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Voorwoord 
 

Het laatste nummer van Mozaïek van 
2015 alweer en het medium is onder-
hand niet meer weg te denken als com-
municatiemiddel binnen en buiten de 
afdeling Winterswijk van de NGV.  
Iedere keer word ik weer verrast door 
de creatie van Adam Haarhuis en ik sta 
daarin zeker niet alleen.  
Bij  het schrijven van dit voorwoord gin-
gen mijn gedachten terug naar een aan-
tal persoonlijke ervaringen dit jaar. De 
bezoekersdagen in de kalksteengroeve 
onder de bezielende (bege)leiding van 
een aantal leden van “onze” Werkgroep   

Muschelkalk Winterswijk. Niet alleen op 
de eerste zaterdagen van de maand, 
maar ook bij de open zondag in oktober 
en bij de opgraving van sporen door 
Anne Schulp (Naturalis) en collega’s. 
Verder maakte ik in september een reis 
naar Lesbos, met een onvergetelijk be-
zoek aan het Geopark bij Sigri, eigenlijk 
vier parken, waarvan de laatste pas 
sinds mei dit jaar bezocht kan worden 
op het eilandje Nissiopi. Ook buiten de 
parken was er veel te zien, zoals een 
wegverbreding in aanleg. Je zag hier wit-
gegipste stammen liggen, klaar voor het 
uitgraven en vervoer naar het museum, 
voor verder onderzoek. Het is de bedoe-
ling dat de expositie van dit materiaal 
ook in het buitenland te zien zal zijn 
(idee voor welk Nederlands museum?). 
Afsluitend nog dit: ik dank iedereen 
voor zijn of haar inzet en inbreng bij de 
activiteiten afgelopen jaar en wens alle 
lezers goede feestdagen en een in alle 
opzichten voorspoedig 2016! 
 
Henk Gerrits, voorzitter 
 
  In dit nummer o.a. : 
 

Excursies naar Markelo en Maastricht 
 
Open dag Muschelkalkgroeve Sibelco 
 
Verslagen van de verenigingsavonden 
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Dagexcursie naar Markelo 
 
Op vrijdag 9 oktober 2015 zijn we met 
zes personen naar de zandzuigerij van 
Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen BV bij 
Markelo geweest. Hans Kroes was de 
excursieleider (zijn verslag vindt u op 
pag. 23). Er wordt wel gewerkt, dus een 
helm is verplicht. Er lag die dag erg veel 
grind, dus dat was een voordeel voor 
ons. Er zijn weer diverse leuke vondsten 
gedaan, voor iedereen wat wils. Op de 
foto hieronder is bij elkaar gelegd wat ik 
die dag gevonden heb. De verschillende 
tijdvakken liggen hier door elkaar en dat 
is mooi te zien aan het botmateriaal. 

 

 
Vondsten uit verschillende perioden. 
 
Er liggen botten van een walvis en ren-
dier bij, maar ook van een recent ree en 
een varken. Een ieder heeft wel weer iets 
aan zijn of haar verzameling kunnen toe-
voegen. Het was gelukkig goed weer en 
zo al met al een zeer geslaagde dag. 
 
Ben Hofs 

Dagexcursie naar de ENCI groeve 
bij Maastricht 
 
Zaterdag 10 oktober 2015 was het doel 
de ENCI groeve bij Maastricht. Bij hoge 
uitzondering mochten ook leden van de 
NGV afdeling Winterswijk mee naar 
binnen, dankzij de goede contacten van 
Herman Winkelhorst. Er werd door 14 
personen van onze vereniging gebruik 
van gemaakt. Al héél vroeg zijn wij 
(Herman W., Arent N. en ondergeteken-
de) op pad gegaan. Je moet namelijk 
stipt om 9.00 uur naar binnen, want 
daarna gaat de poort dicht! 
 

 
 
Na de nodige formaliteiten en uitleg 
over de groeve, zijn we enthousiast gaan 
zoeken. De overige bezoekers, bijna alle 
vaste leden van NGV afdeling Limburg 
e.o., zitten al bijna direct op de goede 
(vaste) plaatsen. Het is nog best een eind 
lopen, en voordat wij op de goede plek-
ken waren, was er al de nodige tijd ver-
streken. Toch zijn er wel wat fossielen 
gevonden en volgens mij ging niemand 
met lege handen naar huis. 
 
Om stipt 13.00 uur moet je weer bij de 
poort terug zijn, maar wij zijn al iets eer-
der teruggegaan, om ook nog even naar 
Romontbos in België te gaan (met de 
juiste papieren om de groeve in te mo-
gen). Daar had Herman eerder in het jaar 
al botten gevonden van een Mosasaurus 
en we wilden zien of er nog meer lag. Er 
zaten nog wel enkele botten in het ge-
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steente, maar die waren zo bros dat 
Herman ze niet de moeite vond om mee 
te nemen. Ik heb nog een kapotte rib 
meegenomen; kijken of er nog wat te re-
pareren valt. Het is wel veel lijmwerk. 
Arent heeft hier nog enkele zee-egels 
verzameld. Bernard Smit en familie 
kwamen ook nog even kijken en hebben 
eveneens wat zee-egels meegenomen. 
Daarna maar weer de lange weg terug 
gemaakt; moe maar voldaan. Herman 
bedankt voor de organisatie! 
 
Ben Hofs 
 
 

Verenigingsavond 14 september 
De geologie van Zuid-Limburg 
Lezing door Hans de Jong 
 
Hans de Jong was 30 jaar lang aardrijks-
kundeleraar na de lerarenopleiding ge-
volgd te hebben. Hij publiceerde een 
aantal boeken en atlassen voor het 
voortgezet onderwijs. Zijn bijzondere 
interesse ligt bij verschillende geolo-
gische onderwerpen.  
 
Zuid-Limburg is een bijzonder gebied, 
als apart, andersoortig ‘aanhangsel’ van 
de rest van geologisch Nederland. De 
stroomrichting tekent het reliëf: de Maas 
slingert langs de gehele westgrens naar 
het noorden toe, de zijrivieren (Geul, Ge-
leen en Roer) stromen globaal van ZO 
naar NW. Op de geologische kaart vin-
den we hier Krijt en Tertiair. Door het 
breukensysteem (tektoniek) zijn hiertus-
sen scherpe grenzen te zien. 
 
In het Ordovicium (485 tot 443 miljoen 
jaar geleden) lagen de landmassa’s van 
Noord-Amerika, Azië en Europa los van 
elkaar. Kleine stukjes continent zwierven 
rond, botsten tegen andere stukken en er 

ontstonden gebergten. Uiteindelijk lag in 
het Trias (250 miljoen jaar geleden) alles 
aan elkaar vast in het supercontinent 
Pangea. In de platentektoniek die hier-
voor verantwoordelijk was, wordt de 
Caledonische gebergtevorming ge-
noemd, waarbij de paleocontinenten 
Avalonia vanuit het zuiden, Laurentia 
vanuit het westen en Baltica in het oos-
ten tegen elkaar botsten. De gebergtes 
die hierbij ontstonden, noemen we de 
Caledoniden. Deze zijn in onze streken, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Schot-
land, niet meer herkenbaar in het huidi-
ge reliëf. 
 
