfozi4
http://www.nature.com/srep/2014/140904/srep06196/full/srep06196.html
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keer zo zwaar zijn geweest als zijn tijdgenoot de Tyrannosaurus rex. "We kozen voor 
de naam Dreadnoughtus omdat, als je zo groot bent als dit beest, je waarschijnlijk 
niet snel bang bent", aldus een van de wetenschappers tegen persbureau Reuters. 
"Daarbij vonden we het tijd dat een plantenetende dinosauriër een 'badass' naam 
kreeg. Die worden meestal voor vleeseters bewaard." 
 
De onderzoekers vonden zeer goed bewaard gebleven resten van twee exemplaren, 
die tussen 66 miljoen en 84 miljoen jaar geleden leefden, in Argentinië. Dankzij de 
vondsten waren de paleontologen in staat betrouwbare schattingen te maken van de 
grootte en het gewicht van de Dreadnoughtus. 
 
 

Fossiel van 'babysittende' dinosaurus opgegraven 
 
Wetenschappers hebben in China een fossiel opgegraven van een dinosaurus die 
mogelijk aan het 'babysitten' was ten tijde van zijn dood. Dat melden Amerikaan-
se onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Cretaceous Research. 
 

 Foto : Penn State University  
 
Het gaat om een stuk rots waarin de resten zijn aangetroffen van 24 jonge planten-
etende psittacosaurussen en één ouder individu van dezelfde soort. Het volwassen 
exemplaar was vermoedelijk vier tot vijf jaar oud. Het dier was nog niet geslachtsrijp. 
Mogelijk ging het om een oudere broer of zus, die op de kleintjes moest passen. Bij 
moderne vogels wordt dit soort gedrag ook af en toe waargenomen. 
 
Psittacosaurussen leefden ongeveer 125 miljoen jaar geleden. Die dieren hadden het 
formaat van een hond en schrokten met hun schildpadachtige koppen vooral bla-
deren van planten naar binnen. De rots met de fossielen werd aangetroffen in het 
noordoosten van de Chinese provincie Liaoning. Het gesteente bestaat gedeeltelijk 
uit vulkanisch materiaal. Microscopisch onderzoek suggereert volgens de paleonto-
logen dat de dieren om het leven kwamen bij een vulkaanuitbarsting, waarbij ze 
werden bedolven door modder of rotsen. 
 
De fossielen van de jonge psittacosaurussen wijzen erop dat de dieren pas net uit 
hun eieren waren gekropen. Hoofdonderzoeker Brandon Hedrick houdt wel een slag 
om de arm. "Het lijkt erop alsof het een nest was", verklaart hij op de nieuwssite van 
Penn State University. "Maar het fossiel voldoet niet aan alle criteria om dat met ze-
kerheid te kunnen zeggen." De wetenschappers zijn van plan de botten van de dieren 

http://www.reuters.com/article/2014/09/04/us-science-dinosaur-idUSKBN0GZ1IV20140904
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667114001347
http://www.upenn.edu/pennnews/news/penn-paleontologists-describe-possible-dinosaur-nest-and-young-babysitter
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nader te onderzoeken om vast te stellen of het inderdaad ging om een nest dat tijde-
lijk was toevertrouwd aan een oudere psittacosaurus. 
 

 
 

 
 
 

Over de ammoniet op de voorpagina 
 
Vaak worden verre reizen ondernomen om mooie ammonieten te kunnen verzame-
len, maar het fraaie op de voorpagina afgebeelde exemplaar  is  dicht bij huis, in de 
Winterswijkse bodem gevonden. 
 
Het betreft een grotendeels gepyritiseerde Schlotheimia angulata (collectie Berkelder) 
uit een subrosiepijp in het westelijke deel van de (3e) Muschelkalkgroeve. In deze 
door geologische (erosie)processen ontstane pijp was onder andere materiaal uit de 
bovenliggende Jura-afzettingen in het niveau van de Muschelkalk terecht gekomen. 
Hierin konden dus fossielen worden verzameld die normaal gesproken niet in de 
Muschelkalkgroeve te vinden zijn, waaronder dit kunstwerkje van moeder natuur. 
 
Literatuurverwijzing: 
Hoedemaeker e.a. 2012, Fossiele cephalopoden van Nederland (Staringia 13). 
 
NB: de afbeelding van deze ammoniet op de voorpagina is bijgewerkt voor het speci-
fieke doel van de illustratie.
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Eerste roofvis kraakte schelpdieren met sterke kaken 
 
Wetenschappers hebben in China een fossiel ontdekt van de eerste grote roofvis 
die in de wereldzeeën zwom. Het gaat om gefossiliseerde kaakbotten van Mega-
mastax, een grote roofvis die naar schatting 423 miljoen jaar geleden leefde.  
Het dier beschikte over sterke kaken om schelpdieren en andere prooien te doden. 
Dat melden Amerikaanse en Chinese onderzoekers in het wetenschappelijk tijd-
schrift Scientific Reports. 
   

