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Voorwoord 
 

Vreemd eigenlijk; belangrijke gebeurte-
nissen uit de geschiedenis van de mens-
heid, maar bijvoorbeeld ook al wat we 
weten over de ontwikkeling van het 
leven op aarde, wordt vaak onder de 
noemer triviale kennis geschaard. 
Triviale kennis in de zin van onbedui-
dende weetjes; hooguit handig om pun-
ten mee te scoren in bepaalde quizzen en 
andere kennisspelletjes. Maar ook daar-
bij wordt eerder gevraagd naar de echte 
naam van Marilyn Monroe of de eerste 
winnaar van de Tour de France. Weten-
schappelijk nieuws komt vaak niet ver-
der dan een berichtje in de marge, of is  

 
alleen goed genoeg als bladvulling in 
komkommertijd. Dit terwijl het toch 
vaak handelt om de essenties van ons 
bestaan. Waar komen wij vandaan? 
Waarom zijn we zoals we zijn? 
Maar ook: hoe groot is er kans dat er 
volgend jaar nog meer orkanen ontstaan 
dan dit jaar? Bij een onderwerp als in het 
laatste voorbeeld verstomt in ieder geval 
wel de tevens veel gehoorde discussie 
over nut en noodzaak van wetenschap-
pelijk onderzoek. Tenminste … 
In hun roep om aandacht, bedienen 
wetenschappers zich daarom in hun 
communicatie naar de ‘buitenwereld’ 
veelvuldig van de overtreffende trap. 
Let daar maar eens op in de verschillen-
de nieuwsmedia. Ook in dit najaars-
nummer van Mozaïek staan weer opval-
lend veel titels met termen als  ‘oudste’, 
‘grootste’, ‘best bewaarde’ enzovoort .. 
Niet dat u, trouwe lezer, dergelijke 
lokkertjes nodig heeft. Nee toch? 
 
Adam Haarhuis, redacteur 
 
 
In dit nummer onder andere : 
 

‘Paleonbekend’; de zoektocht van Jos 
 
Grootste dino-sporen ontdekt 
 
Verslagen van verenigingsavonden 
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‘Paleonbekend’:  De zoektocht 
naar de naam van een vreemd 
spoor uit de steengroeve 

 
Dat de steengroeve in Winterswijk naast 
botmateriaal van sauriërs ook veel spo-
renfossielen aan het daglicht brengt, is 
bij velen bekend. We denken dan in de 
eerste plaats aan de vele pootafdrukken 
van diverse soorten reptielen, waar de 
Winterswijkse Muschelkalk een deel van 
zijn roem aan dankt. Maar niet alle spo-
ren zijn zo bekend … 
 
Fossiele kwallen zijn bijzonder zeldzame 
fossielen. Deze komen maar op een paar 
plekken tevoorschijn, zoals in het 
Altmuhlthal bij Solnhoven.  Groot was 
daarom de verrassing, toen Henk Ooste-
rink in 2010 en 2011 ook kwal-achtige 
afdrukken vond in de steengroeve.  De 
regelmatige ronde afdrukken van circa 
40-50 mm diameter kwamen op een 
klein oppervlak in laag 12 tevoorschijn. 
Indertijd zijn er 50 exemplaren door 
Henk en Herman verzameld. Deze 
vondst is door hen beschreven in Nether-
lands Journal of Geosciences - Geologie en 
Mijnbouw (NJG, Vol. 92, No.1, 2013). 
Behalve foto’s van de fossielen is ook de 
vindplaats in de publicatie weergegeven. 
 

 
Westelijk deel van de groeve in 2011, met   
laagaanduiding en vondstniveau van de 
mogelijke kwallenfossielen (rode pijl). 

 

 
Het profiel in detail, met het vondstniveau 
bovenaan het meetlint (NJG 92, No.1, 2013). 
 
Vergelijk met vondsten van kwallen uit 
Zuid-Duitsland, laat inmiddels zien dat 
het daadwerkelijk om fossielen van 
kwallen gaat. Vermoedelijk betreft het 
de soort: Medusina atava (Pohlig, 1892). 
 
Hoewel in de publicatie van Henk en 
Herman de vindplaats goed beschreven 
is, duurde het toch jaren voordat er weer 
kwallen werden gevonden. Dat gebeur-
de pas weer in 2015. Waarschijnlijk komt 
dat doordat de kwallen maar op een 
klein deel van het Muschelkalk strand 
aangespoeld zijn. Een verschijnsel dat 
we nog steeds kunnen waarnemen op de 
huidige stranden. 
 
Nadat de exacte laag en plek van de 
kwallen weer bekend was geworden, 
hebben verzamelaars vele, misschien wel 
honderden sporen van kwallen verza-
meld. Hoewel losse platen met sporen-
fossielen zoals kwallen en voetafdruk-
ken op zichzelf al fraaie en bijzondere 
vondsten zijn, is het ook belangrijk om 
grotere oppervlaktes te onderzoeken en 
te documenteren.  Hierdoor kan nog 
meer belangrijke informatie verkregen 
worden over de sporen. In het verleden 
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zijn daarom vaker grote oppervlaktes 
met sporen ingetekend en ingemeten.  
 
Het (waarschijnlijk) heel plaatselijk 
voorkomen van de kwallen in de groeve, 
was voor ondergetekende aanleiding om 
in 2015 een oppervlak van 2 x 1 meter 
vrij te leggen en geheel te bergen. 
 

 
Vrijleggen van het sporenoppervlak. 
Foto: Jos Lankamp. 
 

 
In het midden zijn enkele van de kwallen-
sporen zichtbaar. Foto: Jos Lankamp. 
 
Na berging en schoonmaken van de pla-
ten, zijn deze vastgezet op een houten 
ondergrond. In totaal is op deze wijze 
uiteindelijk een oppervlak van 1,20 bij 
0,80 meter, met circa 50 afdrukken van 
kwallen, geconserveerd. 
 
Naast de ronde sporen van kwallen be-
vindt zich op de geconserveerde plaat 

nog een andere structuur. Een ruwe 
vorm van ongeveer 7,5 x 14 cm. Bij nade-
re bestudering lijkt vooral aan de rech-
terzijde hiervan een zekere regelmaat te 
bestaan; een 5-tal ‘lobben’ onder elkaar. 
Deze regelmaat geeft aan dat het spoor 
meer is dan een toevallige speling van 
de natuur. 
 

 
Het raadselachtige fossiel van de ‘kwallen-
plaat’. De rode pijlen geven de lobben aan  
Foto: Jos Lankamp. 
 