Vervolgens trad in de tweede helft van 
het Paleozoïcum de Hercynische (Varis-
tische) plooiing op. Van deze gebergte-
vorming zijn tegenwoordig nog altijd 
veel relicten zichtbaar. Voor Zuid-
Limburg en vooral voor het aangren-
zende Belgische en Duitse gebied, be-
paalt het reliëf dat is ontstaan tijdens de 
Hercynische plooiing (orogenese) in be-
langrijke mate het huidige landschap.  
 

 
Gebergtes ontstaan tijdens de Hercynische of 
Varistische plooiing. 
 
Tijdens het Boven-Carboon was er een 
tropische binnenzee waarin riviertjes 
uitmondden. Er werd zand en klei afge-
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zet, afgewisseld met perioden met plan-
tengroei en veen. De natuurlijke oever-
wallen van de riviertjes werden bij hoog 
water doorbroken, het achterliggende 
moeras overstroomde en er werden mi-
neraalhoudende sedimenten afgezet, 
waarna er weer veengroei kon optreden. 
In deze periode (Westfaliën, 316-305 mil-
joen jaar geleden) ontstond de Zuid-
Limburgse steenkool. 
 

 
Landschap in het Carboon. 
 
De lagen werden verder geplooid, met 
breuken en overschuivingen ‘op zijn Al-
piens’. Er ontstaan richels van ZW naar 
NO en de breuklijnen loodrecht erop. De 
Geul snijdt zich door de kalk heen, waar-
door het Carboon lokaal aan de opper-
vlakte komt (Heimansgroeve). Doordat 
de ondergrond gekanteld is, ligt het 
Carboon naar het noorden steeds dieper. 
 
In het Perm vinden we hier de randzone 
van een groot woestijnachtig gebied. De 
invloed van de zee is vooral meer naar 
het noorden merkbaar, waar we onder 
andere de zoutafzettingen van de zoge-
naamde Zechstein Groep kennen. Maar 
in Zuid-Nederland zijn nauwelijks afzet-
tingen uit het Perm aanwezig, terwijl 
deze in Noord-Nederland /de Noordzee 
kilometers dik zijn! 
 
Heel kenmerkend voor de geologie van 
Zuid-Limburg zijn natuurlijk de Krijt-
afzettingen. Op de grens van het Rhei-

nische Massief en de Hunsrück-Taunus 
lag er in het Laat-Krijt (Maastrichtien; 72-
66 miljoen jaar geleden) een ondiepe 
tropische zee waarin veel kalk werd af-
gezet. Men onderscheidt hierin Kunra-
der Kalk, Maastrichts Krijt en Gulpener 
Krijt. Hierin vinden we naast talrijke fos-
sielen veel vuursteen. Ook zijn in de 
kalksteen dolines aanwezig.  
 
Ten westen van Kerkrade vinden we de 
scheiding van Krijt en Tertiair. Hier 
wordt grind en löss afgezet, en ook zil-
verzand (gebleekt tropisch zand). 
In het Plioceen is Zuid-Limburg nog 
steeds land. Door druk uit de Alpen ont-
staan er breuklijnen met een drukgolf 
naar het NW. De druk veroorzaakt rek 
en het materiaal zakt. Tussen Aken en 
Keulen ontstaan horsten en slenken, on-
der andere de Roerdalslenk. 
 

 
Krijtafzettingen van de Bemelerberg. 
 
Miljoenen jaren erosie zorgde voor het 
ontstaan van een schiervlakte. Toen deze 
werd opgeheven ‘zaagde’ de Maas zich 
hierin een baan. De Maas begon 2 mil-
joen jaar geleden vanuit de Vogezen 
naar het uiterste zuiden van Limburg te 
stromen en daarvandaan naar de Rijn. 
Door verschuiving van de loop spreken 
we nu over de West-Maas, terwijl er 
vroeger een Oost-Maas was. Verschil-
lende oude Maasmeanders zijn bewaard 
gebleven (‘overerfd’). 
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De West-Maas had 4 terrassen, de Oost-
Maas ongeveer 15. De oostelijke terras-
sen liggen hoger door stijging van het 
gehele gebied. Een rivier is nodig voor 
de terrasvorming. Op het hoogterras ligt 
Rijngrind. De stroomgebieden van Rijn 
en Maas lopen deels door elkaar. 
 
Deze avond was voor sommigen een 
mooie opstap voor de excursie in okto-
ber van dit jaar naar de ENCI-groeve 
(zie het excursieverslag hierboven). 
 
Verslag: Cees Ehlers 
 
 

Vereningingsavond 12 oktober 
Geofysische technieken en hun 
toepassing in Oost-Nederland 
Door dr. J.W. Bredewout  
 
De spreker doceerde als geofysicus aan 
de Universiteit Utrecht en woont thans 
in Ruurlo. Maar hij is geboren Winters-
wijker (huis de Ruitenberg) en leidde di-
verse malen studentenonderzoek in 
Winterswijk. 
 
Toegepaste geofysica heeft tot doel ken-
nis te verkrijgen over wat zich onder het 
aardoppervlak bevindt (in zekere zin te 
vergelijken met wat de radioloog met het 
menselijk lichaam doet). Zichtbaar 
wordt iets pas als er bepaalde contrasten 
zijn: bijvoorbeeld in geleidbaarheid, 
magnetisme of voortplantingssnelheid 
van geluidsgolven. Passief zijn de tech-
nieken bij de natuurlijk voorkomende 
tellurische stromen, spontane potentiaal 
(benut voor ertsopsporing), zwaarte-
kracht en magneetveld. Deze zijn te ver-
gelijken met de medische technieken van 
ECG en EEG. Actief zijn de technieken 
van seismologie, PMR (gebruikt bij 
grondwateropsporing), grondradar, 

elektromagnetisch onderzoek en de elek-
trische methode. Vergelijk hiermee de 
actieve methoden in de medische weten-
schap bij echo, MRI en Röntgen. 
 
Voor de actieve methoden kan een en 
ander worden verduidelijkt met het 
voorbeeld van een steen die in het water 
wordt gegooid. Deze veroorzaakt trillin-
gen/golven / kringen. Dit is ook te be-
reiken via een valgewicht, hamer, explo-
sieven of het gebruik van een trilauto (in 
deze volgorde van kleinschalig naar 
grootschalig. Er worden daarbij trillin-
gen uitgezonden met het doel de reflec-
ties hiervan op te vangen en verschillen 
daarin (anomalieën) op te meten. 
 