 Megamastax.  Foto: Brian Choo 

 

Personalia 
 
Nieuwe leden: 
 
M.C. Dorst  (Marc)   Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht 
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A. Dorst (Adriaan)  Hankemaborg 57 7608 DD Almelo 
       adriaan.dorst@hetnet.nl 
   
J.W. Wissink (Jan Willem) Lage Blik 8  7121 DZ Aalten 
    Tel. 0543-476558 jwwissink@online.nl 
 
F.F.E. Beeking (Frans)   Weeninkpad 1 7101 MX Winterswijk 
    Tel. 0543-535673 ffebeeking@planet.nl 
 
Wijzigingen / aanvullingen: 
 
Het e-mailadres van Jo Dommerholt is: j.dommerholt8@upcmail.nl 
 
Het e-mailadres van Tineke en Wiljo Kramer is voortaan: WenT@kpnmail.nl 
 
Het e-mailadres van Henk Oosterink is vervallen. 

http://www.nature.com/srep/2014/140612/srep05242/full/srep05242.html
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De wetenschappers bestudeerden kaakfossielen van drie vissen van de prehistori-
sche soort, die zijn opgegraven in de Chinese provincie Yunnan. Op basis van deze 
botten schatten ze de lengte van Megamastax op ongeveer een meter. Daarmee was 
het dier drie keer zo groot als alle andere vissen uit zijn tijdperk die tot nu toe zijn 
opgegraven. 
 
De roofvis had 16 centimeter lange kaken waaraan bijzonder scherpe tanden za-
ten. "Op basis van zijn formaat, kon Megamastax zo ongeveer alles eten, maar zijn 
tanden suggereren dat het dier een voorkeur had voor zeedieren met een hard uit-
wendig skelet", verklaart hoofdonderzoeker Brian Choo op nieuwssite New Scientist. 
De vis jaagde waarschijnlijk vooral op weekdieren en placodermen. Megamastax is 
tot nu toe de oudst bekende vis met kaken. De studie suggereert dat de eerste ge-
wervelde dieren met kaken ongeveer 300 tot 400 miljoen jaar geleden ontstonden in 
het zuiden van het huidige China. 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis  

 

Herfstbomen wereldwijd verspreid door meteorietinslag     
 
De meteoriet die 66 miljoen jaar geleden de dinosauriërs uitroeide, zorgde waar-
schijnlijk voor de wereldwijde verspreiding van bomen die hun bladeren verlie-
zen. Na de meteorietinslag op het Mexicaanse schiereiland Yucatan, werd het kli-
maat op aarde bijzonder wisselvallig. Boom- en plantensoorten die in een bepaald 
seizoen hun bladeren verliezen, konden beter overleven in die omstandigheden 
en zijn daarom waarschijnlijk nog steeds erg talrijk. Dat melden onderzoekers in 
het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Biology. 
  
De wetenschappers bestudeerden meer dan duizend gefossiliseerde bladeren uit een 
periode van 2,2 miljoen jaar rond de meteorietinslag. Voor de komst van de meteoriet 
waren planten die het hele jaar door bloeiden dominant op aarde, zo blijkt uit het 
onderzoek. De bladeren van deze planten waren relatief dik. Uit de periode na de in-
slag zijn veel relatief dunne bladeren gevonden. Dat is een teken dat deze bladeren 
groeiden aan bomen of planten die in bepaalde seizoenen kaal werden. 
 
"Het weer was na de inslag beter geschikt voor planten die snel groeiden en profi-
teerden van wisselende omstandigheden, bladverliezende bomen dus", verklaart 
hoofdonderzoeker Benjamin Blonder van de Universiteit van Arizona op nieuwssi-
te ScienceDaily. De vele 'herfstbomen' in moderne bossen zijn waarschijnlijk nog 
steeds te danken aan de meteorietinslag. "Als je vandaag de dag om je heen kijkt, zie 
je er maar weinig bossen waarin voornamelijk planten voorkomen die het hele jaar 
door in bloei staan", aldus Blonder. "Bijna alle bossen worden nog altijd gedomineerd 
door bomen die op een bepaald moment hun bladeren verliezen." 
 
Bron : NU.nl/Dennis Rijnvis 

http://www.nature.com/srep/2014/140612/srep05242/full/srep05242.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Placodermi
http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001949
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140916141529.htm
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Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst en beeld voor de bijdragen aan dit 
zomernummer van Mozaïek. 
 
Voor het decembernummer graag vóór 10 december uw bijdragen zenden aan de 
redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com 
 
Kopij: 

 tekst dient te worden aangeleverd in Word-format; 

 afbeeldingen in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
 

mailto:la.ngv@hccnet.nl
http://www.geologischevereniging.nl/
mailto:ahaarhuis@gmail.com
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    HOREN & ZIEN SPONSORPLAN
 

U sponsort samen met Horen & Zien uw eigen vereniging! 

 

Hoe zijn de spelregels? 

Als u bij het ophalen van uw nieuwe bril of lenzen aangeeft welke vereniging u wilt spons-

oren dan zorgen wij ervoor dat er 5% van het aankoopbedrag op de rekening van de club-

kas wordt gestort. 

Er zijn enkele voorwaarden: 

- De sponsoring is alleen van toepassing op de bij ZIEN gekochte artikelen. 

- De rekening moet voldaan zijn. 

- De originele nota moet overlegd worden. 

- Elke bon komt maar 1x in aanmerking voor het sponsorplan. 

- U ontvangt de bon direct afgetekend retour. 

 
De sponsoring zal om de paar maanden berekend en overgemaakt worden. 

 
 HOREN & ZIEN

 
Misterstraat 14 
NL 7101 EW Winterswijk 
 
T: 0543 - 51 97 77 
F: 0543 - 53 01 71 
E: info@horen-zien.nl 
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