De eerste stap om onbekende fossielen 
op naam te brengen is een uitgebreide 
literatuurstudie. Gelukkig hebben we 
toegang tot een zeer uitgebreide biblio-
theek. Toch vonden we maar één aan-
knopingspunt: een kleine afbeelding en 
beschrijving van een Chiton (keverslak 
in het Nederlands) in een publicatie uit 
1928. Deze afbeelding (zie volgende pa-
gina) van een vondst uit de Muschelkalk 
van Rüdersdorf, in de omgeving van 
Berlijn, laat een meer-lobbig lichaam 
zien, dat overeenkomsten heeft met het 
spoor uit Winterswijk. 
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Het grote verschil zijn vooral de afme-
tingen; de vondst uit Rüdersdorf is 
slechts 17 mm lang, terwijl het spoor uit 
de steengroeve bijna acht keer zo groot 
is. De lengte- / breedte-verhouding is 
daarentegen vrijwel identiek. 
 
Reden genoeg om eens nader te kijken 
naar recente Chitons; de keverslakken. 
Wikipedia geeft extra informatie: 

 Chitons komen al voor sinds het 
Ordovicium; 400 miljoen jaar ge-
leden. 

 Chitons bestaan uit een 8-tal uit-
wendige platen van Aragoniet, 
bijeen gehouden door spieren. De 
platen aan de uiteinden vormen 
de kopplaat en de staartplaat. 

 

 
Een geprepareerd chiton schild met duidelijk 
zichtbare structuur van platen. 
 

 Er leven nu nog zo’n 800 à 1000 
soorten Chitons, variërend van 
4 mm tot 30 cm lengte.  

 Chitons leven op harde bodems 
waarop ze zich kunnen vast-
klampen. 

 
Het laatste punt spreekt de determinatie 
van ons spoor als Chiton tegen; de 
Muschelkalkzee had grotendeels een 
zachte bodem in plaats van rotsen. 
 
Vervolgens is contact gezocht met speci-
alisten op het gebied van sporen uit de 
Muschelkalk. Frank Siegel uit Berlijn 
meldde daarop:  
„Eine Variante von Polyplacophora halte ich 
bei dem gegliederten Abdruck auch für 
wahrscheinlich“. 
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Dr. Dirk Knaust uit Stavanger, specialist 
op het gebied van Muschelkalk sporen, 
vindt het een duidelijk levensspoor, 
maar kan niet met zekerheid zeggen dat 
het om een Chiton-afdruk gaat. Hij be-
vestigt wel dat hedendaagse Chitons 
zich ook op zachte slijkachtige zeebo-
dems voort kunnen bewegen. Ook enke-
le andere specialisten wijzen in de rich-
ting van een Chiton, maar kunnen het 
niet met zekerheid zeggen. 
 
In 2005 heeft Stephaney S. Puchalski van 
de Indiana University, Bloomington een 
wereldwijde inventarisatie van fossiele 
Chitons gemaakt. Van de 2682 bekende 
exemplaren, zijn er slechts 11 afkomstig 
uit het Trias. Daarvan stammen er 3 uit 
het Midden Trias; 2 exemplaren uit 
Duitsland (één ervan is hierboven be-
schreven, het tweede bestaat uit resten 
van een circa 4 mm groot exemplaar ) en 
1 exemplaar uit het Anisian van China; 
uit de Tethys Zee en dezelfde periode als 
de vondsten uit Winterswijk. 
 

 
De zoektocht de naam en herkomst van 
het spoor is zeker nog niet afgerond. 
Wordt vervolgd! 
 
Ten slotte: 
Het voor u liggend verhaal is niet ge-
schreven om het vreemde spoor defini-
tief te determineren. Het is bedoeld om u 
te laten zie hoe lastig de speurtocht naar 
de naam van een fossiel kan zijn. Voor-
lopig kunnen we niet meer zeggen dan 
dat het spoor mogelijk van een Chiton 
achtige mollusk afkomstig is. Maar deze 
zijn nog te weinig gevonden en beschre-
ven om een definitieve determinatie 
mogelijk te maken. 

En daarmee komen we tot een van de 
charmes van de sporen-vondsten uit de 
Winterswijkse Steengroeve;  het overgro-
te deel van de sporen kunnen we (nog) 
niet op naam brengen. Er zal nog veel 
onderzoek nodig zijn, met wellicht op-
zienbarende resultaten. En nog steeds 
komen er nieuwe onbekende vondsten 
uit de groeve aan het daglicht. Daarmee 
bewijst de groeve keer op keer opnieuw 
dat het een van de belangrijkste en rijk-
ste vindplaatsen is van fossielen en spo-
ren uit de Muschelkalk. 
 
Jos Lankamp 
 
 
 

Verenigingsavond  10 mei 2017 
 
“Van leden voor leden“ zou een goede 
titel voor deze avond zijn waar een stuk 
of wat leden een korte voordracht hou-
den over een willekeurig geologisch on-
derwerp. Deze verhalen beslaan onge-
veer tien minuten. Niemand weet van 
tevoren welke onderwerpen door de 
sprekers zijn uitgezocht en de variatie is 
bijzonder groot. 
 
Het was Willem Peletier die de avond 
opende met een kijkje in de mijnbouw-
geschiedenis van Winterswijk, met een 
nadruk op de diepe boringen waarbij 
destijds verwachtingen ontstonden dat 
Winterswijk wel eens een belangrijk in-
dustriegebied met grootschalige delf-
stofwinning zou kunnen worden. 
Rond 1850 ontdekte scholte Lubbert 
Derk te Lintum dat de bodem van de 
Willinkbeek een steenachtige onder-
grond had. Hij schatte in dat het goed 
materiaal zou zijn voor verharding van 
zandwegen. Er werden twee putjes ge-
graven die later de naam Staringputjes 
zouden krijgen. De kalk bleek ongeschikt 
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voor weegverharding en in 1854 was er 
geen sprake meer van een ontginning. 
Maar men zag dat de aangeboorde lagen 
bijzonder oud waren en daaruit werd de 
conclusie getrokken dat steenkool ook 
niet erg diep moest zitten. In 1908 kwam 
er een diepboring in Kotten, ongeveer 
halverwege de boerderijen De Plante en 
Plantenkamp. 
 