 
 
De seismische techniek kan helpen bij 
het zichtbaar maken van geologische 
formaties uit verschillende tijdvakken, 
maar geeft daarbij problemen met het 
volgen van de gegevens in breukzones. 
Op het reflecterend grensvlak verande-
ren de snelheid van de seismische tril-
lingen en de dichtheid van het gesteente. 
Men maakt een geologisch model met 
gegevens uit oude boringen en seismiek, 
en past extra boringen toe bij onzeker-
heden in de interpretaties. Ook houdt 
men rekening met de zwaartekracht en 
past eventueel correcties toe via metin-
gen ten aanzien van een vast punt. 
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Bij een onderzoek in Zuid-Limburg be-
treffende aardwarmte stootte men op 
een opvallend grote zwaartekracht-
anomalie: van ca. -35 naar + 15 mGal, 
van NO naar ZW (in de Achterhoek is 
dat gemiddeld ca. 8 mGal). Door gebrek 
aan boringen konden, ondanks een goed 
geologisch model, de verschillen nog 
niet geheel verklaard worden. 
 

 
Zwaartekrachtverschillen in de Nederlandse 
bodem.  Afbeelding: Wikipedia 
 
Verder wordt er een project op het ter-
rein van energie-opslag in Luxemburg 
genoemd en een project van Shell en 
Akzo met het Overijsselse zout, dat bij 
Weerselo voldoende dikte heeft om voor 
energie-opslag te gebruiken. Hiertoe 
pompt men pekelwater uit een boorholte 
op ca. 800 meter diepte omhoog, naar 
een vergelijkbare holte zo’n 500 m hoger. 
Als men de energie nodig heeft, laat men 
het water weer naar de onderste boor-
holte vallen en kan het systeem als een 
waterkrachtcentrale functioneren. 
 

 

Ook met het aardmagnetisch veld wordt 
gewerkt. Dit magnetisme komt van de 
grens tussen kern en mantel (“alsof er 
een magneet in het centrum van de aar-
de staat”). Het magneetveld wordt in lij-
nen zichtbaar gemaakt. Magnetisch on-
derzoek kan goed worden ingezet voor 
het opsporen van ijzerhoudende objec-
ten (ertsen, scheepswrakken, gifvaten 
e.d.). Maar ook voor munitie, zoals in het 
gebied van de Waalsprong bij Nijmegen 
en voor het in kaart brengen van archeo-
logische resten zoals een Romeins fort in 
Roemenië (het castellum van Tihau). 
 

 
Meetresultaten van de resten van het 
castellum van Tihau.  Afbeelding: RAAP 
 
Een moeilijk onderwerp werd door de 
spreker op zeer deskundige wijze in 
hapklare brokken opgediend. En het 
technische verhaal viel zeker niet slecht 
bij onze leden, gezien de vele vragen en 
opmerkingen. 
 
Verslag: Cees Ehlers 
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Een dagexcursie naar het 
Kristalmuseum te Borculo 
 
Er hadden zich tien volwassenen en vier 
kleinkinderen (van Tonny) opgegeven, 
om op zondag 29 november naar het 
Kristalmuseum in Borculo te gaan. Rigt 
en Hans zijn er kind aan huis en hadden 
derhalve de organisatie in handen. 
Het museum is gevestigd in het oude 
gemeentehuis van Borculo; een zeer 
mooi pand, wat zo een goede bestem-
ming heeft gekregen. We werden daar 
om 10.30 uur verwacht. Na de nodige 
uitleg over het museum en het nuttigen 
van een kopje koffie dan wel glas limo-
nade, hebben we onze ogen uitgekeken. 
 

 
Een fraaie geode. Afbeelding: Kristalmuseum 
http://kristalmuseum.nl/kristallen/ 
 
Er is hier veel te zien. Zeer grote stukken 
met kristallen uit alle windstreken, grote 
brokken versteend hout, het skelet van 
een grottenbeer en skeletdelen van een 
mammoet, maar tevens fossielen en ge-
steenten uit deze regio. Ook hebben zij 
veel fossiele vissen uit Wyoming Ameri-
ka, die door hen zelf zijn gevonden en in 
het museum worden uitgeprepareerd. 

Voor de kinderen is er bovendien een 
speurtocht beschikbaar en er kan een 
emmertje zand worden schoongewassen 
net als de goudzoekers deden. Wat aan 
vondsten in het emmertje zit, wordt 
zorgvuldig in een zakje gestopt en mag 
dan mee naar huis. Zo heeft een ieder 
zich goed vermaakt en is het museum 
zeker nog eens een bezoekje waard! 
 
Ben Hofs 
 
 
 

Verenigingsavond 9 november 
Eric Mulder: Natuur als inspiratie 
voor kunst, cultuur en techniek 
 
De titel van het verhaal geeft al aan dat 
we dit keer te maken hebben met een 
onderwerp dat veel minder geologisch is 
dan wat we van Eric gewend zijn. Maar 
zijn reputatie is al genoeg om dit voorlo-
pig de best bezochte avond van het sei-
zoen te maken! 
 
Eric begint zijn verhaal bij de uitleg over 
het fenomeen ‘biomimicry’, namelijk het 
gebruik maken van voorbeelden uit de 
natuur in de huidige wetenschap en 
techniek. Een mooi voorbeeld is de ma-
nier waarop termieten de temperatuur in 
hun termietenheuvel beïnvloeden. Be-
langrijke ruimtes in de heuvel ‘hangen' 
min of meer vrij in de ruimte, omgeven 
door tunnels. De termieten kunnen de 
temperatuur in de termietenheuvel rege-
len door openingen van de tunnels naar 
buiten op de juiste momenten dicht te 
maken of open te zetten. De constante 
temperatuur is cruciaal om de schim-
mels die de termieten kweken voor hun 
voedselvoorziening goed te houden. 
De East Gate toren in Zimbabwe is ont-
worpen op basis van diezelfde termie-

http://kristalmuseum.nl/kristallen/
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tenheuvel. Het kantoorgebouw gebruikt 
slechts 10% van de energie die normaal 
nodig zou zijn voor een gebouw van de-
ze omvang. Dit ontwerp van de architect 
Mick Pearce bewijst het voordeel van 
leentjebuur spelen bij de natuur. 
 

 
Termietenheuvel 
 
Een heel mooi ander voorbeeld van bio-
mimicry is het overnemen van skeletei-
genschappen van de Diplodocus. De in-
genieuze gewichtsverdeling en de holle 
botten ter beperking van het gewicht 
vormden de inspiratie voor onder ande-
re een moderne brug in Japan. 
 