 
 
Op 457 m diepte trof men steenzout aan 
en op 1029 m productief Carboon met 
drie kolenlagen met een ontginbare dik-
te. Tot een ontginning kwam het echter 
niet, want in Limburg waren de omstan-
digheden voor winning van steenkool 
veel gunstiger. 
Het onderzoek ging echter door en in 
1923 hadden we een diepboring in 
buurtschap Corle. Ook hier lagen de ko-
lenlagen op een te grote diepte, maar 
men vond ook sporen van aardolie en 
aardgas. In december 1923 werd een po-
ging gedaan om via een explosie in het 

boorgat de uitstroming van aardolie te 
bevorderen. De poging mislukte, evenals 
een poging in januari 1924. Bij de oprui-
mingswerkzaamheden ontbrandde er 
per ongeluk een hoeveelheid gas en 
kwam er een hoeveelheid materiaal los. 
Twee dagen later had men 240 liter olie 
afgetapt. De regionale pers maakte (te) 
veel ophef over de vondst: in de Graaf-
schap-bode was er een hele pagina aan 
gewijd, waarbij een vergelijking met de 
Verenigde Staten werd getrokken!  
De diepboringen van Kotten, Ratum en 
Corle hadden uitgewezen, dat op be-
reikbare diepte steenzout, steenkool en 
aardolie aanwezig waren. In 1930 kwam 
er een concessie  onder de naam Gelria 
(van Meddo naar Eibergen). Ook dit is 
nooit wat geworden. 
In 1952 verkreeg de ENCI een concessie 
nabij de Kottensebeek, maar ook hier 
werd vervolgens niets mee gedaan. 
Nog een vijfde keer was er nieuws over 
een potentiële bodemschatwinning en 
wel in april 1977: een diepboring in het 
Woold door de NAM. In acht maanden 
tijd werd een diepte van 5009 m bereikt, 
maar geen delfstoffen en het werk werd 
gestopt. De boring bleef de op één na 
diepste boring van Nederland (nummer 
1, bij Delfzijl, is 6010 m diep). 
 
Willem werd als inleider opgevolgd 
door Gerard Goris. Hij bekeek de geolo-
gie dit keer vanuit een geheel andere 
hoek, namelijk met het oog van de kun-
stenaar en wel in het Rijksmuseum 
Twente. Hij was enthousiast over de ge-
laagdheid in het schilderij van Monet dat 
Pourville heette. Het plaatsje Pourville -
sur-Mer ligt aan de kust van Frankrijk in 
de nabijheid van Dieppe. 
Iets geheel anders was het schilderij uit 
de Renaissancetijd met een bisschops-
mantel waarop een stenen gesp (ame-
thist?) en een aantal ringen te zien is. 
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Vervolgens was de beurt aan Alieke 

Grefhorst, die met haar vriend Jarno 
Kruisselbrink een mooi werkstuk had 
gemaakt van een vakantie op het Griekse 
eiland Milos. Het kleine eiland (160 km2, 
21 km lang en 14 km breed) is bekend 
door de grote productie van bentoniet. 
Dit kleiige materiaal is een aluminium-
sulfaat en dient als bindmiddel in giet-
stukken. Andere delfstoffen werden hier 
vroeger ook wel gewonnen, maar alle 
exploitaties zijn gestopt: obsidiaan, 
mangaan, kaolien, zwavel (het voorko-
men van de laatste is ook te danken aan 
het vulkanisme). De geologisch geïnte-
resseerde kan op Milos in alle rust genie-
ten van de diverse Geo Walks en het 
informatieve mijnbouwmuseum. 
 

 
Aggeria bentoniet-mijn, Milos. 
 
Na de pauze werd het publiek door 
Edy Kwak getrakteerd op een ‘Paleo-
grafische crypto-on-logische rebus’. Dit 
was de titel van een taalkundige puzzel 
waarmee onze kennis van spreekwoor-
den en gezegden met ‘steen’ werd getest. 

Alle spreekwoorden werden verduide-
lijkt met een foto of een tekening. Hier-
onder volgen alle opgaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna werd iedereen weer bij de geolo-
gische les gehaald door de bijdrage van 
Herman Winkelhorst. Hij belichtte de 
groeve van Rüdersdorf, ten oosten van 
Berlijn; een Muschelkalkgroeve die on-
geveer tien keer zo groot is als de groeve 
in Winterswijk. Het ging nu eens niet om 

 
Steen en been klagen 
De steen des aanstoots 
Een hart van steen hebben 
Een ezel stoot zich in het gemeen geen 
tweemaal aan dezelfde steen 
Een rollende steen vergaart geen mos 
Het vriest steen en been 
Kalk en steen metselt wel 
Hij is zo koud als een kommetje van 
steen 
De eerste steen werpen 
Stenen vragen geld  
Een steentje bijdragen 
Geen steen op de andere laten 
Een huishouden van Jan Steen 
Iemand stenen voor brood geven 
Het is of de stenen spreken 
De steen der wijzen zoeken 
Een steen in zijn boezem dragen 
Van zijn hart een steen maken 
Geen krieken zonder stenen 
Je kunt daar van de stenen vloer eten 
De een roept om kalk en de ander om 
steen 
Twee harde stenen malen zelden fijn 
De gestage drup holt de steen uit 
Hij klaagt de stenen uit de grond 
Een goede ziel weet van stenen brood 
te maken 
Dat ligt hem als een steen op de maag 
Er is een steen van zijn hart gevallen 
 

~~~ 
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de Muschelkalkfossielen, maar om de 
bijvangst die bestond uit fossielen uit 
(waarschijnlijk de laatste) IJstijd. 
Een rol speelde ook het Eifelvulkanisme; 
13.000 jaar geleden had de vulkanische 
activiteit invloed tot in het gebied van 
het huidige Berlijn. Herman vond boven-
in de groeve afzettingen van een veen-
achtig opgevuld open water uit deze tijd, 
met daarin onder andere goed geconser-
veerde visresten. De bestudering van 
deze laat pleistocene fossielen is nog niet 
afgelopen. We horen daar op een later 
moment vast nog wel iets van. 
 

 
Muschelkalkgroeve Rüdersdorf. 
 
Het slot van deze boeiende en geslaagde 
avond met veel variatie in de bijdragen 
kwam van Will Costers, die samen met 
Henk Gerrits een overzicht in foto’s 
toonde van een aantal Hemelvaart-
excursies van de afdeling: Denemarken 
2013, Normandië 2011 en het Bekken 
van Parijs 1981. Een bijzonder onder-
houdende en vermakelijke voorstelling. 
Vooral de inmiddels  ‘stokoude’ beelden 
van 1981 wekten veel hilariteit bij het 
enthousiaste publiek. 
 
Verslag: Cees Ehlers 

Verenigingsavond 11 september 
Paul Hille 
De evolutie van vogels 
 
Paul begon zijn verhaal met Darwins 
evolutietheorie, weergegeven in diens 
beroemde boek ‘On the Origin of Species’, 
dat in 1859 verscheen. Dit boek was een 
wetenschappelijke sensatie, maar ook 
erg controversieel in die tijd. 
 
In 1861 werd in een kalkgroeve in Beie-
ren een veer van zo’n 150 miljoen jaar 
oud gevonden, uit de tijd van de dino-
sauriërs. Later in dat zelfde jaar werd de 
inmiddels wereldberoemde oervogel  
Archaeopteryx lithografica gevonden in 
Solnhofen, Duitsland. Later werden 
meer exemplaren gevonden, die zowel 
kenmerken hadden van dinosauriërs 
(o.a. tanden in de bek) als van vogels 
(o.a. veren). Dit was de missing link die 
paste in de evolutietheorie van Darwin, 
waarin soorten uit elkaar ontstaan. Dit 
dier zat duidelijk tussen de dinosauriërs 
en de vogels in. 
 

 
Archaeopteryx lithografica in Berlijn. 
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Ook het Teylers museum blijkt een -niet 
complete- Archaeopteryx te hebben, het 
zogenaamde ‘Haarlemmer exemplaar’. 
Dit specimen vond men in 1855 en is 
daarmee feitelijk de eerste vondst van 
Archaeopteryx. Pas veel later, in 1970, 
werd het als zodanig herkend door John 
Ostrom, die het vervolgens in 1972 be-
schreef. Ostrom ging er vanuit dat vo-
gels waren ontstaan uit kleine rennende 
vleesetende sauriërs (theropoden). 
Reeds in 1868 meende ook de Engelse 
wetenschapper Thomas Henry Huxley 
dat vogels van dinosauriërs afstammen. 
Computeronderzoek vanaf de jaren 80 
van de vorige eeuw wijst ook steeds 
meer in die richting. 
 
Gekeken werd hoe verschillende evolu-
tietheorieën passen in de ontwikkeling 
van de vogels. Om een en ander te ver-
duidelijken gaf Paul aan wat de weten-
schappelijke definitie is van een vogel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het geheel van de genoemde typische 
kenmerken sluit onder andere de even-
eens gevleugelde Pterosauriërs uit; die 
hadden immers geen veren. 
 
In de provincie Liaoning, in het noord-
oosten van China zijn vele vogelfossielen 
gevonden uit de Jura periode. Hierbij 
bevonden zich veren, maar ook ‘proto-
veren’, een soort vacht. De evolutie van 
de veren vanuit protoveren werd ook 
door Paul besproken. Veren zijn steeds 
complexer geworden en hebben steeds 
meer specifieke functies gekregen. In 
sommige gevallen kan van fossiele vo-

gelveren bovendien nagegaan worden 
wat de oorspronkelijke kleuren geweest 
zijn. Veren kunnen verschillende func-
ties tegelijk hebben; isolatie, nut bij het 
vliegen en de kleuren die aantrekkelijk 
moeten zijn voor een potentiële partner. 
 

 
Zhenyuanlong suni, reconstructie op basis 
van een fossiel uit Liaoning (afb. Z.Chuang). 
  
Het vliegen zelf kan op twee verschil-
lende manieren zijn ontstaan; vanuit de 
bomen naar beneden scherend en ren-
nend met het maken van vleugelbewe-
gingen, die uiteindelijk tot vogelvlucht 
hebben kunnen leiden. 
 
De verschillende leefstijlen van vogels 
die wereldwijd voorkomen, kwamen 
ook aan de orde. Van een kleine kolibrie 
die meer vleugelslagen per seconde 
maakt dan wij kunnen waarnemen, tot 
de grote, niet vliegende struisvogel. 
 

 

Definitie vogel:  
Een gewerveld dier met twee vleugels, 
twee poten, een snavel en een met veren 
bedekt lichaam dat zich voortplant door 
het leggen van eieren. 
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Relatief recent zijn er ook nog vogels 
uitgestorven, zoals de moa - die nog  
groter was dan de struisvogel - en de  
bekende dodo, die op Mauritius leefde. 
Ook de aller grootste vogels - zowel uit 
het verleden als het heden - passeerden 
in vogelvlucht de revue. 
 
De grote dinosauriërs zijn met de we-
reld-wijd ingrijpende Krijt-Tertiair ex-
tinctie van de aardbodem verdwenen 
(circa 65 miljoen jaar geleden). Maar de 
sauriërs hebben feitelijk deze extinctie, 
in de vorm van vogels, toch overleefd. 

Paul had ook enkele interessante fossie-
len meegenomen; een fossiel vogelveer-
tje uit het Franse Cereste (uit het Oligo-
ceen), een pootafdruk van een vogel en 
een naar asfalt riekend Pleistoceen vo-
gelvleugeltje met veer uit de beroemde 
Rancho la Brea teerputten in Californië. 
 
 
Samenvatting: Paul Hille 
 
 
 
 
 

 
‘Vroege vogels’ en vliegende reptielen tijdens het Jura in Noordoost China. Bron afb.: Reuters. 