In de oude kunst en cultuur worden ook 
voorbeelden uit de natuur gebruikt. Zo 
worden in China al heel erg lang dino-
saurusbotten en –tanden gevonden. 
Waarschijnlijk vormden deze indruk-
wekkende fossielen in het verleden de 
voorbeelden voor de bekende Chinese 
draken. De grote, tegenwoordig nog le-
vende Komodovaraan (Komodo dragon in 
het Engels) produceert een gif in zijn 
bek. Via de koudvuurverschijnselen die 
na de beet van zo’n varaan optreden, is 
men mogelijk op het idee van de vuur-
spuwende draak gekomen. 

Een voorbeeld uit ons eigen land en de 
huidige tijd: de griffioen in het logo van 
de Vrije Universiteit (zie  www.vu.nl ) 
De griffioen is al bekend van klassieke 
Griekse vazen en uit het gebied van de 
Scythen in Azië (vele eeuwen vóór Chr.). 
Het fabeldier vind zijn oorsprong in 
Centraal-Azië. Niet geheel toevallig 
worden uitgerekend hier skeletten van 
de Psittacosaurus gevonden. De schedel 
en de lichaamsbouw hiervan, en die van 
de verwante Protoceratops met zijn 
haaksnavel en vogelpoten, zijn goed 
herkenbaar in de griffioen. 
 

 
Psittacosaurus 
Illustratie: V. Konstantinov 
 
De mythische eenhoorn is vermoedelijk 
terug te voeren op de narwal, met zijn 
vooruitstekende, getordeerde stoottand.  
Een relatie tussen Paleoloxodon, de uit-
gestorven miniatuurolifant van eilanden 
in de Middellandse Zee en de Cycloop 
uit de Griekse mythologie wordt ook al-
lang verondersteld. Van dit dier met zijn 
grote neusholtes, zijn schedels gevonden 
waarbij het lijkt dat er één enkele oog-
holte onder het voorhoofd zit (feitelijk 
twee doorgebroken neusholtes). Dit 
bracht de oude Grieken op het idee van 
de éénogige Cycloop, met het fraaie ver-
haal van Polyphemos uit de Griekse my-
thologie. In de enorme fossiele beende-
ren van mammoeten zagen diezelfde 
oude Grieken wellicht ook (de resten 
van) een reus. 

http://www.vu.nl/
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Ook in het kleurgebruik liggen relaties 
tussen de natuur en toepassingen door 
de mens, zoals bijvoorbeeld bij waar-
schuwingskleuren. De ringslang en de 
wesp gebruiken hiervoor een afwisseling 
van geel en zwart. In onze huidige maat-
schappij zien we deze kleurencombinatie 
eveneens veelvuldig gebruikt worden 
als waarschuwing. 
 

 
 
Het betoog van Eric zat vol met aan-
sprekende voorbeelden, zoals vleermui-
zen, de doodshoofdvlinder, de bouw 
van vliegtuigen in vergelijking met de  
 

 
vogels en prothesen die sterk lijken op 
het echte beendergestel. Bijzonder was 
het betoog over de pogingen om de ge-
weldige sterkte van spinrag ook in de 
mensenmaatschappij te gebruiken door 
het DNA van de spin te versleutelen en 
in te bouwen in het DNA van geiten. 
Tot slot kwam een omgekeerd verhaal: 
de straathonden in Moskou die precies 
in de juiste metrolijnen stappen om op 
de markt van die dag te geraken, waar 
ze vervolgen aan hun voedsel komen. 
 
Alles bij elkaar genoten we van een bon-
te caleidoscoop van zaken uit de natuur 
die de meest vreemde navolgingen kre-
gen in de mensenwereld. De fraaie 
plaatjes en de humoristische verteltrant 
van Eric werden enthousiast ontvangen 
door de prima gevulde zaal. 
 
Verslag: Cees Ehlers
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  Geopark De Hondsrug heeft Unesco-status te pakken   
 
Geopark De Hondsrug mag zich vanaf volgend jaar Unesco Global Geopark noe-
men. De Algemene Vergadering van de Unesco heeft besloten om alle 120 geopar-
ken ter wereld de Unesco-status toe te kennen. Voor De Hondsrug is de toeken-
ning van de Unesco-status een grote opsteker. Uit ervaringen met het werelderf-
goedprogramma is gebleken dat Unesco-labels de toeristische aantrekkingskracht 
van een gebied flink kunnen vergroten. Dat kan een economische spin-off voor 
het gebied opleveren. 
 

Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe 
 
150.000 jaar geschiedenis 
Geopark De Hondsrug vertelt het verhaal van het Hondsruggebied tussen Gronin-
gen en Coevorden. Zo'n 150.000 jaar geleden walste een onvoorstelbare ijsmassa alles 
plat wat op haar weg kwam. Duizenden jaren wonen er al mensen. Zij gaven het 
Hondsruggebied een unieke bewoningshistorie. Nergens ter wereld is een gebied 
met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van exposities en 
expedities wordt dit unieke geologische en cultuurhistorische verhaal verteld. 
 
Gezamenlijk project 
Het geopark is een gezamenlijk project van de provincies Groningen en Drenthe en 
zeven gemeenten in het gebied. De Unesco-status moet leiden tot meer erkenning 
voor het gebied en zorgen voor een toename van het toerisme. 
 
Bron: RTV Noord 
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Oudste haren van een zoogdier gevonden in Spanje  
 
Wetenschappers hebben een 125 miljoen jaar oud fossiel van een zoogdier ontdekt 
waaraan nog haren kleven. Het gaat om een 24 centimeter lange insecteneter die 
voornamelijk op de grond leefde en het postuur had van een rat. Het fossiel van 
het 125 miljoen jaar oude dier bevat nog complete haren met haarzakjes. Het 
zijn de oudste haren van een zoogdier die ooit zijn aangetroffen. Dat melden 
Spaanse en Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. 
 

 
Spinolestes xenarthrosus.  Afbeelding: Oscar Sanisidro 
 
Zacht weefsel 
De resten van het zoogdier zijn gevonden in Las Hoyas, een gebied nabij de Spaanse 
stad Cuenca dat 125 miljoen jaar geleden een moeras was. In de regio zijn al talloze 
fossielen van dieren uit het geologische tijdperk Krijt opgegraven. De nieuw ontdek-
te, harige insecteneter heeft de naam Spinolestes xenarthrosus gekregen. In het fossiel 
troffen de wetenschappers zacht weefsel aan van onder meer de lever en de longen. 
Maar het meest verheugd waren ze over de 125 miljoen jaar oude haren en haarzak-
jes. De oudste haren van zoogdieren die tot nu toe waren gevonden, waren 
'slechts' 60 miljoen jaar oud. 
 
Ongelooflijk 
Volgens hoofdonderzoeker Zhe-Xi Luo van de Universiteit van Chicago is de vondst 
van het harige zoogdier dan ook zeer bijzonder. "Het is ongelooflijk om te zien hoe 
perfect de huid en haarstructuren zijn gefossiliseerd", verklaart hij op de nieuws-
site ScienceDaily. "Deze ‘haarbal’ uit het Krijt vertoont qua huid en haren alle ken-
merken die je bij moderne zoogdieren ook tegenkomt. We hebben nu een onomstote-
lijk bewijs dat veel kenmerken van zoogdieren al waren ontwikkeld in de tijd van de 
dinosaurussen." 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, oktober 2015  
 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151014134535.htm
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Kleine dinosaurus blijkt afkomstig uit 'verloren werelddeel'  
 
Britse wetenschappers hebben het fossiel ontdekt van een dinosaurus die leefde 
op een oercontinent dat inmiddels bij Noord-Amerika hoort. De gehoornde sauri-
er ter grootte van een hond leefde 66 tot 100 miljoen jaar geleden in het oosten van 
Noord-Amerika. Dit stuk land werd destijds waarschijnlijk door een zee geschei-
den van de rest van het continent. Tot nu toe zijn er nog nauwelijks dinosaurussen 
gevonden uit dit verloren oercontinent met de naam Appalachia. Dat melden on-
derzoekers van de Universiteit van Bath in het tijdschrift Cretaceous Research. 
 

 
Afbeelding: Universiteit van Bath 
 
Museum 
De kleine dinosaurus uit Appalachia werd ontdekt in een museum aan de Universi-
teit van Yale. Het dier is ingedeeld bij de Ceratopia, een breed geslacht van dinosauri-
ers met hoorns op hun kop. Het fossiel vertoonde echter opvallende afwijkingen ten 
opzichte van alle bekende soorten. Zo had de dinosaurus een wat smalle kaak en 
naar buiten staande tanden. Uiteindelijk kwam hoofdonderzoeker Nick Longrich tot 
de conclusie dat het om een exemplaar uit Appalachia moest gaan. Tot nu toe is er 
nog geen enkel fossiel van het geslacht Ceratopia uit dit oercontinent gevonden. De 
dichte bossen in dit oostelijk deel van Noord-Amerika bemoeilijken de zoektocht 
naar botten van sauriërs, waardoor er maar zelden fossielen worden opgegraven. 
 
Geïsoleerd 
Volgens Longrich is het goed verklaarbaar dat deze dinosaurus uit Appalachia een 
wat vreemd uiterlijk had, aangezien het continent vermoedelijk ooit een eiland was. 
"Het lijkt erop dat dieren in het oosten van Noord-Amerika gedurende het late Krijt-
tijdperk heel anders zijn geëvolueerd dan hun soortgenoten in het westen, vanwe-
ge een lange periode van isolatie", verklaart hij in de The Guardian. "De vondst van 
deze fossielen versterkt de theorie dat deze landmassa gescheiden was van de rest 
van Noord-Amerika door water. De dieren in Appalachia zijn op een compleet ande-
re manier geëvolueerd. Deze dinosauriërs zien er soms behoorlijk raar uit." 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, november 2015 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667115300471
http://www.theguardian.com/science/2015/nov/30/fossil-of-dog-sized-horned-dinosaur-shows-east-west-divide-in-america
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Na massale sterfte overleven de kleintjes 
 
Van een uitstervingsgolf gaan soorten niet alleen massaal dood - het leven wordt 
er ook letterlijk kleiner van. Dat blijkt uit een analyse van 1.120 fossielen van vis-
sen rondom een rampzalige periode diep in de prehistorie. 
 
Devoon 
Aan het einde van het Devoon, zo'n 360 miljoen jaar geleden, stierf om onbekende 
redenen zo'n 74 procent van alle soorten zeedieren uit. Maar wat overbleef, ontdek-
ten wetenschappers onder leiding van Lauren Sallan van de universiteit van Penn-
sylvania, was opvallend veel kleiner. Dat is een bevestiging van het zogeheten ‘Lilli-
puteffect’, het idee dat het na een uitstervingsgolf altijd de kleintjes zijn die overblij-
ven, waarschijnlijk omdat die een kortere levenscyclus hebben, zich sneller voort-
planten en zodoende als soort minder kwetsbaar zijn voor rampspoed. 
 

 
De enorme Dunkleosteus overleefde het Devoon niet. 
Afbeelding: Natural History Museum Londen 
 
Lilliputeffect 
Het Lilliputeffect hield zeker 40 miljoen jaar stand, veel langer dan Sallan had ver-
wacht. En inderdaad. Vóór de uitsterfgolf van het Devoon werden vissen langzaam 
steeds groter, tot er beesten rondzwommen 'als een schoolbus zo groot', aldus Sallan 
in een persverklaring bij haar onderzoeksartikel in Science. Maar na de ramp 'was het 
resultaat een oceaan waarin de meeste haaien minder dan een meter lang waren en 
de meeste andere vissen en in zee levende viervoeters minder dan tien centimeter, 
wat extreem klein is. Het ‘Lilliputeffect’ hield zeker 40 miljoen jaar stand, veel langer 
dan Sallan had verwacht. Ook voor vandaag is dat een belangrijke les, schrijven de 
onderzoekers: ook in ons tijdperk sterven immers veel soorten uit. 'Dit soort versto-
ringen verschuiven de natuurlijke selectie zodat kleinere, sneller voortplantende vis-
sen blijven voortbestaan. Het kan zeer lang duren om de grotere vissen in fatsoenlijk 
formaat terug te krijgen.' 
 
Bron: Volkskrant, Maarten Keulemans, november 2015 
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  Knipsel uit het Achterhoek Nieuws  
   
  Op de volgende pagina’s meer foto’s van deze open dag.  



 
15 

 

Open dag kalksteengroeves Winterswijk 
 
Op zondag 25 oktober jongstleden is, na het succes van vorig jaar, voor de tweede 
keer een open dag in en bij de middelste en oostelijke steengroeve georganiseerd. 
Ook deze open dag is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Staatsbos-
beheer en Sibelco, met de bereidwillige medewerking van vele andere organisaties. 
Namens Sibelco en de NGV afdeling Winterswijk waren de ‘sleuteldragers’ van de 
Werkgroep Muschelkalk Winterswijk aanwezig om demonstraties en uitleg te geven 
en te zorgen dat in de grote groeve alles op rolletjes liep. Met zo’n 2.500 enthousiaste 
bezoekers werd de dag ook dit keer weer een overweldigend succes. 
 

 En het weer werkte ook dit keer weer mee! 
 

      
Willem, onze muschelkalkrots in de branding.   Vondsten werden ter plekke gedetermineerd. 
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Ons ‘museum’.           In de ‘grote groeve’. 
 

 
De mooiste foto … 
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Zowel de oostelijke (boven) als de middelste groeve (onder) konden bezocht worden. 