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Grootste pootafdrukken dinosauriërs ooit ontdekt in Australië 
 
Onderzoekers van de University of Queensland en de James Cook University heb-
ben in Australië de grootste pootafdrukken van dinosauriërs gevonden die ooit 
zijn ontdekt. Sommige sporen zijn zo'n 1,70 meter lang. De afdrukken werden ge-
vonden in gesteente van 127 tot 140 miljoen jaar oud, en zijn achtergelaten door 
enorme sauropoden, oftewel langnekdinosaurussen. 
 
De vondst was aan de kust van het schiereiland Dampier, dat het Jurassic Park van 
Australië wordt genoemd. In totaal zijn duizenden sporen ontdekt. Honderdvijftig 
daarvan behoren toe aan 21 verschillende soorten dinosauriërs. De dinosaurus die 
het reuzenspoor heeft achtergelaten, had een heuphoogte van vermoedelijk meer dan 
5 meter. Dat is een meter groter dan olifanten kunnen worden. 
 
Drones en laserscanners 
Het onderzoek naar de sporen werd op allerlei manieren bemoeilijkt, zeggen de on-
derzoekers in een persbericht. In het afgelegen gebied komen haaien en krokodillen 
voor. Bovendien zijn er grote getijdeverschillen. Daardoor konden de onderzoekers 
steeds maar korte tijd metingen doen. Om het werk beter behapbaar te maken, wer-
den drones ingezet. Die hebben het terrein met laserscanners gedetailleerd in kaart 
gebracht, zodat ook op afstand naar sporen gekeken kan worden. 
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Drone boven de site.  

 Klik voor de resultaten op deze knop:  ◙  

 
Sauropoden kwamen ook in het huidige Europa voor, zegt dinosaurusexpert Anne 
Schulp van Naturalis. Er is bijvoorbeeld bewijs dat ze net over de Nederlandse grens 
rondgelopen hebben in Duitsland. Het zou kunnen dat ook hier enorme pootafdruk-
ken onder de grond te vinden zijn, aldus Schulp: "Maar dan moet je wel een ongelo-
felijk diepe kuil graven. Honderden meters diep." 

https://vimeo.com/210176160
https://twitter.com/implexidens/status/844385351158317056/photo/1
https://twitter.com/implexidens/status/844385351158317056/photo/1
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Een van de Goolarabooloo-bewoners die de onderzoekers hielp ligt naast een grote pootafdruk. 
 
Gasfabriek 
Wetenschappers van de University of Queensland en de James Cook University on-
derzochten het terrein op verzoek van de oorspronkelijke Goolarabooloo-bevolking. 
Die wil dat hun woongebied zo veel mogelijk onaangetast blijft. Er lagen plannen om 
op het schiereiland een gasfabriek te bouwen. Dat project werd in 2013 geschrapt. 
 
Bron: NOS, maart 2017 

  
 

 
Klik voor meer informatie over het Australische sporenonderzoek op de knop hieronder: 

◙ 
 

https://t.co/b0LoADDZNg
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Het geheimzinnige leven van een spandoek 
 
Een aantal jaren geleden werd er besloten om een spandoek te laten maken voor on-
ze vereniging om meer naamsbekendheid te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan en er 
kwam een mooi doek; op een gele achtergrond stond in blauw de naam de naam van 
onze club. Het was een mooi spandoek en het was ook heel stevig, zoals bleek op de 
Freriksdagen, de familiezondag van Winterswijk, de door samen met Staatsbosbe-
heer georganiseerde open dagen in de groeve en diverse braderieën en beurzen. 
 
Op een goede dag, of liever een kwade dag, was het spandoek weg. Ik heb bij mij 
thuis alles overhoop gehaald, maar zonder succes. Op verenigingsavonden heb ik 
iedereen gevraagd naar het hoe en het wat, maar dat had evenmin succes. Ook op-
roepen elders leverden niets op. Het kon toch niet weg zijn, daarvoor was het veel te 
groot. Uiteindelijk werd het mei 2017 toen Herman Winkelhorst de kerkzaal binnen-
stapte op de traditionele maandag en het spandoek voor mij neerlegde. Waar kwam 
het nu vandaan ? En toen viel de naam van Henk Oosterink; Henk heeft het een keer 
na een manifestatie keurig meegenomen en thuis ergens neergezet. Na zijn overlijden 
had iedereen in de familie uiteraard andere dingen aan zijn of haar hoofd. Maar uit-
eindelijk kwam het toch boven water. Heerlijk, maar er blijft nog één mysterie over: 
de tekst is veranderd! Het zijn dezelfde blauwe letters, maar de tekst is veranderd 
van NGV - Winterswijk in: Werkgroep Muschelkalk. Ik vind het prima, maar dit is 
niet vanzelf gebeurd. Wie vertelt mij het slotverhaal ? 
 
Cees Ehlers 
 
Toevoeging van de redacteur : 
 
Beste Cees, dit soort mysteries zijn inderdaad intrigerend. Ik weet ook het antwoord niet, 
maar wel dat het doek van jou het laatst gezien is op 25 oktober 2015. De foto hieronder is 
hiervan het bewijs. Hierop is ook een – overigens niet onsympathiek ogend - heerschap te zien 
die hier niet met een zwart balkje geanonimiseerd is om herkenning mogelijk te maken, en 
daarmee wellicht het raadsel op te lossen. Maar … op het spandoek, dat helemaal aan jouw 
beschrijving lijkt te voldoen, staat niet NGV – Winterswijk maar Nederlandse Geolo-
gische Vereniging. Is dit dan een derde doek? En is er dan misschien ook nog een vierde? 
Raadsels, raadsels, wie helpt verder? 
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Resten van reusachtige plantenetende dinosaurus geïdentificeerd  
 
Wetenschappers hebben in Frankrijk een nieuwe plantenetende dinosaurussoort 
met een gigantisch lichaam geïdentificeerd. De dinosaurus was even lang als een 
stadsbus, woog ongeveer 15.000 kilo en leefde 160 miljoen jaar geleden. 
 
De nieuw ontdekte soort was waarschijnlijk een voorouder van de Brachiosaurus, 
een dinosaurus met een lange nek die voorkomt in Jurassic Park. Dat melden paleon-
tologen van het Imperial College in Londen in het wetenschappelijk tijdschrift PeerJ. 
De resten van de planteneter werden al ontdekt in de jaren dertig in de Jura, een ge-
bergte op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland. Het fossiel lag lange tijd in een 
archief van het Nationaal Museum voor Natuurwetenschappen in Parijs. Tot nu toe 
waren deze dinosaurusbotten nooit goed onderzocht. 
 

 
 
Uit de nieuwe studie blijkt dat het gaat om een nog niet eerder geïdentificeerde soort, 
die de naam Vouivria damparisensis heeft gekregen. Het reusachtige dier had een lan-
ge nek en een staart. De dinosaurus at volgens hoofdonderzoeker Philip Manion 
waarschijnlijk de meest uiteenlopende planten, van coniferen tot varens. "Waaraan 
het dier is overleden, weten we niet", aldus Manion op BBC News. 
 
De ontdekking van Vouivria damparisensis biedt nieuwe inzichten in de evolutie van 