 
Foto’s: Henk Gerrits  
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Aarde mist voedingsstoffen uit poep van mammoet  
 
De vruchtbaarheid van de aarde is afgenomen doordat er minder grond wordt be-
mest door poepende mammoeten en andere uitstervende grote dieren, zo blijkt uit 
een nieuwe studie. De bemesting van de aarde door grote dieren is sinds het einde 
van de laatste IJstijd afgenomen met maar liefst 92 procent, mede door het uitster-
ven van megafauna zoals de mammoet, de reuzenwolf en de mastodont. 
In de oceanen is het transport van voedingsstoffen via poep zelfs nog maar 5 pro-
cent van wat het ooit was, vooral als gevolg van de jacht op walvissen. Dat melden 
onderzoekers van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift 
Proceedings of the National Academy of Sciences. 
 
Fosfor 
De wetenschappers focusten zich bij hun onderzoek op de verspreiding van fosfor, 
een stof in poep die belangrijk is voor de groei van planten. Grote dieren helpen bij 
de verspreiding van deze voedingsstof door op andere plaatsen te poepen dan dat ze 
eten. Zo halen walvissen hun voedsel uit de dieptes van oceanen, maar ontlasten ze 
zich aan oppervlak van zeeën in water, zodat er veel fosfor op het land terechtkomt. 
Maar ook landdieren bemesten de aarde met de voedingsstof, zodat uiteenlopende 
gebieden worden bevrucht. 
 
Computermodel 
De wetenschappers berekenden met een computermodel hoe groot het aandeel van 
sinds de laatste IJstijd uitgestorven dieren zoals mammoeten, mastodonten en reu-
zenwolven was in de verspreiding van fosfor. Ook keken ze naar de invloed van die-
ren die in aantallen flink zijn uitgedund, zoals olifanten en walvissen. "Grote in het 
wild levende dieren zijn veel minder overvloedig aanwezig dan vroeger", verklaart 
hoofdonderzoeker Chris Doughty in de Washington Post. "De rol van dieren bij de 
verspreiding van voedingsstoffen is vandaag de dag nog steeds belangrijk, maar 
klein. We hebben in feite wilde dieren vervangen door gedomesticeerd vee dat tus-
sen hekken leeft en dus voedingsstoffen niet op dezelfde manier kan verspreiden." 
 
Walvissen 
Ook de jacht op walvissen heeft grote invloed op de vruchtbaarheid van de aarde. De 
grote zeedieren brengen nu ongeveer 75 miljoen kilo fosfor omhoog uit de zee. Voor 
de jacht op walvissen lag dat getal ruim 70 procent hoger. De wetenschappers waar-
schuwen dat belangrijke voedingsstoffen als fosfor binnen vijftig jaar van de aardbo-
dem kunnen verdwijnen als walvissenpopulaties niet in stand worden gehouden. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, oktober 2015 
 
  

http://www.pnas.org/content/early/2015/10/23/1502549112
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/10/26/as-large-animals-disappear-the-loss-of-their-poop-hurts-the-planet/
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Fossielen van reuzenrat ontdekt in Oost-Timor 
 
In Oost-Timor hebben archeologen fossielen gevonden van reuzenratten. Het gaat 
om de grootste rattensoort die ooit is ontdekt; circa tien keer zo groot als huidige 
ratten. De ratten waren net zo groot als kleine honden en konden tot vijf kilo 
zwaar worden. Moderne ratten wegen zo'n halve kilo. 
 

 
Een archeoloog vergelijkt een gevonden fossiel kaakbot (links) met een kaakbot van huidige 
ratten (rechts).  Foto: Stuart Hay, ANU 
 
Ratten eten 
De nieuw ontdekte rattensoort is ongeveer duizend jaar geleden uitgestorven. Er 
wonen al 46.000 jaar mensen op het eiland Timor, dus de dieren hebben er lange tijd 
naast mensen geleefd. De onderzoekers hebben botten gevonden met sneden erin en 
brandplekken erop. Dat wijst erop dat de ratten hoogstwaarschijnlijk werden gegeten 
door mensen. 
 
Ontbossing 
De reuzenratten zijn waarschijnlijk uitgestorven doordat mensen op Oost-Timor 
meer gebruik gingen maken van metalen voorwerpen. Daarna vond op veel grotere 
schaal ontbossing plaats, waardoor het leefgebied van de ratten steeds kleiner werd. 
De Australische archeologen, die de botten hebben gevonden, vinden dat laatste op-
vallend. "Meestal sterven diersoorten uit door de jacht, niet door ontbossing. Tegelij-
kertijd vindt er nu ook op grote schaal ontbossing plaats in Indonesië en op Papua-
Nieuw-Guinea. Dat kan dus leiden tot het uitsterven van meer diersoorten." 
 
Bron: nos.nl, november 2015 

http://www.anu.edu.au/news/all-news/the-largest-to-have-existed-giant-rat-fossils
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Wetenschappers hebben oudste resten van perziken ontdekt in China 
 
Het gaat om acht gefossiliseerde perzikpitten die zijn gevonden in de buurt van de 
stad Kunming in de provincie Yunnan het zuidwesten van China. De gefossili-
seerde pitten zijn zeker 2,5 miljoen jaar oud en zien er vrijwel hetzelfde uit als 
moderne perzikpitten. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschap-
pelijk tijdschrift Scientific Reports. 
 

 Foto: Jaybear 
 
Mensen 
Wetenschappers vermoedden al langer dat de eerste perziken in China zijn ontstaan. 
De oudste pitten die tot nu toe waren gevonden, dateerden van 8000 jaar geleden.  
De nieuwe vondst suggereert dat de perziken die we nu kennen niet zijn ontstaan 
door menselijke selectie. De acht pitten werden gevonden in sedimenten uit het tijd-
perk Plioceen, dat 2,5 miljoen jaar geleden begon. "De perzik bestond dus al voordat 
er mensen op het toneel verschenen", aldus hoofdonderzoeker Peter Wilf van Penn 
State University op nieuwssite ScienceDaily. "De vrucht was toeschouwer bij de men-
selijke kolonisatie van China." 
 

 Ligging vindplaats in China 
Heerlijk 
Wilf vermoedt dat de perzik snel evolueerde, omdat dieren de meest aantrekkelijke 
exemplaren van de vrucht aten en de zaden verspreidden door bossen. Perziken wa-
ren 2,5 miljoen jaar geleden gemiddeld nog wel een stuk kleiner dan nu. Wilf schat 
op basis van de pitten dat de vruchten een diameter hadden van 5 centimeter. "Als je 
je de allerkleinste commerciële perzik van nu voorstelt, krijg je een goed beeld van 
hoe deze primitieve vruchten eruit zagen", aldus Wilf. "Er zat een vlezige, eetbare 
vrucht om een pit. Ze moeten heerlijk hebben gesmaakt." 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, december 2015 

http://www.nature.com/articles/srep16794
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plioceen
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151201141242.htm
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8.200 jaar geleden vond er een tsunami plaats op de Noordzee 
 
Zo’n 8.200 jaar geleden veroorzaakte een onderzeese aardverschuiving voor de 
kust van Noorwegen een tsunami op de Noordzee. Gigantische golven overspoel-
den de kusten, vooral van Noorwegen en Schotland. Maar ook in onze regio werd 
de kust getroffen, blijkt uit onderzoek van Deense geologen. Tot nu toe werd ge-
dacht dat de tsunamigolven in het zuidoostelijke deel van de Noordzee hun ener-
gie al kwijt waren voor ze de kust bereikten, omdat de Noordzee hier zo ondiep 
was. Sporen van de tsunami in Denemarken bewijzen nu dat dit niet het geval is. 
 

 De veroorzaker van de tsunami (rood) 
 
Opgeboord sediment 
De Deense onderzoekers troffen de sporen aan in opgeboorde sedimenten op het 
Deense waddeneiland Rømø. Uit de diepte van de tsunami-laag en de locatie van de 
vindplaats concludeerden ze dat de golven hier destijds 1,5 tot 5,5 meter boven de 
zeespiegel uitkwamen. Het zijn de eerste sporen van deze tsunami in het zuidooste-
lijke deel van de Noordzee, schrijven de onderzoekers in het vakblad Geology. 
 “Als de tsunami Denemarken bereikte, moet hij ook in Nederland aan land zijn ge-
komen”, zegt Jan Smit, emeritus hoogleraar aardwetenschappen aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam, die niet aan het onderzoek meewerkte. Het betekent dat de on-
diepte voor de kust van Nederland en Denemarken de landen niet beschermt tegen 
dergelijke grote golven, zoals altijd is aangenomen. 
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Onderzeese lawine 
'De kans dat een nieuwe tsunami het gebied treft, is klein', zegt geoloog Mikkel 
Fruergaard uit het Deense onderzoeksteam. De tsunami van ruim 8.000 jaar geleden 
werd veroorzaakt door de Storegga-aardverschuiving, een onderzeese lawine waar-
bij opgehoopt smeltmateriaal van de laatste ijstijd in één keer naar beneden stortte. In 
het huidige klimaat is zoiets niet te verwachten. Wel kunnen tsunami's uit de Atlan-
tische Oceaan de Noordzee bereiken, zegt Fruergaard - waarschijnlijk gebeurde dit in 
1858 nog. Getuigenissen van deze tsunami zijn opgetekend in Denemarken, Enge-
land, Frankrijk en Nederland, in Katwijk. 'Maar dat brengt het totaal dus nog altijd 
op slechts twee tsunami's in meer dan 8.000 jaar', zegt Fruergaard. 'Dat is een heel 
kleine kans.' Smit deelt die mening. 'Maar áls er weer een dergelijk tsunami zou ko-
men, zou dat in Nederland en Denemarken nu een groter effect hebben dan destijds', 
voegt hij er aan toe. Beide landen liggen lager dan toen, de zeespiegel juist hoger. 'Bij 
Rømø scheelt het een meter of twintig', zegt Fruergaard. 
 
Wijkertunnel 
Vermoedelijk zijn er ook in Nederland al eens aanwijzingen gevonden voor de Sto-
regga-tsunami, weet Smit. In bouwputten en opgeboord materiaal bij Rotterdam bij-
voorbeeld en in de bouwput van de Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal. Tot nu 
toe waren deze claims omstreden. 'Volgens de sceptici kan het niet, omdat de tsuna-
mi bij het passeren van de Doggersbank zijn kracht verloren zou hebben', zegt Smit. 
'Maar dat argument vervalt met deze vondst van de Denen.' 
 
Bron: Volkskrant, Marlies ter Voorde, november 2015 
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Een excursie naar Markelo     
 
We verzamelden ons op 9 oktober om 10.00 uur op het terrein van de zandwinning 
van Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen BV in Markelo. De deelnemers zijn Anna 
Wil Rumpt, Frans Beeking, Ben Hofs, Rigt van der Kooi en Hans Kroes. We troffen 
voor de zwerfstenen drie forse hopen met grote stenen aan, zodat er voldoende 
keuze was om iets interessants te vinden. Begunstigd door het mooie en rustige 
weer, was het erg plezierig om daar naar gewenste exemplaren te speuren … 
 
Ik denk, dat een ieder wel de verwachte exemplaren heeft kunnen verzamelen, ter-
wijl er zelfs mooie verrassingen bij zaten! Zo trof Ben Hofs onder andere botten aan 
van verschillende prehistorische zoogdieren (zie zijn verslag op pagina 2). 
 
Rigt vond onder meer een sferolietporfier uit Noord Zweden in een fraaie kleurzet-
ting van heldergroen en donkerrood met donkerbruine sferolieten, een prachtvondst! 
De groene kleur van voornoemde steen is veroorzaakt door chloriet of epidoot. Ver-
der had ze een steen die bestond uit schist met kwarts, waarbij de oudere schist door 
verwering wat later opgevuld is door de kwarts. Volgens Harry Huisman is deze 
steen van cambrische oorsprong. Ze vond ook nog enkele andere stukken steen, zoals 
onder meer Aland Rapakivi en een zandsteen met afzonderlijke kwarts in de tectoni-
sche breuken (!). 
 
Anna Wil verzamelde onder andere een paar mooie gidsgesteenten, een uit het zui-
delijk zwerfsteengebied langs de Maas, namelijk het Conglomeraat van Burnot (on-
der–Devonisch, herkomst omgeving van Burnot in Zuid Belgie). Het andere gidsge-
steente was van noordelijke herkomst: het bekende Uppsala- of Sala graniet (zgn.  
oergraniet) uit het Precambrium (Svecofennium en Karelium, zo’n 2,1 tot 1,75 miljard 
jaar oud! Zie hiervoor Zandstra, Noordelijke Kristallijne Gidsgesteente). Verder vond 
ze een fraaie gneis met, discordantie van structuur. 
 
Frans verzamelde deze dag een aantal  interessante steenstukken. Hij trof onder meer  
een mooi stuk versteend  hout aan, zelfs een met een stukje afdruk van een ammo-
niet. Een bijzondere vondst van hem, tevens als verrassing te beschouwen, was een 
kwarts met groen Aventurijn! 
 
Zelf trof ik een groot stuk myloniet aan met fraaie kleuren. Voorts een paar fraaie 
stukken pegmatiet. En een bijzonder mooie lamellaire kwarts, een zuidelijke zwerf-
steen vermoedelijk afkomstig uit het Odenwald, uit de omgeving van Heidelberg, 
aan de Neckar (een zijrivier van de Rijn).Verder eveneens een paar stukken ver-
steend hout. Ook kon ik een paar exemplaren van kleine agaatjes en mooie jaspis 
verzamelen, maar deze waren naar verhouding weinig te vinden. Hoewel het zuide-
lijk zwerfstenenmateriaal overheersend was, kon je er de noordelijke zwerfstenen in 
vrij aanzienlijke aantallen aantreffen. Kortom een geslaagde excursie! 
 