sauropoda, een groep van plantenetende dinosaurussen met lange nekken en opval-
lend kleine hoofden. Tot nu toe werd aangenomen dat de sauropoda pas 155 miljoen 
jaar geleden ontstonden, maar de nieuw ontdekte soort liep een paar miljoen jaar 
eerder al rond op aarde. "Deze dieren evolueerden veel eerder dan we tot nu toe op 
basis van fossielen dachten", aldus Manion. 
 
Bronnen: NU.nl, Dennis Rijnvis en BBC, Helen Briggs, mei 2017 

https://peerj.com/
http://www.bbc.com/news/science-environment-39771719
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Oudste bewijs van leven op land ontdekt in Australië  
 
Wetenschappers hebben in Australië een fossiel ontdekt van het oudste organisme 
dat ooit op land is aangetroffen. Het gaat om de resten van een micro-organisme 
dat is gevonden in afzettingen van een warmwaterbron die 3,48 miljard jaar gele-
den te vinden was in de Australische regio Pilbara. De vondst bewijst dat de eerste 
levensvormen op land zo’n 580 miljoen jaar eerder ontstonden dan tot nu toe werd 
aangenomen. Dat melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk 
tijdschrift Nature Communications. 
 

 
Foto: UNSW. 
 
Mineraal 
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen bij opgravingen in de Dresser-
formatie in het westen van Australië, een rotsvlakte die ongeveer 3,5 miljard jaar ge-
leden werd gevormd. Het nieuw ontdekte organisme is ontstaan op land. Dat blijkt 
uit de aanwezigheid van het mineraal geyseriet. Deze stof ontstaat alleen in de buurt 
van zoetwaterbronnen met een zeer hoge temperatuur. Het oudste bewijs van micro-
bieel leven tot nu toe was een fossiel van een organisme met een leeftijd van onge-
veer 2,9 miljard jaar oud, dat is aangetroffen in Zuid-Afrika. 
 
Mars 
"Onze bevindingen laten zien dat het leven op land veel eerder ontstond dan altijd 
werd aangenomen", verklaart hoofdonderzoekster Tara Djokic op de nieuwssite van 
de Universiteit van New South Wales. De ontdekking heeft mogelijk ook gevolgen 
voor het onderzoek naar leven op Mars. "Als bepaalde levensvormen op aarde goed 
kunnen gedijen in warmwaterbronnen, dan is de kans groot dat op Mars ook sporen 
van leven zijn te vinden in dezelfde soort bronnen", aldus Djokic. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, mei 2017 

https://www.nature.com/articles/ncomms15263
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/oldest-evidence-life-land-found-348-billion-year-old-australian-rocks
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Best bewaarde fossiel van een gepantserde dinosaurus tentoongesteld 
 
Een honderdtien miljoen jaar oud fossiel van een nodosaurus is vanaf begin mei 
dit jaar te bekijken in het Royal Tyrrell-museum in Alberta, Canada. Het wordt 
gezien als het best bewaarde fossiel van een gepantserde dinosaurus ter wereld. 
Er waren zevenduizend uren prepareer- en reconstructiewerkzaamheden verspreid 
over zes jaar voor nodig om het bijna vijf meter lange fossiel klaar te maken voor 
de blikken van de museumbezoekers, meldt The Guardian. 
 

 
De nodosaurusschedel. Foto: Royal Tyrrell Museum. 
 
Overstroming 
Onderzoekers denken dat de nodosaurus door een overstroming naar zee werd ge-
sleurd en daar snel naar de bodem zonk en werd bedekt met bodemafzettingen. 
"Omdat het zo snel werd begraven, waren aaseters niet in staat bij het dier te komen 
en kon het karkas niet veel ontbinden voordat het versteende", zei onderzoeker Caleb 
Brown van het museum. "Meestal hebben we bij de vondst van dinosaurusfossielen 
alleen een skelet, de botten. En dan moeten we onze verbeelding gebruiken om te re-
construeren hoe ze eruitzagen." 
 
Stekelplaatsing 
Het fossiel werd in 2011 aangetroffen door een mijnwerker die teerhoudend zand 
aan het winnen was. Het viel hem op dat enkele rotsen een vreemde kleur en textuur 
hadden. Het bleek het anderhalve ton wegende fossiel van de nodosaurus te zijn.  
Volgens de wetenschappers biedt het fossiel hen de kans om allerlei nieuwe zaken te 
bestuderen, zoals de textuur van de huid van de dinosaurus tot de groei en plaatsing 
van de beschermende stekels op zijn pantser. 
 
Bronnen: NU.nl en The Guardian, mei 2017 

https://www.theguardian.com/science/2017/may/15/alberta-canada-museum-unveils-best-preserved-armoured-dinosaur-in-the-world-nodosaur#img-1
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Fossiel ontdekt van 'laatste dinosaurus uit Afrika'  
 
Britse wetenschappers hebben in Marokko de resten ontdekt van een dinosaurus 
die mogelijk tot 66 miljoen jaar geleden overleefde op het Afrikaanse continent. 
Het gaat om een klein uitgevallen dinosaurus die veel leek op Tyrannosaurus rex 
en de naam Chenanisaurus barbaricus heeft gekregen. De dinosaurus liep op twee 
poten, had bijzonder kleine armen en een stompe snuit. Het roofdier stond waar-
schijnlijk aan de top van de voedselketen in Afrika. Dat melden onderzoekers van 
de Universiteit van Bath in het wetenschappelijk tijdschrift Cretaceous Research. 
 
Mijn 
De wetenschappers stuitten op fossiele botten van het dier in een fosfaatmijn in het 
Ouled Abdoun Basin, in het noorden van Marokko. Aan het gebit van Chenanisaurus 
barbaricus is te zien dat het een vleeseter was. De tanden van het skelet zijn namelijk 
afgevlakt, waarschijnlijk doordat het dier vaak in botten van prooien hapte. Hoewel 
het dier veel op een Tyrannosaurus rex leek, waren ook verschillen. Zo had de Afri-
kaanse dino een kleinere kop en een minder groot brein. 
 

 
Afbeelding: Craig Dylke. 
 
Laatste 
Maar vooral de periode waarin het dier leefde, is volgens hoofdonderzoeker Nick 
Longrich bijzonder. “We hebben geen andere dinosaurusfossielen uit Marokko uit 
deze tijd", verklaart hij op nieuwssite New Scientist. "Het is één van de laatste dino-
saurussen die in Afrika leefde voordat de Krijt-Tertiar massa-uitsterving ervoor 
zorgde dat alle dinosaurussen van het toneel verdwenen.” 
 

Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, mei 2017 
  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667116303706
https://www.newscientist.com/article/2129767-african-t-rex-was-one-of-last-dinosaurs-alive-before-extinction/
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Chilesaurus is ontbrekend puzzelstukje in evolutie van dino's 
 
De Chilesaurus, een dinosaurus ter grootte van een flinke hond, is misschien wel 
het ontbrekende stukje van de dinosaurus-puzzel. Dat schrijven Britse onderzoe-
kers in het wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters. De dino werd in 2015 ge-
vonden in Chili en kan met de combinatie van zijn verschillende kenmerken 
de missing link zijn tussen de vleesetende en de plantenetende dinosauriërs. 
 
Vreemde eend 
Met het onderzoek willen de wetenschappers verklaren wat er aan de basis van de 
stamboom van dinosauriërs gebeurt. "Ze puzzelen met de vertakking van de groep 
van de langnek-dino's, de groep grote stekelige planteneters met grote hoorns en de 
groep vleeseters", zegt paleontoloog Anne Schulp in het NOS Radio 1 Journaal. 
De Chilesaurus past eigenlijk in geen van de drie vertakkingen aan de basis van de 
familieboom. De dino uit Chili is een vreemde eend in de bijt, zegt Schulp. "Hij heeft 
aan de ene kant kenmerken die bij ene groep horen. Maar ook dingen die bij de plan-
teneters thuishoren. Het is een soort vleeseter die het gebit van een planteneter 
heeft." 
 

 
Voorstelling van de Chilesaurus diegosuarezi. Afbeelding: Twitter @chilesaurus. 

http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/13/8/20170220
https://twitter.com/MNHNcl/status/877919038243876864/photo/1
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Ook zijn er bepaalde botten in de heup die erop wijzen dat de dino meer ruimte in 
het lichaam had voor de spijsvertering. "Dat is belangrijk. Want voor het verteren 
van planten heb je meer spijsvertering nodig dan voor makkelijk verterend vlees", 
legt Anne Schulp uit. 
 

 
Animatie van een chilesaurus met een onderzoeker. Afbeelding: Twitter @chilesaurus. 
 
Puzzel 
De dinosaurus vormt daarmee eigenlijk dus een verbinding tussen de verschillende 
groepen, waarvan onderzoekers weinig wisten. "Je zou denken dat we de dinosauri-
ers na 150 jaar onderzoek wel goed zouden kennen. Maar aan de basis van dinosau-
russtam is nog veel te leren. En deze nieuwe vondst vertelt er veel over", zegt Schulp. 
 
Bronnen: NOS en Twitter, augustus 2017 
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Mensachtige voetafdrukken gevonden die ouder zijn dan voeten zelf 
 
Wetenschappers hebben op het eiland Kreta mensachtige voetafdrukken ontdekt 
die daar eigenlijk niet zouden horen te zijn. De rotsformaties met de afdrukken 
dateren van 5,7 miljoen jaar geleden. In die tijd hadden onze voorouders nog 'aap-
achtige' voeten en leefden ze in Afrika, zo werd tenminste altijd verondersteld. 
Het zou kunnen betekenen dat we al veel langer rechtop lopen dan aangenomen. 
 

 
De vindplaats van de op Kreta aangetroffen voetstappen. 
Foto: Proceedings of the Geologists' Association. 
 
Duidelijke kenmerken 
De 29 voetafdrukken werden door de paleontoloog Gerard Gierlinski gevonden in 
Trachilos in het westen van het Griekse eiland Kreta. Zijn onderzoek werd gisteren 
gepubliceerd in Proceedings of the Geologist Association. Beschreven wordt hoe de ge-
vonden voetafdrukken duidelijke kenmerken vertonen van rechtopstaande mensen. 
Met een unieke vorm: een lange zool, een opvallende bal onder de voet, vijf korte te-
nen, geen klauwen en een grote teen in de lijn van de voetzool. 
 
Hominini 
De huidige theorieën rond de oorsprong van de mens zijn tot nog toe onder meer 
opgezet rond vondsten van fossielen van de Australopithecus in Zuid- en Oost-
Afrika. En in de 3,7 miljoen jaar oude Laetoli-voetafdrukken van een rechtopstaande 
voorouder (behordend tot de Hominini) die aangetroffen werden in Tanzania. Terwijl 
in Ethiopië voetafdrukken van 4,4 miljoen jaar oud gevonden werden, afkomstig van 
de Ardipithecus ramidus, ook behorend tot de geslachtengroep Hominini (van wie wij 
afstammen). Die voetafdrukken lijken nog meer op die van een aap dan op die van 
de moderne mens, dus met een teen meer aan de zijkant van de voet (in de vorm van 
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een menselijke hand). De stap in de evolutie naar modernere voeten zou, zo wordt 
aangenomen, pas 4 miljoen jaar geleden hebben plaatsgevonden. Maar de voetaf-
drukken van Trachilos zijn dus nóg ouder, 5,7 miljoen jaar, én lijken tegelijkertijd 
'menselijker' dan die van de Ardipithecus. 
 
Controversieel 
Paleontoloog Gierlinski ontdekte de voetafdrukken tijdens een vakantie op Kreta in 
2002. Hij heeft er met zijn team meer dan tien jaar over gedaan om zijn vondst gron-
dig te onderzoeken. De beschreven resultaten vormen minstens een contradictie met 
de sinds lang aangenomen theorie dat de Ardipithecus een rechtstreekse voorouder 
is van de latere mensachtigen. De onderzoekers komen dan ook tot een conclusie die 
'controversieel kan zijn', geven ze toe. Het zou erop neerkomen dat er mogelijk nog 
een andere, vooralsnog onbekende, mensachtige op aarde rechtop rondliep, lang 
voor de tijd waarin de wetenschap dat tot nu toe bevroedde. En ook élders, want 
voor het eerst zouden fossielen van mensachtigen die ouder zijn dan 1,8 miljoen jaar 
niet uit Afrika komen. 
 
Kreta nog geen eiland 
Let wel: 5,7 miljoen jaar geleden - tijdens het Mioceen - was Kreta geen eiland maar 
hing het nog vast aan Griekenland. De Sahara bestond bovendien nog niet en de sa-
vanne strekte zich uit van Noord-Afrika tot wat nu Zuid-Oost Europa is. Het is dus 
niet ondenkbaar dat het leefgebied van mensachtigen zich zou hebben uitgebreid tot 
dat deel van de mediterrane regio. Onlangs nog werden 7,2 miljoen jaar oude fossie-
len van de primaat Graecopithecus, gevonden in Griekenland en Bulgarije, geherklas-
seerd als behorend tot de stamboom van onze voorouders. Dat leek ook al te sugge-
reren dat de menselijke oorsprong toch niet in Afrika ligt maar in Europa. Het is nu 
afwachten hoe de wetenschap zal reageren en de gepubliceerde onderzoeksresulta-
ten al dan niet als overtuigend bewijs zal beschouwen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 
Bron: AD, Joeri Vlemings, september 2017 
 

 
 
Klik voor de volledige publicatie van het onderzoek op Kreta op de knop hieronder. 

◙ 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001678781730113X
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Programma verenigingsavonden Afdeling Winterswijk 

 
Seizoen 2017-2018 

 
Resterend programma 2017 
 
Ma.  9 okt. De geplande lezing van G. Doornbos over de Needse Berg is wegens 

omstandigheden geannuleerd. Alternatief: videovoorstelling B. Oostendorp. 
 
Ma. 13 nov. Presentatie van het rapport ”Beschrijving van geologische en aardkun-