Verslag van excursieleider Hans Kroes 
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MineralsFoundation.eu:  voorlopig een teleurstelling 
 
Tijdens ons bezoek op 29 november jongstleden aan het Kristalmuseum in Borculo 
kregen we door het ijverige personeel een folder overhandigd over de Minerals 
Foundation.eu. Het leek een goede gelegenheid om een nieuwe site toe te voegen aan 
de al bekende. De doelstelling is het verzamelen, delen en ter beschikking stellen van 
informatie gerelateerd aan mineralen. Onder de naam Field Base is er een database 
van vindplaatsen, compleet met coördinaten, routebeschrijving, geologie en minera-
logie. Het Forum is een laagdrempelige mogelijkheid info te delen. De Field Maps 
zijn gekoppeld aan het Forum; volgens de folder vindt men de gevraagde informatie 
snel, duidelijk en eenvoudig. 
 
De bovenstaande zinnen zijn grotendeels door mij uit de folder overgenomen, om de 
volgende reden: er is een inlogmogelijkheid waar je met gebruikersnaam en wacht-
woord binnen in de site verder komt, maar het is mij totaal niet gelukt om binnen te 
komen. En ik maak me sterk dat de voor ons belangrijkste informatie pas zichtbaar 
wordt na de registratie. Al met al kan ik dus nog geen spetterende mededelingen 
doen over deze site. Wellicht komen anderen, met meer computerkennis dan ik heb, 
gaan zoeken en daar dan verslag van uitbrengen in ons blad. Wie helpt? 
 
Cees Ehlers 
 
 
LEZINGENPROGRAMMA GEWIJZIGD 
 
Elk jaar zetten we bij de aankondiging van het lezingenprogramma op de maandag-
avonden dat er mogelijk veranderingen kunnen zijn. Zelden hoeven we op onze keu-
zes terug te komen, maar dit keer is het dan toch zo: 
 
11 januari 2016 komt Ben Blokhuizen met zijn verhaal over zee-egels en vindplaatsen 
in Frankrijk (onveranderd). 
 
8 februari hebben we de Jaarvergadering (voor de pauze) en na de pauze is er het 
verhaal over Lesbos van Henk Gerrits. Dit eiland is bekend vanwege het versteende 
bos en de vluchtelingen; beide aspecten komen aan bod. 
 
14 maart spreekt Paul Albers over de Neanderthalers in de Filipijnen. 
 
12 april staan de inmiddels fameuze ‘Eigen Bijdragen’ van de leden gepland. 
 
9 mei zien we een verhaal van Martijn Gulliker van Naturalis tegemoet. 
(deze aankondiging is nog onder voorbehoud) 
 
13 juni is gereserveerd voor een bijdrage van René van Uum. 
 
Het Bestuur 
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Nicolas Cage levert gestolen dino-schedel in 
 

 
Archieffoto van een T. rex-schedel, AFP 
 
Nicolas Cage heeft een dinosaurusschedel moeten inleveren die zonder de juiste 
papieren is uitgevoerd. Mongolië eiste het prehistorische stuk op. Officieel is niet 
bekendgemaakt wie de schedel moest inleveren, maar persbureau Reuters ontdek-
te dat de gegevens van de ingeleverde schedel overeenkomen met een exemplaar 
dat Cage in 2007 op een veiling kocht. Hij betaalde toen 276.000 dollar voor de 
schedel van een Tyrannosaurus bataar, een neefje van de T. rex. De acteur heeft 
zelf niets fout gedaan. Ook de galeriehouder die de schedel verkocht kon niet we-
ten dat hij illegaal was geëxporteerd. Geen van beiden wil praten over de zaak. 
 

       Mongolië 
Malafide paleontoloog 
Mongolië zoekt al jaren naar de dinosaurusbotten die door de malafide paleontoloog 
Eric Prokopi het land uit zijn gebracht. Hij smokkelde enkele jaren complete dino-
saurusskeletten Mongolië uit, hoewel dat bij wet is verboden. Prokopi werd in 2012 
veroordeeld tot drie maanden cel en helpt sindsdien bij het terugvinden van de stuk-
ken. Het is onduidelijk of de schedel van Cage ook direct met Prokopi in verband is 
te brengen, of dat het een bijvangst betreft. De schedel zal worden teruggebracht 
naar Mongolië. In totaal zijn al zeventien fossielen van Prokopi teruggevonden. 
 
Bron: nos.nl, december 2015 
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 Uit: de Gelderlander, 24 oktober 2015 
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In memoriam Wim Berkelder 
 

 
 
 
In de nacht van 14 op 15 december jl. is ons lid Wim Berkelder overle-
den na een lang ziekbed. Vele leden van ons zullen zich hem herinneren: 
een prettige, rustige man met een grote interesse in de geologie (vooral 
ook in de steengroeve van Winterswijk), van de natuur in het algemeen 
en zeker ook in mensen. Voor een aantal van ons was hij een voorbeeld 
met zijn manier van kijken naar het erfgoed dat de steengroeve is en ze-
ker ook in de manier waarop hij met mensen omging. Zijn vele en bij-
zondere vondsten uit de steengroeve hebben een mooie plaats gekregen 
in het museum Twentse Welle. Bij de onthulling van de vitrine werd een 
symposium gehouden met internationaal bekende sprekers. 
 
Namens alle leden van de afdeling Winterswijk van de NGV wens ik de 
nabestaanden heel veel sterkte met dit grote verlies. Ook wij zullen hem 
missen. 
 
 
Henk Gerrits, voorzitter NGV afdeling Winterswijk 
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BESTUUR 
 
Voorzitter   Henk Gerrits 
     
Secretaris   Cees Ehlers 
     
Penningmeester  Ben Oostendorp 
    tel. 0544-461661 

la.ngv@hccnet.nl 
                                               IBAN-nr. NL55INGB0003723345 

t.n.v. Ned. Geol. Ver.,  Afd. Winterswijk 
 
Leden    Ben Hofs 

Henk Oosterink 
Herman Winkelhorst 
Will Costers 
Bonne van der Hoek 

     
Bijeenkomsten Elke tweede maandag van de maand (behalve in juli en 

augustus) om 20.00 uur, in een zaal van de Zonnebrink-
kerk aan de Zonnebrink in Winterswijk. 

 
NGV Internet  http://www.geologischevereniging.nl 
 
E-mail   info@geologischevereniging.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst en beeld voor jullie bijdra-
gen aan dit decembernummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: voor de volgend editie graag uw bijdra-
gen mailen aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘Voor Mozaïek’ 
 
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:info@geologischevereniging.nl
mailto:ahaarhuis@gmail.com
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Iedereen een heel gelukkig, gezond 
 

en vondstrijk 2016 toegewenst! 
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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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