dige waarden in Winterswijk”, door dr. Nico Willemse van het Bureau 
RAAP. 

 
Ma. 11 dec. Deze avond wordt verzorgd door Frits Laarman uit Aalten. Frits is al 

jaren werkzaam als archeologisch zoöloog. Zijn onderwerp voor deze 
avond is: Een opgraving van botmateriaal op een voormalige nederzet-
ting van walvisvaarders op Spitsbergen. 

 
Programma eerste helft 2018 
 
Ma.  8 jan. Verschillende leden van de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk zullen 

korte lezingen houden over onderwerpen rondom de steengroeve. 
 
Ma. 12 febr. Zoals in voorgaande jaren zal ook nu weer onze gebruikelijke Jaarver-

gadering plaatsvinden. Na de pauze komen eigen leden aan het woord. 
 
Ma. 12 mrt. Welbekend en zeer gewaardeerd: Eric Mulder. Op de hem zo eigen wij-

ze komt hij ons vertellen over het onderwerp Ichthyosauriërs. 
 
Ma.  9 apr. Bert Hummel uit Steenwijkerwold zal ons gaan vertellen over Jutland. 

Niet alleen over de geologie ervan, maar ook natuur en cultuur zullen 
aan bod komen. 

 
Ma. 14 mei Deze avond zal nog nader worden ingevuld. Misschien zou het een 

uitwisseling met de NGV-afdeling Twente kunnen worden. 
 
..          juni Een nader te bepalen bijeenkomst ter afsluiting van het seizoen. 
 

Ook dit seizoen worden de bijeenkomsten weer gehouden in de Zonnebrinkkerk. 
Adres: De Zonnebrink 61, Winterswijk. Aanvangstijd: 20.00 uur. 
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Mogelijke excursies dit seizoen 
 

 Sandstein Museum te Havixbeck (bij Legden/Coesfeld) 
 

 Het Zoutmuseum te Delden 
 

 Het –inmiddels uitgebreide- Oertijdmuseum te Boxtel.                                       
Al dan niet met ‘les’ van René Fraaye. 

 
 Ruhrland Musem te Essen, of Naturkunde Museum Münster 

 
 Excursie Hohe Limburg 

 
 Excursie Staringgroeve te Losser 

 
 Na het eerdere succesvolle bezoek aan het Dinkeldal, zal Eric Mulder zoeken 

naar de mogelijkheid voor nog een andere boeiende excursie. 
 

 Excursie Markelo 
 

 Excursie Veluwezoom, indien daarvoor nog de mogelijkheid  bestaat. 
 
 

    Excursies worden alleen georganiseerd bij voldoende belangstelling. 
 

 
 

 
 
Samenstelling bestuur 

aftredend in 
 
Henk Gerrits   voorzitter    2019 
 
Jan Drent   secretaris (vanaf 01.09.2017) 2020 
      
Ben Oostendorp  penningmeester   2020 
 
Jos Lankamp   lid     2020 
 
Cees Ehlers   lid (vanaf 01.09.2017)  2019 
                                           
Statutair kan het bestuur verder aangevuld worden tot zeven personen. 
Kandidaten wordt verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden. 
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Ledenlijst Afdeling Winterswijk 
 
In de loop van vorig jaar verscheen er een bijgewerkte, nieuwe versie van onze 
ledenlijst. Sindsdien zijn er veranderingen opgetreden, die hieronder vermeld staan. 
 
Bedankt als lid: 
Frans Beeking 
Martie Oosterink 
Igor van Hinsberg 
Jo Quaedtvlieg 
 
 
 
 
 

Nieuw ingeschreven: 
Ria Groot Zevert 
Claudia Groot Zevert 
Sara van Haeringen 
Arno Savelkoul 
Dolf Savelkoul 
Erwin Giesekam 
Mark Wolvers 
Kees Meinderts 
Pieter Gaemers 
Mevr. Gaemers 

 
De peildatum van deze lijst / aanpassingen is 15 juli 2017. De lijst kan mede daarom 
incompleet zijn of wellicht nog onjuistheden bevatten. Wie aanvullingen en/of ver-
beteringen kan aanbrengen, is van harte welkom. Richt uw reactie aan onze secreta-
ris Jan Drent of aan Cees Ehlers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst- en beeldmateriaal voor jullie 
bijdragen aan dit najaarsnummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: voor de volgende editie graag uw bijdragen 
mailen aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘Voor Mozaïek’ 
 
Kopij: 

 tekst dient te worden aangeleverd in Word-format, zonder macro’s   
of bijzondere opmaakprofielen; 

 afbeeldingen met voldoende resolutie in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
 

mailto:ahaarhuis@gmail.com
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Publicatie zwemsporen uit de Muschelkalk van Winterswijk 
 
In de nazomer van 2015 vond Remco Bleeker van de Werkgroep Muschelkalk 
Winterswijk in het westelijke deel van de Muschelkalkgroeve zwemsporen van 
een reptiel. Al snel bleek het spoor over ruime afstand te volgen in de ‘schotel-
kalklaag’. Een bijzondere vondst, ook vanuit wetenschappelijk oogpunt. 
 
Korte tijd later werden de eerste opmetingen en vastlegging van de zwemsporen 
door mede werkgroepleden Gerard Goris, Herman Winkelhorst en ondergetekende 
uitgevoerd. Het spoor bleek van goede kwaliteit en nog verder door te lopen. 
Het opengelegde deel werd daarna weer voorzichtig afgedekt. 
 

 Foto: G. Goris 
 Herman en Adam aan het inmeten. 

 
Vervolgens werd Anne Schulp van Naturalis bereid gevonden om samen met de 
Werkgroep Muschelkalk Winterswijk een berging van het spoor te organiseren en 
uit te voeren. Op 14 november van dat jaar werd het spoor over een lengte van zo’n 
9 meter vrijgelegd, om het daarna plaat voor plaat te kunnen bergen. Een flinke klus 
die, vooral dankzij de goede samenwerking tussen de werkgroep en de medewerkers 
van Naturalis, in één dag kon worden geklaard. Dezelfde dag werden er ook veel 
gegevens geregistreerd, om de situatie in het veld vast te leggen en daarmee het 
onderzoek van het spoor van de noodzakelijke data te voorzien. 
 

 
 Enkel zwemspoor gemarkeerd door een blauwe krijtstreep. 
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Het vrijleggen van het spoor voor de berging.  Foto: Naturalis. 

 
Het onderzoek van het zwemspoor wordt rond deze tijd gepubliceerd in het 
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw onder de titel: 
 
A tetrapod swimming traceway from the Triassic of Winterswijk, the Netherlands 
  
Anne S. Schulp1,2,3, Remco W. Bleeker3, Adam Haarhuis3, Edwin van Spronsen1, 
Melanie A. D. During2,3, Gerard Goris3, Pim Kaskes1,2, Yuri Matteman1, Wout 
Winkelhorst3 & Herman Winkelhorst3 

  
1 Naturalis Biodiversity Center, PO Box 9517, 2300RA Leiden, the Netherlands 
2 Faculty of Earth and Life Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1085, 
1081HV Amsterdam, the Netherlands 3 Werkgroep Muschelkalk Winterswijk / Geologisch 
toezichthouders, c/o Herman Winkelhorst. 

Adam Haarhuis 
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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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